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АНОТАЦІЯ 

 

Фурс О. Й. Особливості розвитку психічної саморегуляції майбутніх 

магістрів військового управління в процесі їх практичної підготовки. – 

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, 

2021. 

Дисертацію присвячено вирішенню наукового завдання щодо зʼясування 

особливостей розвитку психічної саморегуляції майбутніх магістрів 

військового управління в процесі їх практичної підготовки. Актуальність 

наукового завдання зумовлена сучасними тенденціями ведення збройної 

боротьби, постійним збільшенням темпу бойових дій, зміною форм і методів 

ведення бойових дій, що значно підвищує вимоги до професійної взагалі та 

психологічної зокрема видів підготовленості офіцерів оперативно-тактичної 

ланки управління Збройних сил України.  

Особливі умови діяльності, в яких офіцери виконують бойові завдання, 

посилюють їх нервово-психічну напруженість, зумовлюють погіршення 

функціонального стану, зниження працездатності, що може призвести до 

помилок у прийнятті рішень, психічних зривів тощо. Одним з чинників 

успішності їх професійної діяльності в таких умовах, як показує набутий 

бойовий досвід, є уміння і навички регуляції психічних станів та процесів. 

Використання офіцерами методів психічної саморегуляції в особливих умовах 

службової (бойової) діяльності полегшує психічне, психофізіологічне 

навантаження, сприяє швидкому відновленню, зняттю психічної напруженості 

й розслабленню загального нервово-психічного стану, активізації психічних та 

фізичних функцій організму на подолання кризового стану, концентрації 

сприймання, уваги, мислення та контролю виконання бойового завдання. 

Відповідно актуалізується і набуває особливої значущості проблема розвитку 
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психічної саморегуляції у майбутніх магістрів військового управління у 

процесі практичної підготовки у ВВНЗ. 

Аналіз та узагальнення теоретичних джерел, у яких розглянуто проблему 

психологічного забезпечення професійної діяльності офіцерів – магістрів 

військового управління, дали підстави констатувати, що психологічне 

забезпечення розвитку їх психічної саморегуляції є недостатньо науково 

обґрунтованим.  

З’ясовано, що на сучасному етапі розвитку науки поняття 

«саморегуляція» є міждисциплінарним і багатоаспектним. У психології 

сформувалося кілька основних підходів до проблеми саморегуляції фахівців ‒ 

системний, суб’єктно-діяльнісний, соціально-психологічний, 

психоаналітичний, феномен саморегуляції в дослідженнях вольових і 

мотиваційних процесів тощо.   

За результатами теоретичного аналізу встановлено, що психічна 

саморегуляція обумовлюється внутрішніми процесами, станами, 

властивостями, якостями, потребами, мотивами, цінностями, функціонування 

яких забезпечується взаємодією та впливом свідомості й самосвідомості, 

психічної діяльності та соціальної адаптації особистості.  

Обґрунтовано поняття “психічна саморегуляції майбутніх МВУ” як 

цілеспрямоване свідоме самокерування психічними процесами, станами, 

поведінкою та діяльністю відповідно до професійно значущих цілей, цінностей, 

актуальних потреб, професійних та моральних мотивів, що оптимізує їхні 

психічні можливості та психоемоційний стан, забезпечує успішність військово-

професійної діяльності та прийняття оптимальних управлінських рішень в 

особливих умовах. 

Констатовано, що підґрунтям розвитку психічної саморегуляції 

майбутніх МВУ у процесі практичної підготовки у ВВНЗ є їх здатність до 

психічної саморегуляції як складне інтегративне професійно важливе 

утворення, що визначає їхню здатність здійснювати психічну саморегуляцію 

психічних процесів, станів, поведінки та діяльності, шляхом самоуправління 
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ними з метою успішної військово-професійної діяльності згідно з цілями і 

запроєктованими результатами.  

Системний аналіз наукових підходів до феномену саморегуляції і базових 

сфер особистісно-професійного розвитку фахівців, діяльність яких 

відбувається в особливих умовах, дав підстави визначити структуру здатності 

до психічної саморегуляції майбутніх МВУ як сукупність компонентів ‒ 

ціннісно-мотиваційного, когнітивного, емоційно-вольового, поведінково-

діяльнісного комунікативного і суб’єктного. 

Встановлено, що розвиток здатності до психічної саморегуляції у процесі 

цілеспрямованого свідомого психолого-педагогічного впливу на її компоненти 

передбачає закономірну розвиненість психічної саморегуляції майбутніх МВУ, 

а особливості розвитку їх психічної саморегуляції полягають у розвитку змісту 

компонентів здатності до психічної саморегуляції. 

На підставі аналізу наукових підходів дослідників до моделювання 

саморегуляції фахівців та власного емпіричного досвіду, розроблено 

структурно-функціональну модель розвитку здатності до психічної 

саморегуляції у майбутніх МВУ у процесі практичної підготовки, що містить 

цільовий (мета), компонентний (компоненти здатності до психічної 

саморегуляції), діагностичний (методики), розвивальний (тренінгова програма) 

і результативний блоки, визначено критерії та показники діагностування 

розвиненості здатності до психічної саморегуляції майбутніх МВУ.  

Результати констатувального етапу експерименту засвідчили, що рівень 

сформованості компонентів здатності до психічної саморегуляції у майбутніх 

МВУ є недостатнім для успішного виконання військово-управлінських завдань, 

що підтверджується відгуками керівників (начальників) структурних 

підрозділів на МВУ ‒ випускників ВВНЗ, у яких зазначено, що у процесі 

виконання бойових завдань у них виявлено проблеми із психічною стійкістю, 

невпевненість у власних силах, низький емоційний контроль, труднощі у 

прийнятті рішень, та результатами анкетування майбутніх МВУ. 

Діагностування компонентів здатності до психічної саморегуляції 
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майбутніх МВУ дало змогу з’ясувати стан їх сформованості й конкретизувати 

методику формувального етапу експерименту.  

Статистичним аналізом підтверджено безпосередній взаємозв’язок між 

компонентами здатності до психічної саморегуляції у майбутніх МВУ та 

результатами їхньої практичної підготовки, а кореляційний зв’язок між 

успішністю навчальної діяльності майбутніх МВУ та результатами їх 

психологічного тестування підтвердили можливість використання комплексу 

методик для діагностування їх здатності до психічної саморегуляції у процесі 

практичної підготовки. 

Емпіричне дослідження стану сформованості компонентів здатності до 

саморегуляції майбутніх МВУ засвідчило високий рівень розвиненості 

когнітивного компонента та необхідність розвитку ціннісно-мотиваційного, 

емоційно-вольового, поведінково-діяльнісного, комунікативного та 

субʼєктного компонентів. 

На підставі аналізу форм, методів розвитку здатності до психічної 

саморегуляції визначено, що найбільш результативним, таким, що активно 

використовується у психологічній підготовці військовослужбовців загалом, та 

у процесі розвитку їх здатності до психічної саморегуляції зокрема, є тренінг. 

Тому з метою цілеспрямованого психологічного тренування й розвитку здатності 

до психічної саморегуляції у майбутніх МВУ відповідно до потреб і цілей 

військово-управлінської діяльності розроблено тренінгову програму, що 

складається з навчального модулю, 8 тем і 58 практичних тренінгових вправ, зміст 

яких узгоджено з компонентами їх здатності до психічної саморегуляції. 

З метою експериментального обгрунтування результативності 

тренінгової програми розвитку здатності до психічної саморегуляції визначено 

вибірку із 62 офіцерів-слухачів – майбутніх МВУ (денна форма навчання), віком 

від 25 до 37 років, з вищою військовою освітою, які прослужили на офіцерських 

посадах не менше трьох років. На початку формувального етапу експерименту 

сформованість здатності до психічної саморегуляції майбутніх МВУ в 

контрольній (12 слухачів 1 курсу і 19 слухачів 2 курсу) (далі – КГ) та 
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експериментальній (12 слухачів 1 курсу і 19 слухачів 2 курсу) (далі – ЕГ) групах 

суттєво не відрізнялася, що вказує на однорідність цих груп. 

Результати впровадження моделі і тренінгової програми наприкінці 

формувального етапу експерименту показують позитивну динаміку розвиненості 

здатності до психічної саморегуляції в ЕГ (рис. 3). Зокрема, значущі зміни 

відбулися у змісті ціннісно-мотиваційного (на 10 %), когнітивного (на 9 %), 

емоційно-вольового (на 15 %), поведінково-діяльнісного (на 16 %), 

комунікативного (на 10 %) та суб’єктного (на 11 %) компонентів. 

Показники всіх компонентів у КГ і ЕГ після формувального етапу 

експерименту статистично суттєво відрізняються (для р≤0,05). Відповідно на 

основі статистичного аналізу та порівняння одержаних результатів статистично 

доведено результативність тренінгової програми розвитку здатності до психічної 

саморегуляції у майбутніх МВУ у процесі їх практичної підготовки. 

На підставі результатів проведеного дослідження розроблено практичні 

рекомендації з розвитку здатності до професійної саморегуляції майбутніх МВУ 

в процесі практичної підготовки.  

Ключові слова: здатність, психічна саморегуляція, структурно-

функціональна модель, тренінгова програма, магістри військового управління. 
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SUMMARY 

 

Furs O.Y. Features of the development of mental self-regulation of future 

masters of military management in the process of their practical training. - Qualifying 

scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of 

psychological sciences on a specialty 19.00.09 - psychology of activity in special 

conditions. - Ivan Chernyakhovsky National University of Defense of Ukraine, Kyiv, 

2021. 

The dissertation is devoted to the solution of the scientific problem of 

elucidating the peculiarities of the development of mental self - regulation of future 

masters of military management in the process of their practical training. The urgency 

of the scientific task is due to modern trends in armed struggle, the constant increase 

in the pace of hostilities, changes in forms and methods of hostilities, which 

significantly increases the requirements for professional in general and psychological 

in particular types of training officers of the Armed Forces of Ukraine. 

Special conditions of activity in which officers perform combat missions, 

increase their mental stress, cause deterioration of functional status, reduced 

efficiency, which can lead to decision-making errors, mental breakdowns and more. 

One of the factors of success of their professional activity in such conditions, as the 

acquired combat experience shows, is the ability and skills of regulation of mental 

states and processes. The use by officers of methods of mental self-regulation in 

special conditions of service (combat) activity facilitates mental, psychophysiological 

load, promotes rapid recovery, relieves mental tension and relaxation of the general 

nervous and mental state, activation of mental and physical functions, overcoming 

crisis, coping with crisis thinking and control of the combat mission. Accordingly, 

the problem of the development of mental self-regulation in future masters of military 

management in the process of practical training in higher education is actualized and 

acquires special significance. 

Analysis and generalization of theoretical sources, which consider the problem 
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of psychological support of professional activities of officers - masters of military 

management, gave grounds to state that the psychological support for the 

development of their mental self-regulation is insufficiently scientifically sound. 

It was found that at the present stage of development of science, the concept of 

"self-regulation" is interdisciplinary and multifaceted. In psychology, several basic 

approaches to the problem of self-regulation of specialists have been formed - 

systemic, subject-activity, socio-psychological, psychoanalytic, the phenomenon of 

self-regulation in the study of volitional and motivational processes, and so on. 

According to the results of theoretical analysis it is established that mental self-

regulation is determined by internal processes, states, properties, qualities, needs, 

motives, values, the functioning of which is ensured by the interaction and influence 

of consciousness and self-awareness, mental activity and social adaptation. 

The concept of "mental self-regulation of future ICUs" as purposeful conscious 

self-management of mental processes, states, behavior and activities in accordance 

with professionally significant goals, values, current needs, professional and moral 

motives, optimizes their mental capabilities and psycho-emotional state, ensures 

military success. activities and making optimal management decisions in special 

conditions. 

It is stated that the basis for the development of mental self-regulation of future 

IMUs in the process of practical training in higher education is their ability to mental 

self-regulation as a complex integrative professionally important entity that 

determines their ability to mentally self-regulate mental processes, states, behavior 

and activities. military-professional activity in accordance with the goals and 

projected results.  

Systematic analysis of scientific approaches to the phenomenon of self-

regulation and basic areas of personal and professional development of specialists 

whose activities take place in special conditions, gave grounds to determine the 

structure of mental self-regulation of future IMU as a set of components - value-

motivational, cognitive, emotional-volitional, behavioral communicative and 

subjective. 
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It is established that the development of the ability to mental self-regulation in 

the process of purposeful conscious psychological and pedagogical influence on its 

components involves the natural development of mental self-regulation of future 

MVU, and features of their mental self-regulation are the development of the content 

of mental self-regulation. 

Based on the analysis of researchers' scientific approaches to modeling self-

regulation of specialists and their own empirical experience, a structural-functional 

model of mental self-regulation ability development in future ICUs in the process of 

practical training has been developed, which includes target (objective), component 

(components of mental self-regulation ability), diagnostic (methods), developmental 

(training program) and effective blocks, defined criteria and indicators for diagnosing 

the development of the ability to mental self-regulation of future IMU. 

The results of the observational stage of the experiment showed that the level 

of formation of the components of the ability to mental self-regulation in future IDUs 

is insufficient for the successful implementation of military management tasks, as 

evidenced by the feedback of heads (heads) of structural units at the ISU. Combat 

tasks revealed problems with mental resilience, self-doubt, low emotional control, 

difficulties in decision-making, and the results of questionnaires of future IMU. 

Diagnosing the components of the ability to mental self-regulation of future 

MVU made it possible to determine the state of their formation and specify the 

method of the formative stage of the experiment. 

Statistical analysis confirmed the direct relationship between the components 

of the ability to mental self-regulation in future ICUs and the results of their practical 

training, and the correlation between the success of educational activities of future 

IMUs and the results of their psychological testing confirmed the possibility of using 

a set of techniques to diagnose their ability to mental self-regulation. in the process 

of practical training. 

Empirical study of the state of formation of components of the ability to self-

regulation of future IMU showed a high level of development of the cognitive 

component and the need to develop value-motivational, emotional-volitional, 
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behavioral, communicative and subjective components. 

Based on the analysis of forms, methods of developing the ability to mental 

self-regulation, it is determined that the most effective, which is actively used in the 

psychological training of servicemen in general, and in the process of developing 

their ability to mental self-regulation in particular, is training. Therefore, in order to 

purposefully train and develop the ability to mental self-regulation in future IMU in 

accordance with the needs and goals of military management activities developed a 

training program consisting of a training module, 8 topics and 58 practical training 

exercises, the content of which is consistent with the components of their ability to 

mental self-regulation. 

In order to experimentally substantiate the effectiveness of the training 

program for the development of mental self-regulation, a sample of 62 students-

students - future MVU (full-time), aged 25 to 37, with higher military education, 

who served in officers for at least three years. At the beginning of the formative 

stage of the experiment, the formation of the ability to mental self-regulation of 

future IMU in the control (12 1st year students and 19 2nd year students) 

(hereinafter - CG) and experimental (12 1st year students and 19 2nd year students) 

(hereinafter - EG) groups significantly did not differ, which indicates the 

homogeneity of these groups. 

The results of the implementation of the model and training program at the end 

of the formative stage of the experiment show the positive dynamics of the 

development of the ability to mental self-regulation in EG (Fig. 3). In particular, 

significant changes took place in the content of value-motivational (10%), cognitive 

(9%), emotional-volitional (15%), behavioral-activity (16%), communicative (10%) 

and sub- ektnogo (11%) components. 

Indicators of all components in CG and EG after the forming stage of the 

experiment are statistically significantly different (for p≤0.05). Accordingly, on 

the basis of statistical analysis and comparison of the obtained results, the 

effectiveness of the training program for the development of the ability to mental 

self-regulation in future IMU in the process of their practical training is 
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statistically proved. 

Based on the results of the study, practical recommendations for the 

development of the ability to professional self-regulation have been developed  

Key words: ability, mental self-regulation, structural-functional model, 

training program, masters of military management. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Події на Сході України та досвід 

проведення операції Об’єднаних сил (далі ‒ ООС) показали, що зміна форм і 

методів ведення війни із застосуванням гібридних її форм і 

високотехнологічних засобів ведення бойових дій значно підвищує вимоги до 

професійної підготовленості офіцерів оперативно-тактичної ланки управління 

Збройних сил (далі ‒ ЗС) України. 

У програмних документах сектору безпеки та оборони України, зокрема 

в Стратегії воєнної безпеки України (2021) зазначено, що пріоритетними 

завданнями реалізації державної політики у воєнній сфері, сфері оборони і 

військового будівництва є зміцнення кадрового потенціалу ЗС України, 

ефективне управління кар’єрним зростанням особового складу із 

забезпеченням професійного просування осіб за чітко визначеними, 

прозорими, справедливими критеріями, що ґрунтуються на знаннях, уміннях, 

цінностях, досвіді, доброчесності, формування нового стилю військового 

лідерства, розвиток систем військової освіти та підготовки особового складу 

для сил оборони, запровадження освітньо-професійних програм підготовки 

офіцерського складу з використанням досвіду бойових дій, методики 

підготовки, принципів і стандартів НАТО [169]. У Державній програмі 

розвитку Збройних сил України на період до 2020 року зазначено, що у системі 

військової освіти має надано пріоритет практичному спрямуванню підготовки 

офіцерів, а в освітній процес впроваджено передові методики підготовки 

військових фахівців блоку НАТО. У зв’язку з цим необхідний постійний пошук 

шляхів підвищення практичної спрямованості професійної підготовленості 

майбутніх магістрів військового управління (далі – МВУ) у вищих військових 

навчальних закладів (далі – ВВНЗ).  

Офіцери виконують бойові завдання в нестабільних умовах, що постійно 

змінюються під впливом різноманітних чинників сучасного бою: високого 

рівня невизначеності, нервово-психічної напруженості і великої 

відповідальності, що посилюється застосуванням високотехнологічних засобів 
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ураження, нерегламентованістю робочого дня, загрозами життю та здоров’ю 

тощо. Неврахування цих стрес-чинників може призводити до помилок у 

прийнятті рішень, зниження працездатності офіцерів, психічних зривів, 

погіршення фізичного здоров’я та загалом функціонального стану. Водночас 

сформованість знань, навичок і вмінь щодо регуляції психічних станів в умовах 

бойової діяльності дає їм змогу успішно виконувати професійні обов’язки. 

Досвід участі офіцерів в антитерористичній операції (далі ‒ АТО) та ООС 

переконливо доводить, що без розвинутої їх здатності до психічної 

саморегуляції складно виконувати службові завдання в особливих умовах. З 

огляду на це одним зі шляхів, що уможливлює успішність їх професійної 

діяльності, є цілеспрямований розвиток такої здатності. Відповідно 

актуалізується і набуває особливої значущості проблема розвитку психічної 

саморегуляції у майбутніх МВУ в процесі практичної підготовки у ВВНЗ. 

Теоретичним підґрунтям дослідницького пошуку проблеми розвитку 

психічної саморегуляції у майбутніх МВУ слугували наукові напрацювання 

вітчизняних і зарубіжних учених. Так, основи регуляції психічних станів 

людини концептуально обґрунтували П. Жане, Б. Ананьєв, М. Бернштейн, 

Л. Виготський, Б. Зейгарник, В. Клименко, С. Рубінштейн, В. Семиченко та ін.; 

структурно-функціональні засади регуляції діяльності людини – П. Анохін, 

Ю. Голікова, М. Єнікеєв, О. Конопкін, А. Костін, А. Осницький, Н. Чуприкова, 

А. Шаров та ін.; роль самосвідомості у процесі розвитку здатності особистості 

до саморегуляції власної активності – В. Аверін, Р. Бернс, А. Болотов, 

М. Боришевський, В. Моросанова, Г. Никіфоров, К. Роджерс, В. Столін, 

І. Чеснокова та ін.; саморегуляцію через вольові процеси – Є. Ільїн, В. Калін, 

Ю. Куль та ін.; мотиваційні механізми регуляції поведінки – Ж. Вірна, К. Левін, 

Л. Сердюк, Г. Олпорт та ін.; вплив несвідомого в механізмі регуляції 

особистості ‒ А. Адлер, Н. Наумчик, Д. Узнадзе, З. Фрейд, Т. Яценко та ін.; 

саморегуляцію через призму соціальної взаємодії – А. Бандура, І. Данилюк, 

А. Коваленко, Ю. Миславський, В. Ядов, О. Яковлєв, М. Ярушкін та ін.; 

проблемні питання саморегуляції на основі суб’єктно-діяльнісного підходу – 
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Л. Колесніченко, О. Макаревич, С. Максименко, В. Осьодло, В. Ягупов та ін.; 

професійну саморегуляцію фахівців – Г. Горбунов, Г. Грибенюк, 

М. Литвинчук, О. Плотко, Н. Пов’якель, А. Порицький та ін. 

Значний інтерес становлять наукові праці, присвячені проблемам 

розвитку саморегуляції фахівців, зокрема психологів (Ж. Вірна, М. Гринців), 

менеджерів (Л. Колісніченко), педагогів (І. Галян, Ю. Голенкова, С. Малазонія, 

М. Мосьпан, О. Ніколаєнко, Н. Сеньовська, Н. Сидоренко, О. Третяк, 

В. Чайка), працівників поліції (О. Плотко, Д. Швець), юристів (В. Анушкевич, 

Ю. Позіненко), фахівців авіаційного профілю (В. Злагодух), фахівців 

оперативно-рятувальних підрозділів МНС (Г. Грибенюк, В. Ісаченко, 

І. Ковальова). 

Заслуговує уваги науковий доробок Н. Агаєва, В. Алещенка, 

Г. Грибенюка, О. Іванової, М. Козяра, О. Кокуна, О. Колесніченка, 

М. Корольчука, В. Крайнюк, С. Миронця, В. Олефіра, В. Осьодла, В. Пліска, 

О. Сафіна, В. Стасюка, О. Сороки, О. Тімченка, О. Хайруліна, О. Хміляра, 

А. Якимчука, які наголошують на особливій значущості саморегуляції для 

фахівців екстремальних видів діяльності. 

Водночас поза увагою учених залишилася проблема розвитку здатності 

до психічної саморегуляції у майбутніх МВУ в процесі практичної підготовки, 

що ускладнюється наявністю таких суперечностей між: 

теоретичною і практичною значущістю проблеми розвитку психічної 

саморегуляції МВУ і недостатнім рівнем її розробленості у психологічній 

науці; 

значними психічними навантаженнями в особливих умовах професійної 

діяльності МВУ та недостатньою розвиненістю їх здатності до психічної 

саморегуляції; 

необхідністю цілеспрямованого розвитку здатності до психічної 

саморегуляції у майбутніх МВУ в процесі практичної підготовки і відсутністю 

необхідного для цього психологічного інструментарію. 

Отже, актуальність досліджуваного наукового завдання, недостатня його 
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розробленість у сучасній психологічній науці зумовили вибір теми 

дослідження – “Особливості розвитку психічної саморегуляції майбутніх 

магістрів військового управління в процесі їх практичної підготовки”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Дисертацію виконано відповідно до плану наукової та науково-

технічної діяльності Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка 

(далі ‒ ВДА) в межах науково-дослідної роботи “Дослідження особливостей 

психологічного та психофізіологічного забезпечення навчально-виховного 

процесу у вищому навчальному закладі Міністерства оборони України” 

(державний реєстраційний номер 0316U000010), Національного університету 

оборони  України імені Івана Черняховського ‒ “Профілактика суїцидальної 

поведінки військовослужбовців Збройних Сил України” (державний 

реєстраційний номер 0117U001621). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Воєнно-дипломатичної 

академії імені Євгенія Березняка (протокол № 6 від 05.03.2015) й узгоджено в 

бюро Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і 

психології при НАПН України (протокол № 6 від 29.09.2015). 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

з’ясувати особливості розвитку здатності до психічної саморегуляції майбутніх 

магістрів військового управління в процесі практичної підготовки у вищих 

військових навчальних закладах. 

Відповідно до мети дослідження визначено такі його основні завдання: 

1. На основі аналізу психологічної теорії та практики з’ясувати стан 

розробленості проблеми дослідження, конкретизувати суть і визначити 

структуру здатності до психічної саморегуляції майбутніх магістрів 

військового управління. 

2. Спроєктувати структурно-функціональну модель розвитку здатності 

до психічної саморегуляції майбутніх магістрів військового управління у 

процесі практичної підготовки. 

3. Обґрунтувати комплекс методів дослідження розвиненості здатності 
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до психічної саморегуляції майбутніх магістрів військового управління у 

процесі практичної підготовки та емпірично з’ясувати особливості її розвитку. 

4. Розробити й апробувати тренінгову програму розвитку здатності до 

психічної саморегуляції у майбутніх магістрів військового управління в 

процесі практичної підготовки, експериментально перевірити її 

результативність. 

Об’єкт дослідження – психічна саморегуляція майбутніх магістрів 

військового управління. 

Предмет дослідження – особливості розвитку здатності до психічної 

саморегуляції майбутніх магістрів військового управління в процесі їх 

практичної підготовки. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять такі 

концептуальні положення: особистість як суб’єкт професійної діяльності 

(К. Абульханової-Славської, Л. Бурлачука, М. Корольчука, С. Максименка, 

В. Осьодла); професійна саморегуляція фахівців (Г. Горбунової, Н. Пов’якель, 

А. Порицького, О. Плотка, Є. Щербакової); психологічна готовність 

особистості до діяльності в особливих умовах (О. Бандурки, Г. Грибенюка, 

Л. Дикої, І. Ковальової, О. Колесніченка, С. Миронця, В. Осьодла, 

К. Платонова, В. Стасюка, О. Тімченка, А. Якимчука); структурно-

функціональний підхід до дослідження процесів регуляції діяльності 

особистості (П. Анохіна, М. Єнікеєва, О. Конопкіна, А. Костіна, 

А. Осницького, О. Шарова); вплив свідомості на саморегуляцію діяльності 

особистості (В. Аверіна, Р. Бернса, М. Боришевського, .К. Роджерса, 

І. Чеснокова). Теоретичними основами тренінгових технологій у психологічній 

підготовці фахівців визначено праці І. Вачкова, О. Горбушиної, 

Ю. Ємельянової, Б. Карвасарського, С. Макшанової, О. Прутченкової, 

О. Сидоренко, M. Posner, Y. Tang та ін. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети використано 

комплекс таких методів: 

теоретичні – аналіз, узагальнення, систематизація, інтерпретація 
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теоретико-емпіричних досліджень, а також спеціальних службових і керівних 

документів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил 

України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України ‒ для 

з’ясування стану дослідженості проблеми, уточнення психічної природи 

саморегуляції та сутності основних понять дослідження; моделювання ‒ для 

побудови моделі розвитку здатності до психічної саморегуляції; системний 

аналіз, зіставлення та узагальнення ‒ для визначення мети, гіпотез і завдань 

дослідження, формулювання висновків; 

емпіричні – анкетування майбутніх МВУ – для з’ясування проблем 

психічної саморегуляції; експертне оцінювання – для зʼясування стану 

сформованості психічної саморегуляції МВУ в перший рік перебування на 

посадах після випуску; психодіагностичне тестування (з використанням 

методик “Оцінювання професійної спрямованості особистості” В. Смейкала, 

М. Кучери, “Карта інтересів” А. Голомштока, “Тест структури інтелекту” 

Р. Амтхауера, “Оцінювання комунікативних й організаційних схильностей 

(КОС)” Б. Федоришина, “Опитувальник для оцінювання вольового 

самоконтролю” А. Зверькова, Е. Ейдмана, “Оцінювання тенденцій поведінки в 

групі” за В. Стефансоном, “Модифікований варіант методики САН” 

В. Доскіна) – для з’ясування розвиненості компонентів здатності до психічної 

саморегуляції майбутніх МВУ; констатувальний етап експерименту ‒ для 

з’ясування стану сформованості здатності до саморегуляції майбутніх МВУ; 

формувальний етап експерименту ‒ для визначення результативності 

тренінгової програми розвитку їх здатності до психічної саморегуляції в 

процесі практичної підготовки; 

статистичні – кореляційний аналіз, метод перевірки гіпотез про рівність 

дисперсій і середніх у двох вибірках на основі t-критерію Стьюдента для двох 

незалежних вибірок, метод перевірки гіпотез про рівність дисперсій і середніх 

у двох генеральних сукупностях на основі t-критерію Стьюдента для двох 

залежних вибірок – для доведення статистичної значущості отриманих 

експериментальних результатів. Результати оброблено на ПЕОМ за допомогою 
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пакету статистичних програм SPSS 23.0 та Excel 2013 for Windows. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому: 

вперше: 

з’ясовано особливості розвитку здатності до психічної саморегуляції, що 

проявляються у змісті її структурних компонентів ‒ ціннісно-мотиваційного, 

когнітивного, емоційно-вольового, поведінково-діяльнісного, 

комунікативного, суб’єктного; 

розроблено структурно-функціональну модель розвитку здатності до 

психічної саморегуляції у майбутніх магістрів військового управління в 

процесі практичної підготовки у ВВНЗ, провідною ідеєю якої є 

цілеспрямований розвиток їх здатності до психічної саморегуляції психічних 

процесів, станів, поведінки та діяльності відповідно до професійно значущих 

цілей, цінностей, актуальних потреб, професійних і моральних мотивів, 

поставлених службових і бойових завдань, оптимізація психічних можливостей 

і психоемоційного стану, забезпечення успішності військово-професійної 

діяльності та прийняття управлінських рішень в особливих умовах; 

удосконалено: 

комплекс критеріїв і показників діагностування розвиненості 

компонентів здатності до психічної саморегуляції майбутніх магістрів 

військового управління, що забезпечує системне оцінювання динаміки її 

розвитку в процесі практичної підготовки у ВВНЗ; 

тренінгову програму розвитку здатності до психічної саморегуляції у 

майбутніх магістрів військового управління в процесі практичної підготовки у 

ВВНЗ; 

дістало подальшого розвитку поняття “здатність до психічної 

саморегуляції майбутніх магістрів військового управління” як психічне 

утворення офіцера оперативно-тактичної ланки управління.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у впровадженні 

основних результатів дослідження у практичну підготовку майбутніх МВУ, 

застосуванні психодіагностичного інструментарію для оцінювання здатності 
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до психічної саморегуляції у процесі професійно-психологічного відбору 

кандидатів на навчання у Воєнно-дипломатичну академію імені Євгенія 

Березняка та проходження військової служби на управлінських посадах. 

Основні результати дослідження впроваджено в освітній процес 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського 

(акт № 55/89 від 31.01.2019), Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія 

Березняка (акт № 222/ВА/175 від 23.02.2018), Національної академії 

сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (акт № 1169 від 

14.03.2019). 

Особистий внесок здобувача. Всі наукові напрацювання, наведені в 

дисертації, є науковим доробком дисертанта. У публікаціях, підготовлених у 

співавторстві, особистий внесок здобувача полягає: у статті [243] (співавтор 

О. Коноваленко) надано результати експерименту щодо особливостей розвитку 

психічної саморегуляції слухачів у процесі навчання; у статті [244] (співавтор 

В. Ягупов) обґрунтовано критерії і показники діагностування розвиненості 

психічної саморегуляції фахівців; у тезах [242] (співавтор А. Богуславець) 

запропоновано критерії та показники діагностування психічної саморегуляції у 

майбутніх співробітників спеціальних підрозділів Міністерства оборони 

України.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження оприлюднені на таких наукових конференціях і семінарах:  

міжнародних ‒ “Перспективи розвитку озброєння та військової техніки 

Сухопутних військ” (Львів, 2018); “Морально-патріотичне виховання 

студентської молоді в системі вищої освіти” (Бар, 2018);  

всеукраїнській – “Теорія і практика створення, розвитку і застосування 

високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду 

антитерористичної операції” (Житомир, 2018);  

міжвідомчих – XIII, XIV, XVI науково-методичних конференціях 

Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка (Київ, 2014, 2015, 

2017); XX, XXI, XXIII воєнно-наукових конференціях слухачів і молодих 
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науковців Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка (Київ, 2015, 

2016, 2018); “Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та 

медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції” 

(Київ, 2016);  

наукових семінарах – “Науково-методичні засади професійно-

психологічного відбору в ЗС України” (Київ, 2018); “Сучасні тенденції та 

перспективи розвитку військово-прикладної спрямованості спеціальної 

фізичної та водолазної підготовки” (Київ, 2018). 

Публікації. Основний зміст і результати дослідження висвітлено у 20 

публікаціях (із них 3 – у співавторстві), зокрема 7 статей у наукових 

періодичних фахових у галузі психології виданнях України (із них 1 – у 

наукометричному виданні); 13 ‒ у збірниках наукових праць і тез доповідей на 

конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації, вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 300 сторінок, із них основного тексту – 167 сторінок. Список 

використаних джерел налічує 289 найменувань (із них 17 – іноземною мовою). 

Робота містить 23 таблиці, розміщені на 25 сторінках, та 8 рисунків – на 8 сторінках. 

Додатки (13) розміщено на 85 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПСИХІЧНОЇ 

САМОРЕГУЛЯЦІЇ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

1.1. Проблема психічної саморегуляції фахівців у психологічній 

теорії та практиці 

 

У сучасній психологічній науці проблема саморегуляції набуває 

надзвичайної вагомості через її значний вплив на професійний розвиток 

фахівця. Деякі психологи навіть пропонують створити нову галузь психології – 

“психологію саморегуляції предметної діяльності та поведінки людини”. Саме 

таку пропозицію зробив О. Конопкін після того, як під його керівництвом були 

проведені наукові дослідження, що уможливили сформулювати основні 

принципи саморегуляції діяльності студентів, розробити уявлення про її 

структуру, розкрити основні її механізми та зв’язок з продуктивністю 

психічних процесів, особистісними якостями, ефективністю навчальної 

діяльності тощо [98]. 

Аналіз поняття “психічна саморегуляція” уможливлює виділити в ньому 

три складові – “психічна”, дає нам зрозуміти, що даний феномен стосується 

психіки, “само” – вказує, що джерелом регуляції є сама людина і “регуляція” – 

налагоджувати, упорядковувати. 

Психічна саморегуляція – це функція живих систем різних рівнів 

організації та складності [172]. 

Саморегуляція як функція психіки визначалася ще за часів становлення 

філософії. Філософи, які опікувалися вирішенням довічних суперечностей 

існування світу, шукали вирішення питань сутності людини, її буття в 

індивідуальному та масовому вимірі, співвідношення внутрішнього та 

зовнішньо опосередкованого в прояві психічного в людині. Першоосновою 

трактування саморегуляції й особистісної саморегуляції є умовиводи Платона, 
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Аристотеля, Лукреція та інших.  

Платон вважав, що все наявне (дійсне та реальне) повинно мати зразок у 

абсолютному (ідеї). Саме там, де існує прагнення людини досягти чогось 

абсолютного, і з’являється довільна регуляція власної психічної діяльності з 

метою досягнення бажаного та реалізації власної потреби. Осмислення 

саморегуляції та рефлексія щодо цього феномену в філософській науці 

здійснювалися з різних позицій, чим забезпечували першооснову розуміння 

особистісної саморегуляції як цілісності в різних сферах життя, врівноваження 

соціальної та психічної (як внутрішньої складно ієрархізованої неподільної та 

взаємообумовленої системи психіки) сторін буття. Отже, з філософської точки 

зору, психіка є детермінантою виникнення саморегуляції в її внутрішньому 

вимірі [265, с. 34]. 

На сучасному етапі розвитку науки, поняття “саморегуляція” набуло 

міждисциплінарного характеру її дослідження. В рамках такого підходу 

саморегуляція визначається як цілеспрямоване функціонування живих систем 

різних рівнів організації та складності [82, с. 126].  

Поняття “саморегуляція” з’явилося і у кібернетиці та теорії 

автоматичного регулювання, де позначає “підтримку параметрів будь-якої 

системи, яка функціонує в заданих межах сталості чи змін”. Творець 

кібернетики Н. Вінер і його колеги вважали наявність зворотнього зв’язку 

істотним механізмом саморегулювання, що дає живим організмам змогу 

підтримувати динамічну рівновагу [30, c. 21].  

Також значну увагу феномену саморегуляції акцентовано у теорії 

еволюції. Наприклад, Р. Бауместейстер і співавтори висловлюють цікаве 

припущення про те, що “поява саморегуляції – є одним з центральних кроків 

людської еволюції”. Саморегуляція, на їхню думку, – одна з характеристик, що, 

переважно, відрізняє саме людську психіку від особливостей психічної 

активності інших форм життя на планеті Земля [277, с. 517]. Саморегуляція 

визначається як один із універсальних принципів існування живої системи, що 

відбувається на різних рівнях її функціонування на основі психічної активності 
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та з метою підтримання відносно стійкої рівноваги як у самій живій системі, 

так і в її зв’язках із навколишнім середовищем [80, с. 83].  

У психофізіології саморегуляція пов’язана з поняттям “гомеостаз”, суть 

якого полягає в тому, що відхилення від заданого режиму автоматично дає про 

себе знати за рахунок зворотного зв’язку і саме викликає дію, усуває 

відхилення. Найважливіша роль у підтриманні гомеостазу належить нервовій 

системі, що здійснює регуляцію діяльності органів і систем організму. Через це 

в організмі відбувається регулювання психофізіологічних функцій, що 

підтримує необхідні організмові умови існування. Нервова система об’єднує і 

зв’язує всі клітини і органи в єдине ціле, змінює і впорядковує їхню діяльність, 

забезпечує зв’язок організму з довкіллям. Центральна нервова система та її 

провідна частина – кора головного мозку, досить тонко і точно сприймають 

зміни навколишнього середовища, а також внутрішній стан організму і своєю 

діяльністю забезпечують пристосування і розвиток організму до мінливих умов 

існування та функціонування, у тому числі в екстремальних умовах [249, c. 7]. 

Цікавою для нашого дослідження є думка О. Прохорова про те, що 

хімічна і нервова саморегуляція психофізіологічних функцій забезпечують 

єдність і цілісність функціонування організму людини як психобіологічної 

системи. Саморегуляція пронизує стани людини, її психічні процеси, здатність 

управляти собою в соціальній взаємодії суб’єкта, трансформувати у його стійкі 

особистісні риси в результаті самовиховання [170]. 

Ю. Філімоненко психічну саморегуляцію розуміє як цілеспрямовану 

зміну нервово-психічного стану і психофізіологічних функцій організму, що 

досягається шляхом здійснення спеціально організованої психічної активності 

[220]. 

Якщо розглядати саморегуляцію з позицій нейробіологічної теорії, то 

найбільший вклад в її розуміння зробив П. Анохін, який для пояснення 

процесів саморегуляції на засадах свідомості, висунув концепцію 

функціональних систем й визначав їх як саморегульовані структури, що 

об’єднують центральну і периферійну нервові системи з внутрішніми органами 
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і тканинами, сприяють адаптації індивіда до навколишнього середовища. 

Результати такої адаптації науковець визначив як гомеостатичні показники, що 

забезпечують метаболічні процеси і результати поведінкової активності особи, 

спрямованої на задоволення її біологічних, соціальних і духовних потреб. 

Структурно функціональні системи в його концепції представлені такими 

блоками: 

аферентний синтез;  

програмування;  

виконання;  

зворотний зв’язок.  

Аферентний синтез відповідає за отримання інформації, що 

використовується для створення програми дій і прогнозу їх результату. Після 

цього відбувається реалізація цієї програми, на основі зворотного зв’язку 

(зрівняння запланованого результату і наявного) закріплюється процес 

успішного прийняття та реалізації рішень. У випадку невідповідності 

результатів, що прогнозувалися з отриманими, автоматично починається 

реалізація механізму корегування. Це є, як відмічав дослідник, “золоте правило 

саморегуляції” [9, с. 220-223]. 

Щодо основних положень поняття “саморегуляція”, представлених в 

психології, то зазначимо, що вперше ввів поняття “регуляція” відомий 

французький дослідник П. Жане і пов’язав його передусім з організацією 

особистості. Згідно з ним, є сім рівнів регуляції, найвищий рівень із яких 

посідає система внутрішніх стандартів, що перетворюють людину в активного 

діяча. Для кожного рівня регуляції характерним є відповідний рівень 

усвідомлення. Таким чином, коли відбувається порушення поведінки, то воно 

розглядається як результат зміщення найвищих рівнів регуляції у вигляді 

значних переживань, що травмують. П. Жане звертав увагу на важливість 

смислових механізмів регуляції у подоланні таких психотравмуючих 

переживань – зняття фіксації на переживаннях відбувається у результаті зміни 

ставлення до нього [65, c. 139].  
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Представники радянської психологічної теорії також приділяли значну 

увагу феномену психічної саморегуляції. Так, Л. Виготський та його 

послідовники започаткували дослідження довільної регуляції дій людини і 

різних психічних процесів в межах цієї теорії. На їхню думку, основною 

проблемою є не процес породження дії, а процес “оволодіння собою”. Основні 

форми оволодіння власними психічними процесами Л. Виготський бачив у 

використанні зовнішніх стимулів, в довільній організації середовища, що 

викликає певну поведінку [35]. 

С. Рубінштейн наголошував на необхідності дослідження особистісного 

рівня саморегуляції, підкреслював, що регулятивні процеси закріплюються в 

особистості у формі характеру й здатностей та діють на всіх рівнях активності 

людини, забезпечують успішність будь-якої її діяльності [185]. 

Б. Ананьєв досліджував регуляцію з точки зору головного мозку як 

складної системи контурів регулювання з багатьма компонентами, що 

включають об’єкти регулювання, вимірювальні й виконавчі психічні контури, 

механізми зворотного зв’язку для забезпечення сталості величини, що 

регулюється [8]. 

Згідно з К. Абульхановою-Славською, саморегуляцію можна визначити 

як психічний механізм забезпечення внутрішньої активності людини 

психічними засобами, при цьому активність і саморегуляція виступають як дві 

взаємодоповнюючі сторони: активність забезпечує мінливість, рух, а 

саморегуляція – стійкість, стабільність цієї активності [3]. Головним елементом 

регуляції має бути, на її думку, суб’єкт діяльності, який здійснює її 

централізацію, тобто саморегуляцію. Суб’єкт виступає “…як регулятор 

діяльності, як деяка інстанція, що вирішує та централізує регуляцію активності 

на різних рівнях” [1, с. 269]. Так здійснюється саморегуляція, тобто 

індивідуалізований спосіб системної організації процесів і станів при 

вирішенні задач, що постійно виникають у діяльності. 

Б. Зейгарник розглядала саморегуляцію як свідомий процес, який 

спрямований на управління власною поведінкою та діяльністю. Нею виділені 
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два рівні саморегуляції:  

операційно-технічний, пов’язаний зі свідомою організацією дії за 

допомогою засобів оптимізації; 

мотиваційний, на якому організовується загальна спрямованість 

діяльності за допомогою управління мотиваційно-потребнісною сферою 

людини [69]. 

На сучасному етапі в теорії психології сформувалося декілька основних 

підходів дослідження проблеми психічної саморегуляції. Серед них 

виділяється передусім системний підхід, який дає змогу структурувати даний 

феномен на окремі, взаємопов’язані та взаємообумовлені елементи, що 

утворюють єдність. 

Представником цього підходу до вивчення проблеми психічної 

саморегуляції є російський психолог О. Конопкін, який запропонував 

структурно-функціональний підхід до аналізу системи регуляторних процесів 

людини. Відповідно до нього, саморегуляція діяльності розуміється “як 

системно-організований процес внутрішньої психічної активності людини з 

ініціації, побудови, здійснення, підтримання та управління всіма видами та 

формами активності, що спрямовані на досягнення цілей, що прийняті 

суб’єктом” [96, с. 12-13]. Науковець показав взаємозв’язок саморегуляції та 

продуктивності різних видів діяльності і підтвердив, обумовленість успіху 

діяльності сформованістю цілісної системи саморегуляції. Низький рівень 

розвитку будь-якого компоненту системи саморегуляції чи несформованість 

функціональних зв’язків він вважав структурно-функціональним дефектом 

саморегуляції, який може не тільки обмежувати діяльність, але й заважати 

успішній адаптації особистості до різних умов життєдіяльності [97, с. 9-11]. 

Отже, саморегуляція, за О. Конопкіним, – це цілісна, замкнута, водночас 

інформаційно відкрита система функціональних ланок, що забезпечує 

створення й динамічне існування у свідомості суб’єкта цілісної моделі 

діяльності, обумовлює його виконавську активність. Структурно повноцінний 

регуляторний процес є неминучим для успішного досягнення суб’єктом 
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поставленої мети [96, с. 123]. Результатом досліджень О. Конопкіна стала 

структурно-функціональна модель усвідомленого саморегулювання діяльності 

людини, яка повністю відповідає та спирається на загальну схему регуляції, що 

вперше була обґрунтована П. Анохіним для регуляції цілеспрямованої 

поведінки організму та є прийнятою у теорії автоматичного регулювання та 

кібернетичній науці [97]. Корисність цієї моделі для нашого дослідження 

полягає в тому, що вона відображає принципові закономірності процесу 

усвідомленого регулювання екстремального виду діяльності. Отже, вона 

адекватна довільній діяльності людини взагалі. 

Важливим внеском у розв’язання проблеми психічної саморегуляції є 

модель регуляції психічної діяльності Ю. Голікова й А. Костіна. 

Методологічною основою моделі є поєднання міжсистемного і системного 

підходів, що уособлює, на думку авторів, як цілісність, так і нестійкість, 

неврегульованість процесів регуляції. 

На думку науковців, психічна активність поділяється на три види: 

поточна, ситуативна та довгострокова. Поточна активність ініціюється 

необхідністю реагування на події, ситуативна – пошуком виходу з певної 

ситуації, довгострокова – створенням загальної стратегії поведінки. Відтак 

джерела психічної активності лежать у трьох різних площинах, що якісно 

відрізняються одна від одної і не можуть бути зведені воєдино. У зв’язку з цим, 

психічна регуляція, в цілому, включає три самостійні підсистеми: поточну, 

ситуативну і довготривалу. У кожній із цих підсистем виділяється три рівні 

регуляції. У системі поточної регуляції – це рівні активаційно-енергетичної 

стабілізації, безпосередньої взаємодії і опосередкованої координації, в системі 

ситуативної регуляції – рівні ситуативного реагування, емоційного оволодіння 

та тілесної спрямованості, в системі довгострокової регуляції – рівні 

програмно-цільової організації, особистісно-нормативних змін і світоглядних 

корекцій. 

Детермінувальним чинником процесів регуляції є невідповідність між 

об’єктивною дійсністю і суб’єктивним, “внутрішнім світом” людини, що 
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виникає в результаті суб’єктивно значущих змін у них. Людина прагне 

оцінювати і розуміти зміни, що відбуваються, тобто подолати вказану 

невідповідність, що і направляє, організовує її подальшу активність [141, 

с. 305]. 

Не можна обійти увагою і функціональну модель системи психічної 

регуляції поведінки та діяльності Н. Чуприкової, в якій пропонується характер 

і вольові якості віднести до проявів стійких особливостей регуляції поведінки і 

діяльності; здатності – до характеристики стійких особливостей пізнавальних і 

мовних процесів; здібності – до характерних особливостей антиципаційних 

процесів; стійкі особливості емоцій, потреб і мотивів – до характерних стійких 

рис емоційної і потребнісно-мотиваційної сфер особистості [257]. 

М. Єнікеєв під саморегуляцією розуміє “доцільне функціонування живих 

систем” й зазначає, що психічна саморегуляція людини здійснюється в єдності 

енергетичних, психодинамічних і змістовно-смислових компонентів діяльності 

і має таку організаційну структуру: 

прийняття мети, що задовольняє мотивацію (актуалізовану потребу); 

створення психічної моделі необхідних і наявних умов діяльності; 

створення програми дій і прийняття критеріїв їх успішності;  

отримання поточних результатів виконання дій і їх критичний аналіз; 

поточна корекція діяльності; 

досягнення підсумкового результату і його оцінювання [64, с. 404]. 

Важливим для нашого дослідження є суб’єктно-діяльнісний підхід до 

вивчення цього феномену, в межах якого психічна саморегуляція розуміється 

як довільно організована свідома діяльність індивіда щодо управління 

власними психічними процесами та станами. Так, О. Осницький, у процесі 

дослідження саморегуляції діяльності зазначав, що вона здійснюється 

людиною як суб’єктом діяльності та спрямована на приведення можливостей 

людини у відповідність до вимог конкретної діяльності. Він розділив 

особистісну саморегуляцію та саморегуляцію діяльності на основі визначення 

особистості як суспільно-зумовленого феномену. “Саморегуляція діяльності 
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виявляє себе у наочних перетвореннях і в перетвореннях зусиль, що 

докладаються. Особистісна саморегуляція пов’язана переважно з визначенням 

і корекцією своїх позицій. І хоча суб’єктом саморегуляції діяльності й 

особистісної саморегуляції є одна і та ж людина, не завжди можна виявити і 

досліджувати зв’язки між наочними і особистісними перетвореннями в самому 

суб’єктові” [152, с. 79]. 

О. Шаров розуміє регуляцію як спрямовану на розвиток особистісної 

цілісності, суб’єктивну активність, що здійснюється за посередництва системи 

довільних виборів [259]. 

М. Боришевський наголошував на важливій ролі самосвідомості у 

розвитку в особистості здатності до саморегуляції власної активності. Він 

обґрунтовував самосвідомість як складне психічне утворення у структурі 

особистості, завдяки якому, за умови її адекватного розвитку, відбувається 

процес урівноважування та конструктивної взаємодії зовнішніх обставин і 

внутрішніх умов буття. Самосвідомість є тим утворенням у структурі 

особистості, – пише він, – яке конституює потребу й уміння індивіда критично 

оцінювати та контролювати свою поведінку, довільно скеровувати, 

перебудовувати власні дії та вчинки з урахуванням їх можливих результатів для 

навколишніх і для себе особисто [21]. 

В. Аверін також вказує на провідну функцію самосвідомості у 

саморегуляції поведінки особистості. Він виділяє такі структури 

самосвідомості:  

“Я-реальне”, тобто сукупність уявлень про себе в сьогоденні;  

“Я-ідеальне”, тобто бажані якості особистості;  

“Я-минуле”, тобто сукупність уявлень про своє минуле “Я”;  

“Я-майбутнє”, тобто сукупність уявлень про себе в майбутньому.  

Саме сукупність уявлень про себе та їх оцінка є психологічною основою 

саморегулювання поведінки особистості [4]. 

У межах концепції усвідомленої саморегуляції діяльності 

В. Моросанової була сформульована теорія стилів довільної саморегуляції 
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[137]. Вченою експериментально доведено, що рівневі характеристики 

пов’язані з ефективністю стилю саморегуляції та є істотною передумовою 

продуктивності діяльності, в якій він реалізується, а структурні 

характеристики, зокрема, специфіка індивідуального стилю вираженості 

основних процесів саморегуляції багато в чому залежать від особистісних, 

характерологічних особливостей людини. Під стилем саморегуляції авторка 

розуміє типовий спосіб регулювання, що виявляється в різних діяльнісних 

ситуаціях і видах психічної активності суб’єкта індивідуально-типової 

своєрідності саморегуляції і реалізації довільної його активності [87].  

І. Чеснокова зазначає, що в структурі особистісної самосвідомості й Я-

концепції виокремлюються три компоненти: когнітивний, емоційно-ціннісний 

і поведінковий. “У реальній життєдіяльності особистості самосвідомість 

виявляється у нерозривній єдності своїх окремих внутрішніх процесів – 

самопізнання, емоційно-ціннісного ставлення до себе і саморегуляції поведінки 

у найрізноманітніших формах взаємодії людей у суспільстві” [255, c. 89-90]. 

Процеси саморегуляції В. Столін ув’язує зі самоставленням особистості, 

яке розуміється як складне когнітивно-афективне утворення, зрілість якого 

визначається якістю взаємозв’язку та мірою узгодженості його складових. Дана 

структура складається з двох компонентів: 

раціонального відношення до себе як до суб’єкта соціальної активності 

(“образ-Я” чи категоріальне “Я”); 

емоційно-ціннісного ставлення до себе – переживання й оцінювання 

власної значущості як суб’єкта соціальної активності, що утворюють 

рефлексію “Я”. 

У результаті взаємодії цих компонентів із потребнісно-мотиваційною 

сферою особистості самоставлення включається в процес діяльностей та 

особистісної саморегуляції, стимулює розвиток пізнавальної й особистісної 

суб’єктності людини [210]. 

Поняття “саморегуляція”, на думку Г. Никіфорова, має цілком певне 

значення, сенс якого полягає в позначенні спрямованості діяльності на того, хто 
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її проводить. Об’єктом регуляції для людини в даному випадку є її власні 

вчинки і дії, властиві їй психічні явища (процеси, стани, властивості). Саме 

тоді, коли людина регулює власну психічну сферу, маємо справу з психічною 

саморегуляцією. Отже, пошук оптимального рішення відбувається шляхом 

саморегуляції і самоврядування. Ці два поняття – не ідентичні. 

Самоврядування, в свою чергу, більш пов’язане з постановкою цілей самим 

суб’єктом діяльності, з передбаченням віддалених її результатів [147].  

За І. Коном, особливість людського способу саморегуляції полягає в 

тому, що вона не просто “пристосовує” людину до певних обставин, а й сприяє 

створенню ефективної життєвої орієнтаційної системи – почуття власної 

онтологічної прийнятності, цілісності, самоповаги, тобто це вже не просто 

механізм управління [95]. Самовдосконалення передбачає наявність у індивіда 

інформації про самого себе, що складає образ “Я”. Це відбувається в єдності 

трьох аспектів: ідентичності, суб’єктності і образу “Я”. Як зазначає І. Кон, всі 

ці аспекти взаємопов’язані і передбачають одне одного. Відповідність психіки 

та поведінки індивіда неможлива без певної регулятивної основи, яка, в свою 

чергу, вимагає самосвідомості. Суб’єктність є своєрідним регулятивним 

механізмом, який передбачає логічний взаємозв’язок психічної діяльності і 

наявність інформації про себе. Образ “Я”, так би мовити, будує ідентичність і 

суб’єктність особистості і, водночас, корегує її поведінку. Далі І. Кон 

продовжує: “При вивченні ідентичності центральне місце посідає питання, від 

чого залежить єдність і послідовність поведінки та психічних процесів індивіда 

і яка їх вага в різних контекстах і ситуаціях і на різних етапах його життєвого 

шляху, тобто об’єктивна діалектика стійкості й мінливості особистості. При 

вивченні суб’єктності увага концентрується на процесах і механізмах свідомої 

регуляції поведінки, на співвідношенні свідомої внутрішньої мотивації 

особистості, з одного боку, та впливу зовнішнього середовища і 

неусвідомлюваних емоційних реакцій – з іншого; сила “Я” у даному контексті 

вимірюється ступенем його свідомої саморегуляції. Нарешті, при вивченні 

“образу Я” увагу привертають конкретні процеси і механізми самосвідомості, 
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ступінь адекватності самооцінок, структура і динаміка “образу Я”, його роль і 

значення в загальному балансі психічної діяльності особистості” [94, c. 10]. 

За визначенням А. Ромена, психічна саморегуляція – це регуляція різних 

процесів і дій організму, що здійснюється ним самим за допомогою своєї 

психічної активності [183]. 

На думку С. Малазонії, під саморегуляцією слід розуміти вміння 

критично ставитися до своїх думок, вчинків, дій, почуттів, регулювати й 

управляти своєю поведінкою [124], а ми ще можемо додати – емоціями, волею 

та діяльністю. 

С. Головін саморегуляцію визначає як замкнутий контур регулювання та 

одночасно інформаційний процес, що відбувається під час різних психічних 

форм відображення дійсності. Вид діяльності та умови її здійснення суттєво 

впливають на вибір засобу її реалізації – чуттєвий конкретний образ, уявлення 

або поняття [40]. 

Саморегуляцію як розкриття резервних можливостей людини трактує 

Л. Мітіна [136]. 

Як бачимо, в межах даного підходу дослідниками наголошується на 

провідній ролі самосвідомості у психічній саморегуляції людини. Схожими до 

цього є міркування й зарубіжних дослідників. 

Серед них, можливо виділити гуманістичну теорію К. Роджерса, в якій 

головною ідеєю постає уявлення про роль самооцінки та самосвідомості у 

регуляції поведінки і розвитку особистості. На думку К. Роджерса, порушення 

регуляції поведінки є наслідком суттєвої неузгодженості між самооцінкою та 

реальним життєвим досвідом людини, що виявляється у недостатній 

адаптованості до світу, у тривожності й напруженості. Відтворення здатності 

регулювати своєю поведінкою є результатом зміни Я-концепції у процесі 

індирективної психотерапії [36, c. 59].   

У межах цього підходу Р. Бернс вважав, що одним із основних напрямів 

роботи щодо розвитку Я-концепції є надання допомоги в усвідомленні 

можливостей регуляції власної особистості [14]. 
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Дж. Хеллі вбачав джерело психічної цілісності та саморегуляції у 

внутрішньому прагненні індивіда концептуалізувати сприйняття зовнішнього 

світу [250]. 

Тісно пов’язаним з попереднім, хоча і окремим напрямом дослідження 

проблеми психічної саморегуляції є вивчення її через дослідження 

особливостей вольових процесів людини. 

Одним з представників даного напряму є В. Калін, який розуміє 

саморегуляцію через вольові процеси та визначає вольову регуляцію як 

свідоме, опосередковане метою та мотивами предметної діяльності створення 

стану оптимальної змобілізованості, сприятливого режиму активності та 

концентрації цієї активності в необхідному напрямі, тобто цілеспрямоване 

створення такої організації психічних функцій, яка б забезпечувала найбільшу 

ефективність дій [76]. 

На думку Ю. Куля, саморегуляція входить до структури вольової 

регуляції людини – системи, що функціонує на двох рівнях: саморегуляція і 

самоконтролювання. Процес саморегуляції виникає, коли на шляху до 

досягнення поставленої мети виникають зовнішні чи внутрішні перешкоди 

[262]. 

М. Ярушкін вводить у саморегуляцію механізм довільної саморегуляції 

людини, до якого відносить волю як особливу форму її поведінки. Науковець 

виділяє три форми регуляції: мимовільну, довільну, вольову як вищі форми 

довільної регуляції з боку особистості [271; 272]. 

Водночас, згідно з Є. Ільїним, термін “регуляція” позначає “вузьке 

розуміння волі, що співвідноситься з проявом “сили волі”, вольових якостей, 

які використовуються для утримання поведінки людини в межах норм, правил, 

необхідних для функціонування, при наявності перешкод, ускладнень” [74]. 

Мотиваційну складову у процесах саморегуляції як провідну вбачають 

представники мотиваційного напряму. Згідно з Г. Олпортом, особистість 

можливо охарактеризувати на основі цілей, які є смислом її життя, рушійними 

силами її поведінки, при цьому стійкість цілей підвищують її опірність 
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несприятливим впливам і є умовою подолання перешкод. Здатність до 

саморегуляції Г. Олпорт вважає властивістю найвищого рівня мотивації 

особистості [211, с. 59].  

У свою чергу, К. Левін обстоював позицію цілісної стійкості 

мотиваційного ядра особистості, що й виступає як механізм її психічної 

саморегуляції [79]. В теорії поля К. Левіна поведінка регулюється через модель 

очікування – цінність, згідно з принципом теперішнього, тобто майбутнє і 

минуле можуть впливати на поведінку лише тією мірою, якою воно 

представлено у реальній ситуації індивіда. У свою чергу, життєвий простір 

людини формується її особистісними потребами у взаємодії з соціальним 

оточенням, що супроводжується станом рівноваги. Якщо дана рівновага 

порушується, то виникає напруженість у відносинах. Регуляція поведінки 

полягає у виникненні змін, що призвели б до встановлення необхідного 

балансу. Відповідно, головний сенс регуляції поведінки у концепції К. Левіна 

розкривається шляхом чергування циклів виникнення напруженості та дій 

щодо її зняття. 

К. Мілюхін визначає чинники саморегуляції, провідна роль яких 

належить незадоволеним потребам, що являють собою конфлікт (протиріччя, 

неузгодженість) між майбутнім і теперішнім, тобто між моделлю потребового 

майбутнього та наявною реальністю [132]. 

Саморегуляція в контексті соціально-психологічних досліджень 

розуміється як встановлення ступеня вираженості в особистості 

співвідношення соціального та індивідуального, з одночасним наданням 

переваги соціальному в контексті виміру її життя. 

У працях А. Бандури описані когнітивні та соціальні чинники самостійно 

регуляторної поведінки особистості. Особистісне функціонування науковець 

пояснює за допомогою трьохкомпонентного принципу реципрокного 

детермінізму. Згідно з цим принципом, функціонування особистості – це 

результат взаємодії трьох взаємопов’язаних чинників: середовища (соціального 

й фізичного), афективних і когнітивних систем, а також поведінки людини. Всі 
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зазначені чинники здійснюють взаємний вплив, причому зазначений вплив 

відрізняється залежно від контексту. Здатність до саморегуляції – одна із 

основних здатностей людини, що полягає в здатності ставити цілі та оцінювати 

власні дії, порівнювати їх із внутрішніми стандартами. Згідно з А. Бандурою, 

саморегуляція – багатогранне явище, що реалізується через низку додаткових 

пізнавальних процесів, у тому числі внітрішнього самомоніторингу, 

внутрішніх стандартів, оцінних суджень, афективних реакцій самооцінки [274; 

275; 276]. 

В. Ядов вбачає, що проблема регуляції, саморегуляції та прогнозування 

соціальної поведінки особистості обмежується відносно вузькою сферою 

виявлення взаємозв’язку конкретних соціальних умов діяльності індивіда та 

його суб’єктивного ставлення до них у вигляді станів схильностей (диспозицій) 

до оцінювання та поведінки в таких умовах і врахувує структуру їх диспозицій, 

їх залежності від попереднього досвіду й узагальнених психічних особливостей 

суб’єкта [188]. 

Ю. Миславський проблему регуляції сприймає через призму взаємин 

людини з іншими та вказує, що взаємини складаються в систему її 

саморегуляції, що визначає наявність та специфічність форм її особистісної 

активності [135]. 

Дослідник М. Ярушкін під саморегуляцією розуміє, насамперед, 

регуляцію особистістю своєї поведінки “відповідно до ціннісно-нормативної 

системи її соціального оточення”. Самоорганізацію особистості він визначає 

шляхом регуляції власної поведінки “відповідно до власної ціннісно-

нормативної системи для досягнення нового рівня взаємодії з соціумом” [271]. 

Соціальні, естетичні, а, особливо, моральні оцінки й оцінні ставлення 

реалізують важливі функції – орієнтації, регуляції поведінки й діяльності: 

інформативну, мотиваційну тощо. Оцінювання, оцінне ставлення з боку 

значущих інших формує самооцінку індивіда, що визначає оцінку ним ситуації, 

у межах якої він перебуває, й ця оцінка є змістом і спрямованістю 

індивідуальних дій – таку схему саморегуляції поведінки дає О. Яковлєва [269].  
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Проблема несвідомого в механізмі регуляції особистості була досліджена 

в психоаналітичному напрямі. Фрейдом 3. активність особистості 

пов’язувалася з несвідомими імпульсами інстинктів Ід, а механізмом регуляції 

є Я (Его). Основною функцією Его є забезпечення безпеки і самозбереження 

(адаптивності) організму, шляхом відстрочення задоволення інстинктів до того 

часу, коли виникне можливість розрядки відповідним способом і будуть 

знайдені відповідні умови в зовнішньому середовищі [223]. 

Процеси регуляції людини А. Адлер пов’язував із механізмами розвитку 

комплексу неповноцінності, який розглядався ним як патологічний результат 

гіпертрофованого відчуття неповноцінності. “Надкомпенсація” і “відхід у 

хворобу” визначаються ним як невдалі способи саморегуляції, в основі яких 

лежить переживання “бути кращим за інших”, “бути не таким як інші”, що 

суперечить етичним нормам і цінностям, що склалися [6].  

Існування психічної саморегуляції людини на несвідомому рівні, тобто у 

формі авторегуляції підтверджується експериментальними дослідженнями 

Д. Узнадзе та його наукової школи. Вчений ввів методологічні й 

експериментальні позиції до аналізу феномену саморегуляції, в основі якої 

науковець вбачав наявність її обов’язкової складової – діючого суб’єкта. 

Дослідження настанови Д. Узнадзе дало можливість визначити зміст 

авторегуляції як ситуативної настанови (виступає одиницею функціонування 

саморегуляції на неусвідомленому рівні), ввести поняття фіксованої настанови 

та вторинної фіксованої настанови, що підтверджує факт появи та 

функціонування психічної саморегуляції на рівні особистісного та 

суб’єктивного уявлення [217]. 

Окрім цього, деякими дослідниками виділяються типи та рівні психічної 

саморегуляції людини. Наприклад, Д. Леонтьєв виділяє можливі шляхи 

розвитку особистості, у результаті яких формуються чотири основні типи 

саморегуляції: автономний, симбіотичний, імпульсивний, конформний. Метою 

саморегуляції, в даному випадку, виступає регуляторна діяльність в умовах 

зміни суб’єкта діяльності, регуляції власного співвідношення з дійсністю [108]. 
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В саморегуляції поведінки особистості А. Болотова приділяє увагу 

часовим чинникам чи часовим межам, що визначають два основних способи 

саморегуляції поведінки. До першого способу дослідник віднесла 

саморегуляцію поведінки протягом тривалого часу, яка пов’язана з 

плануванням особистістю цілеспрямованих змін у самій собі. Зазначена форма 

базується на механізмі самопізнання власних внутрішніх резервів, що 

спрямовані на найбільш повну самореалізацію. До другого способу – 

саморегуляцію з чіткими часовими обмеженнями, що передбачає управління 

поведінкою протягом короткого проміжку часу в конкретних ситуаціях 

діяльності чи спілкування й обумовлена конкретним поведінковим актом, дією 

чи вербальними проявами [19, с. 116-125].  

Рівні саморегуляції психічної активності людини представлені 

Л. Гримаком, а саме: 

інформаційно-енергетичний, що забезпечує необхідний рівень 

енергетичної активізації фізіологічних систем людини для оптимального 

ступеня функціонування психіки; 

емоційно-вольовий – включає в себе комплекс психічних властивостей і 

можливостей людини, що активізуються та реалізуються за участю вольових 

процесів; 

мотиваційно-вольовій – рівень, на якому саморегуляція відбувається на 

основі саморегуляції мотивації [49]. 

Значний внесок в розвиток теорії психічної саморегуляції зробили 

українські психологи. Так, С. Максименко наголошує на тому, що 

саморегуляція відбувається на перетині довільності, інтеграції та переживання 

як основних ліній розвитку цілісної особистості та передбачає усвідомлену 

перебудову її смислових утворень і народження нових сенсів через особливі 

переживання. Вчений визначає її як суттєву ознаку, становлення якої 

відбувається в три етапи в системі інтеграції особистості: 

базова емоційна саморегуляція, 

вольова саморегуляція та смислова, 
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ціннісна саморегуляція [120, с. 48-49]. 

Поняття “професійний образ” як одиниці оперативно-тенденційної 

фіксації професійного досвіду особистості у виробленні стильових 

характеристик смислово-мотиваційної регуляції вводить Ж. Вірна [33]. 

Н. Наумчик зазначає, що існують несвідомий і свідомий рівні психічної 

саморегуляції, окрім цього він виділяє рефлексивно-смислову та вольову 

форми усвідомленої саморегуляції. Остання спрямована на аналіз, перебудову 

та гармонізацію мотиваційної сфери, а також породжує нові сенси 

життєдіяльності [143]. 

За визначенням В. Скребця, свідомість являє собою психологічну єдність 

низки взаємообумовлених структур:  

психічного відображення природного і створеного людиною зовнішнього 

середовища;  

психічного відокремлення власного “Я” від зовнішнього середовища, 

тобто чітке відділення суб’єкта від об’єкта діяльності (“Я” і “не-Я” сутності);  

саморегуляції та самоспостереження, на основі яких утворюється 

феномен причетності, формується ставлення “Я” до навколишньої дійсності 

[200]. 

Цікавими для нашого дослідження є наукові праці, в яких висвітлюються 

психологічні особливості саморегуляції різних вікових періодів, що 

зумовлюють її специфіку. Так, наприклад, психологічні механізми 

саморегуляції поведінки підлітків досліджують Т. Кириченко (ціннісні 

орієнтації, рівень домагань, локус контролю, потребу в досягненні успіху, 

мотивацію схвалення, прагнення до самоствердження та визнання) [81], 

Д. Чижма, яка, на підґрунті варіаційного аналізу показників психологічних 

компонентів особистісної саморегуляції підлітків, засвідчує нерівномірний, 

прогресивний розвиток мотивації досягнення; структурну перебудову 

цілеспрямованості; нерівномірний темп розвитку рефлексії, де є фази 

прискорення й уповільнення; стрибкоподібний характер розвитку вольового 

самоуправління [256]. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2.%D0%92.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A7%D0%B8%D0%B6%D0%BC%D0%B0%20%D0%94.%20%D0%9C.$
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Низка наукових праць присвячена психологічним особливостям 

саморегуляції у студентському віці, а саме: Н. Гула досліджує саморегуляцію 

як чинник подолання негативних психічних станів [54], Е. Самотаєва – 

психологічні особливості впливу емоційності на індивідуальний стиль 

саморегуляції студентів [189], С. Тетерук – формування механізмів 

саморегуляції студентів в іншомовному просторі [213], К. Лисенко-Гелемб’юк 

– саморегуляцію як чинник розв’язування міжособистісних конфліктів 

студентської молоді [111]. Науковці роблять висновок про те, що процес 

саморегуляції є ефективним, насамперед, за умови усвідомлення його самими 

студентами; суттєвими механізмами розвитку у студентів процесів 

саморегуляції є адекватна самооцінка та рівень домагань, високий рівень 

самоконтролю та рефлексивні вміння. 

Результати досліджень А. Порицького [163], С. Васильєва [24] щодо 

особливостей саморегуляції курсантів уможливили висновки про значущі 

індивідуально-психологічні відмінності між курсантами (більш високий рівень 

інтроверсії та соціальної нормативності) і студентами, що детерміновані 

умовами подвійної адаптації до навчання та військової служби, що впливає на 

особливості їхньої психічної саморегуляції.  

До вікових особливостей розвитку саморегуляції професійної діяльності 

у майбутніх операторів авіаційного профілю В. Злагодух відносить такі: процес 

саморегуляції є одним із основних у формуванні професійної ідентичності, 

професійної мотивації, професійно важливих якостей; зростає залученість 

студента у прогнозуванні власного професійного майбутнього [73]. 

Важливою є думка В. Осьодла про те, що стильові особливості 

саморегуляції та факт її усвідомлення суб’єктом діяльності є визначальним 

чинником успішного опанування новими видами активності, упевненості в 

незнайомих ситуаціях, успіхів в звичайних видах професійної діяльності [153]. 

До індивідуально-типологічних чи стильових особливостей 

саморегуляції суб’єкта відносять два рівні ланок регуляції: 

1) індивідуальні особливості регуляторних процесів суб’єкта, що 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B0%2C%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%20%D0%9E.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BA%20%D0%A1.%D0%9F.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2D%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B1%27%D1%8E%D0%BA%2C%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2D%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B1%27%D1%8E%D0%BA%2C%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%94%D0%B2%20%D0%A1.%20%D0%9F.$
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реалізують основні ланки системи саморегулювання – планування, 

моделювання, програмування і оцінювання результатів; 

2) стильові особливості суб’єкта, що характеризують функціонування 

всіх ланок системи саморегуляції та водночас регуляторно-особистісними 

властивостями (наприклад, самостійність, надійність, гнучкість, ініціативність) 

[87]. 

В. Анушкевич зазначає, що залежність вибору способів саморегуляції 

зумовлюється індивідуально-психічними та особистісними особливостями, до 

яких належать рівень екстравертованості, емоційної стійкості, тривожності, 

фрустрації, агресивності та ригідності [10]. 

Отже, про складність, багатоаспектність, багатогранність поняття 

«саморегуляція» свідчить диференціація позицій, концептуальних підходів та 

мета досліджень науковців. У сучасних наукових дослідженнях виділяють 

понад тридцять видів, типів та рівнів саморегуляції: зовнішня і внутрішня, 

соціальна та біологічна, фізіологічна, нейрофізіологічна, психологічна, 

довільна і мимовільна, свідома і несвідома, безпосередня й опосередкована, 

вольова, мотиваційна, емоційна, інтелектуальна, пізнавальна, особистісна, 

настановча, рефлексивна, прихована, жорстка і гнучка, індивідуальна та ін. 

Критерії, за якими виділяють ті чи інші види та типи саморегуляції дуже 

різноманітні. Так, наприклад: 

соціальна, біологічна, нейрофізіологічна, психологічна як види 

саморегуляції визначаються відповідно до рівня проведення аналізу (людина в 

системі суспільних відносин, людина як біологічний організм, нервові 

механізми саморегуляції, саморегуляція за допомогою психічних образів); 

мимовільна-довільна, несвідома-свідома, рефлексивна – виділяються 

відповідно до участі й ролі свідомості в процесах саморегуляції;  

зовнішня і внутрішня – за характером засобів і чинників саморегуляції; 

індивідуальна, суб’єктивна, особистісна, спонукальна, мотиваційна види 

саморегуляції описують роль особистості та її окремих проявів в регуляції 

діяльності; 
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пізнавальна, інтелектуальна, емоційна – описують механізми регуляції 

переважно на рівні того чи іншого психічного процесу. 

Немає чіткої методологічної підвалини класифікації видів саморегуляції. 

В переважній більшості випадків поняття “саморегуляція”, застосовується, як 

для характеристики особливостей людини як активного суб’єкта діяльності, так 

і з метою аналізу його психічної діяльності та нервової системи. 

Не вдаючись в більш поглиблений аналіз наукових досліджень з 

проблеми саморегуляції, відзначимо, що для нашого дослідження важливо 

усвідомити такі аспекти: 

по-перше, саморегуляція – це процес свідомого впливу на власний 

психічний і фізичний стан; 

по-друге, саморегуляція багато в чому залежить від свідомого бажання 

людини управляти власними психічними процесами, емоціями, почуттями і 

станами, і в цілому – поведінкою та діяльністю; 

по-третє, здатність до саморегулювання не є вродженою, а формується і 

розвивається в процесі життя та діяльності.  

 

1.2. Психічна саморегуляція магістрів військового управління в 

особливих умовах військово-професійної діяльності 

 

Система військової освіти, розвиваючи особистість і спираючись на неї, 

формує суб’єкта професійної діяльності, який оволодіваючи військово-

професійною діяльністю, стає суб’єктом діяльності. Відтак, зазначимо, що 

досліджуючи розвиток психічної саморегуляції майбутніх МВУ, вважаємо 

більш коректним використання категорії «суб’єкт діяльності», оскільки 

«особистість є ... ініціатором діяльності та поведінки, і в цьому значенні вона 

розглядається як суб’єкт … Як суб’єкт діяльності, особистість засвоює 

діяльність, володіє нею, може здійснювати її і творчо перебудовувати» [99, 

с. 22-23].  

Складність і різноманіття зв’язків особистості і діяльності обумовлені, з 
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одного боку, особливостями психічної регуляції поведінки людини, характером 

структури особистісних рис конкретного індивіда та їх функції, що детермінує 

у певних формах цілеспрямовану активність, а з іншого боку – специфікою 

діяльності, її операційними, просторово-тимчасовими та іншими 

характеристиками [154, с. 76]. Відтак в контексті нашого дослідження суттєвий 

інтерес представляють наукові праці, присвячені проблемам розвитку 

саморегуляції фахівців, а саме: психологів [32, 51], менеджерів [91], педагогів 

[37, 39, 124, 140, 148, 194, 197, 216, 252], працівників поліції [158, 260], юристів 

[10, 160], фахівців авіаційного профілю [48, 73, 156], фахівців оперативно-

рятувальних підрозділів МНС [85], також спортсменів [43, 125, 263].  

На особливу увагу заслуговує науковий доробок науковців (Г. Грибенюк 

[46], Л. Дика [59], І. Ковальова [85], М. Козяр [88], М. Корольчук [177, 100], 

В. Крайнюк [100], М. Литвинчук [113, 151], С. Миронець [134, 133], В. Олефір 

[150], В. Пліско [157], Ю. Позіненко [160], О. Сорока [203], О. Тімченка [175, 

61], А. Якимчук [267] та ін.), які наголошують на особливій значущості 

саморегуляції для фахівців екстремальних видів діяльності.   

“…важка кризова ситуація неначе виявляє несформованість у психіці 

значної кількості людей необхідних елементів механізму саморегуляції…” 

наголошує Л. Гримак [48, с. 75]. 

Невміння керувати своєю поведінкою знижує здатність особистості 

психологічно адаптуватися до наявних умов середовища, є серйозною 

перешкодою в реалізації її життєвого потенціалу зазначає Д. Швець [260, 

c. 227]. 

Дослідження проблеми саморегуляції психічних станів людини на 

сучасному етапі зумовлене передусім підвищеною увагою до оптимізації її 

життєдіяльності та діяльності як фахівця в складних умовах. Екстремальні 

умови майже завжди викликають психічне перенавантаження у людини. 

Реакція на них людини залежить від величини впливу цих умов на її психіку та 

здатності людини за допомогою саморегуляції психічних станів врівноважити 

їх вплив [15, c. 199]. 
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Автор монографії “Екстремально-професійна підготовка до діяльності у 

надзвичайних ситуаціях” М. Козяр визначає професійну екстремальну 

діяльність як специфічний вид суспільно корисної, але небезпечної для 

здоров’я і життя діяльності, яку виконують у надзвичайних ситуаціях 

спеціально підготовлені фахівці. Таку діяльність характеризують: відсутність 

однозначної технологічності, послідовності, виробленого алгоритму дій; 

постійна присутність загроз для здоров’я і життя фахівців; невизначеність її 

результатів; потреба адекватних знань, навичок і вмінь; наявність необхідних 

індивідуально-психологічних і соціально-психологічних параметрів; 

обмежений час на прийняття рішення; відсутність достовірної інформації; 

нестандартність дій; постійна зміні дій залежно від зміни тенденцій 

надзвичайної ситуації; велике психічне, психофізіологічне і фізичне 

навантаження; необхідність проявляти вольові якості [88, с. 40].  

Відтак слушною є думка Г. Грибенюка про те, що формування здатності 

до саморегуляції є одним з найважливіших завдань підготовки сучасного 

фахівця-рятівника, оскільки забезпечує можливість виховання особистості, 

здатної самостійно приймати рішення, формувати й довизначати завдання у 

відповідності до вимог складних, мінливих ситуацій й завдяки цьому досягати 

поставлених цілей. Саморегуляція є невід’ємною складовою професіогенезу 

особистості. Процес становлення й розвитку саморегуляції охоплює всі етапи 

професійного життя людини і вирішальним чином зумовлює результативність 

виконання професійних функцій. Як засвідчив аналіз результатів 

професіографічного дослідження, екстремальні умови діяльності диктують 

специфічні вимоги до змісту та форм проявів спроможності суб’єкта до 

саморегуляції таких характеристик особистості, як готовність прийти на 

допомогу, розвинуте почуття відповідальності, ініціатива, винахідливість, 

доброзичливість, статус у колективі, сміливість та рішучість. Отримані 

результати професіографічного вивчення підтвердили думку про те, що 

успішність діяльності в екстремальних умовах визначається: загальною 

спроможністю індивіда до саморегуляції моральної та мисленнєвої активності, 
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станом здоров’я, мотивацією до діяльності [46, с. 24-25]. 

Рушійною силою становлення саморегуляції фахівця в екстремальних 

умовах діяльності визначає смислоутворення, спрямоване на формування й 

актуалізацію готовності мотиваційно-смислової сфери суб’єкта, для того, щоб 

особистісний смисл (як засіб самоствердження) екстраполювався у ситуацію 

соціального значення діяльності, в результаті чого стає можливим оптимальне 

зменшення суперечності між егоцентричними цілями людини та суспільною 

значущістю її діяльності. Такий взаємозв’язок призводить до актуалізації 

потреби у суб’єктності як ефективному інструменті для подолання внутрішніх 

завад на шляху до успішного досягнення мети такої діяльності [47]. 

А. Якимчук зазначає, що здатність до саморегуляції психічних станів є 

важливим показником психічної придатності до професії, яка пов’язана з 

необхідністю виконання службових обов’язків в екстремальних умовах, що 

характеризуються динамічністю, несподіваністю, неоднозначністю та 

поліфункціональністю, загрозою для їхнього життя та здоров’я. Науковець 

наголошує на тому, що неврахування чи ігнорування цих чинників призводить 

до професійних невдач, розвитку психосоматичних захворювань, виникнення 

міжособистісних і внутрішньо-особистісних конфліктів, професійної 

деформації, утрати інтересу до службової діяльності, необхідності 

перекваліфікації тощо [267].  

Науковці С. Миронець та О. Тімченко акцентують увагу на тому, що в 

складній ситуації у психологічно непідготовлених фахівців може виникати 

емоція страху, так званий афективний стан, що викликається реакцією на 

надзвичайно сильні, небезпечні для життя зовнішні подразники. Такі афективні 

стани можуть порушувати нервово-психічну стійкість фахівців, ставати 

причиною негативних поведінкових проявів, послаблювати їх працездатність. 

За ступенем глибини й інтенсивності переживань страх проявляється у вигляді 

хвилювання, занепокоєння, переляку, жаху й загального рівня тривожності. 

Такі стани виявляються в астенічній і стенічній формах. У випадку астенічної 

форми реагування людина ціпеніє й стає нездатною до діяльності; стенічна 
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реакція, навпаки, призводить до різкого рухового порушення, метушливості, 

прагнення втекти від загрозливої ситуації, без урахування особливостей 

ситуації. Даний стан дезорієнтує особистість, викликає у неї глибоке 

потрясіння [134, c. 26]. 

Ю. Позіненко обґрунтовує саморегуляцію психічних станів людини як 

феномен, що змінюється, формується у неї спонтанно, на підставі знань і вмінь, 

життєвого досвіду, конкретні прийоми і способи якого люди застосовують з 

метою психічного розвантаження. Вченою експериментально підтверджено, 

що застосування прийомів саморегуляції психічних станів забезпечило 

зниження рівня депресії, тривожності, безсоння і психічної стомлюваності; 

зменшилась кількість психосоматичних і психовегетативних порушень при 

одночасному підвищенні працездатності. Визначені чинники, що формуються 

в результаті впливу стресогенних умов професійної діяльності і визначають 

наявність підвищеного рівня психічної стійкості, запобігають виникненню і 

розвитку негативних психічних станів. Здатність до саморегуляції психічних 

станів є елементом аутопсихологічної компетентності, вона покращує 

ефективність професійної діяльності і можливості для самоактуалізації 

особистості в ній. Авторка нанаголошує, що формування внутрішнього локусу 

контролю призводить до активізації успішної реалізації життєвих планів, 

підвищує результативність професійної діяльності, забезпечує профілактику 

негативних психічних змін [160]. 

Психологію саморегуляції функціонального стану суб’єкта в 

екстремальних умовах діяльності досліджувала Л. Дика й довела, що цілі й 

мотиви діяльності з саморегуляції функціонального стану можуть або сприяти 

виконанню професійної діяльності, або не збігатися і вступати в суперечність, 

заважати її виконанню. У її дослідженнях також встановлено, що провідна роль 

у такому виборі належить мотиваційно-вольовим детермінантам у стратегії 

адаптації до цих умов і в орієнтації активності суб’єкта на діяльність чи стан 

зокрема. Слід враховувати всю гаму професійних, фахових, особистісних, 

психічних і фізіологічних детермінант, що визначають індивідуальну динаміку 



53 

адаптації особистості фахівця до екстремальних умов. Вченою було 

встановлено, що саме психічна саморегуляція визначає результати взаємодії 

“риса особистості – стан” [59], тобто поведінка суб’єкта в екстремальних 

умовах діяльності, правильність його дій, подолання негативних психічних 

станів залежить від його особистості та спроможності до психічної 

саморегуляції. 

Проте проблема саморегуляції фахівців у певних галузях професійного 

буття, все ще залишається недостатньо дослідженою. Це стосується, в першу 

чергу, військової сфери, що передбачає діяльність, пов’язану з високими 

психологічними та фізичними навантаженнями і ризиком для життя.  

Професія «офіцер» є однією із найскладніших професій людського 

суспільства, тому що вимагає від її суб’єкта здатності з високою ефективністю 

вирішувати професійні завдання в бойових (екстремальних, особливих) 

умовах, які пов’язані з ризиком для життя, обмеженим часом на прийняття 

рішення, високим рівнем відповідальності як за свої дії, так і за дії підлеглих 

[17, с. 215].  

Аналіз військово-професійної діяльності МВУ засвідчує, що їхній 

професіоналізм забезпечується такими основними професійно важливими 

якостями як цілеспрямованість, дисциплінованість, витривалість до емоційних 

навантажень, впевненість у собі, пильність, активність, відповідальність, 

висока працездатність, почуття обов’язку, відчуття власної гідності [234, с. 10]. 

О. Барабанщиков стверджував, що дисциплінована поведінка – це 

поведінка спрямована на досягнення цілей при постійній вольовій 

саморегуляції, а інтелектуальна і вольова складова дисциплінованої поведінки 

виявляється у цілеспрямованості в процесі досягнення високих результатів [13, 

с. 18-19]. 

Психологічний аналіз складності діяльності військового командування 

здійснений Г. Ложкіним і В. Осьодло дає підстави стверджувати, що 

командування – це складний процес під час якого, командир одночасно виконує 

низку функцій, тому ефективне управління військовими підрозділами в мирних 
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та бойових умовах має здійснюватися на сучасних психологічних, загальних і 

військових знаннях [115, с. 246]. 

Основна особливість військово-професійної діяльності майбутніх МВУ 

полягає в тому, що вона передбачає виконання ними професійних обов’язків в 

екстремальних умовах – бойових – з реальною вітальною загрозою, коли на них 

протягом тривалого часу впливає комплекс несприятливих соціально-

емоційно-психологічних, кліматичних, географічних, фізичних і бойових 

чинників, різноманітних за походженням, тривалістю й інтенсивністю впливу, 

що спричиняють значні фізичні й психічні навантаження, викликають 

підвищену психоемоційну напруженість і розвиток психогенних порушень й 

негативний вплив на їхній функціональний стан, професійну працездатність і 

здоров’я [193].  

Сучасна психологічна література містить численні описи та визначення 

екстремальних умов діяльності ‒ “складні”, “важкі”, “особливі”, 

“ризиконебезпечні”, “емоціогенні”, “критичні”, “надзвичайні”, “екстремальні”, 

“гіперстресові” тощо [61, c. 109]. Варто зазначити, що науковцями 

запропоновано відмінність між цими поняттями визначати ступенем 

періодичності чи частоти дії екстремальних чинників, що створюють умови 

діяльності, тобто “особливі умови діяльності” – це, коли діяльність сполучена 

з епізодичною (непостійною) дією екстремальних чинників (чи з певною 

можливістю їхнього виникнення), а “екстремальні” – це у випадку їхньої 

постійної дії [66].  

Отже, вплив екстремальних чинників може бути короткочасним і 

довготривалим. У першому випадку актуалізуються програми реагування, які 

завжди “напоготові” в особи, у другому – вимагається адаптаційна перебудова 

функціональних систем людини, іноді вкрай неприємна для неї, а іноді – навіть 

несприятлива для її здоров’я [83, с. 138]. Це також відзначає С. Максименко, 

який наголошує на тому, що “Регуляція і саморегуляція психічних станів 

військового фахівця відноситься до числа його провідних професійних 

здібностей, які дозволяють йому в самих складних умовах бути зразком для 
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цілеспрямованого наслідування іншими співробітниками” [121, с. 188]. За 

визначенням В. Небиліцина, екстремальні подразники представляють собою 

крайні (межові) значення тих елементів ситуації, які створюють оптимальний 

фон для діяльності або у всякому разі не виключають відчуття дискомфорту 

[144, с. 113]. 

Внаслідок дії стрес-чинників у військовослужбовців виникають труднощі 

у функціонуванні психіки, що можуть супроводжуватися її розладом 

(провідною ознакою яких є фобія – патологічний страх), бойовим шоком, 

бойовим стомленням і посттравматичним синдромом [164; 265, с. 406; 207; 

206]. 

Агресія Російської Федерації проти України показала, що захистити 

незалежність і територіальну цілісність держави можуть лише морально та 

психічно стійкі військовослужбовці, які за будь-яких умов бойової обстановки 

готові до виконання поставлених завдань. Події в зоні проведення ООС 

вказують на необхідність урахування на практиці негативних наслідків 

професійного стресу, який отримують військовослужбовці в ході виконання 

бойових завдань, оскільки велика їх кількість відчуває брак здатності до 

психічної саморегуляції в силу певних суб’єктивних і об’єктивних обставин. 

Події на сході України свідчать про те, що в бойових умовах у 

військовослужбовців можливе виникнення бойових психічних травм і 

посттравматичного стресового розладу. Передумовами та причинами їх 

виникнення є такі:  

психічні перевантаження під час бойової діяльності (постійна загроза 

життю і здоров’ю);  

невизначеність і недостатність інформації, що надходить;  

слабка психічна підготовленість військовослужбовців до дій у бойових 

умовах;  

часткова чи повна відокремленість від основних сил;  

екстремальні фізіологічні умови (фізичне виснаження в результаті 

значних навантажень та порушення режиму сну);  
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умови виконання спеціальних завдань, особисті переживання тощо 

[265, с. 405]. 

Відтак в умовах жорстко детермінованих вимог, нормативів військово-

професійної діяльності особистість офіцера і його психіка набувають і 

виявляють не тільки різноманіття форм і способів пристосування, 

самоорганізації, а й конструктивної особистісної активності у пошуку та 

виробленні механізмів і прийомів регуляції діяльністю, знаходженні 

оптимальних та індивідуально своєрідних шляхів і процедур організації 

психічної діяльності для досягнення необхідних результатів [154, с. 78]. 

Військовослужбовці, які виконують особливі функції, виявляються 

найбільш уразливими у фізичному й моральному відношеннях і несуть основну 

вагу всіх наслідків збройних конфліктів. Відповідно, з очевидністю випливає 

багатозначність психічних перевантажень, емоційно-стресової напруженості 

військовослужбовців, які беруть участь у збройних конфліктах. Усвідомлення 

необхідності розроблення спеціальних програм і заходів психологічної 

реабілітації військовослужбовців, які пережили психотравмуючі умови 

діяльності екстремальної ситуації в бойовій обстановці, нині стає реальністю 

для наших співгромадян [155, c. 37].  

Відомо, що негативні емоційні стани, які виникають у 

військовослужбовців при виконанні обов’язків в складних ситуаціях, нерідко 

призводять до неадекватних психічних реакцій. З одного боку, перебування 

військових фахівців в ситуаціях впливу таких сильно діючих чинників, як 

небезпека, ризик, загроза життю чи здоров’ю, актуалізують первинні потреби – 

потреби у безпеці та захисті, а з іншого – породжують такі проблеми зі 

здоров’ям, як нейротизм, хронічну тривожність, підвищену агресивність, 

схильність до мотиваційних конфліктів і проблеми інтимного характеру [11, 

с. 317]. 

Стресостійкими характеристиками командирів підрозділів, що 

виконують службові завдання в екстремальних умовах є такі: висока 

професійна компетентність, стійка адекватна самооцінка, уміння керувати 
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собою, своїми емоціями, здатність до вольового акту, здатність до психічної 

стійкості в екстремальних умовах тощо [176, с. 198]. Їх професійна активність 

характеризується високим нервово-психічним напруженням та є однією з 

найскладніших видів людської діяльності. Ритм їх роботи в процесі виконання 

окремих бойових завдань може наближатися до граничних можливостей 

військовослужбовців. Це потребує від сучасного офіцера значної 

зосередженості, сформованого практичного мислення, здатності до 

професійного запам’ятовування, емоційної стійкості та необхідних вольових 

якостей і висуває підвищені вимоги до розвитку психічної саморегуляції [233, 

с. 307]. Крім того, суттєво проявляється динаміка переживань, що 

характеризується змінами емоційних станів, від одного до іншого – від 

позитивного до негативного чи тільки між негативними станами, від 

домінування астенічних чи стенічних емоцій до їх послаблення. Такі різкі зміни 

емоцій впливають на якість професійної діяльності. Причинами виникнення 

негативних психічних станів, що зумовлюють їх виражену динаміку, є 

психологічна непідготовленість військових фахівців до дій у складних 

(небезпечних) ситуаціях та особливості прояву їх емоційної сфери, зокрема 

схильність до негативних емоційних переживань при появі чинників 

фрустрації. До типових характеристик особистості, які зумовлюють 

неадекватну поведінку і появу негативного психічного стану в складних 

(небезпечних) для життя і здоров’я ситуаціях, відносяться такі: 

тривожний, чутливий до загроз, збуджений; 

агресивний, незадоволений, схвильований, заклопотаний; 

імпульсивний, переляканий, незахищений, гостро реагуючий на 

небезпеку, неспокійний, боязкий, жорстокий, злий [58]. 

Разом з тим, військовими психологами виявлено вісім емоційних 

особистісних якостей, що виступають передумовами прояву деструктивних 

емоційних станів у військових фахівців: емоційна лабільність, депресивність, 

невротичність, дратівливість, спонтанна агресивність, реактивна агресивність, 

неврівноваженість, сором’язливість. 
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Як показує досвід ведення бойових дій у зоні ООС, деструктивні психічні 

стани, пережиті офіцерами ЗС України в умовах загрози життю та здоров’ю, не 

тільки знижують успішність виконання бойових завдань, а й мають негативні 

довготривалі наслідки для подальшого життя воїнів [126]. Це дає підстави 

звернути увагу на важливість цілеспрямованого розвитку здатності до 

саморегуляції в процесі практичної підготовки майбутніх МВУ для досягнення 

ними високого рівня ефективності військово-професійної діяльності [225; 229; 

230; 232]. 

Аналіз наукових джерел засвідчив, що проблеми психології діяльності 

військових фахівців в особливих умовах були і є в центрі наукових пошуків 

українських дослідників ‒ В. Алещенка [7], С. Василенка [23], О. Грицини [53], 

А. Дебренюка [56], О. Іванової [75], О. Колесніченко [92], С. Лисюка [112], 

Г. Ложкіна [114], О. Макаревича [119], О. Матеюка [127], І. Москальова [139], 

О. Недвиги [145], Є. Потапчука [164], О. Сафін [190], В. Стасюка [208], 

О. Тімченка [214], Ю. Ярошка [270] та ін.  

Психологічне забезпечення професійної діяльності фахівців 

операторського профілю в особливих умовах має включати навчання 

військовослужбовців методів саморегуляції та вольової мобілізації наголошує 

С. Василенко [23, с. 13]. Водночас проблему змісту та психологічних умов 

саморегуляції психічних станів у фахівців професій з суттєвими психічними 

навантаженнями донині не викладено в літературі в завершеному вигляді 

[87, с. 125]. У зв’язку з цим, науковцями, які досліджують проблему психології 

діяльності в особливих умовах, значна увага приділяється саме феномену 

саморегуляції психіки людини в складних умовах. 

Необхідність психічної саморегуляції майбутніх МВУ виникає в стані 

напруженої діяльності і обумовлене підвищеними вимогами до їх підготовки. 

Відповідно, психічна саморегуляція повинна здійснюватися в поєднанні її 

динамічних, соціально-змістових та енергетичних аспектів. Потреба в 

саморегуляції у майбутніх МВУ виникає в таких випадках:  

офіцер стикається з важкою, новою і незвичною проблемою; 
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не має способу однозначного розв’язання проблеми, існує кілька 

варіантів її вирішення, серед яких складно обрати найоптимальніший; 

офіцер знаходиться в ситуації підвищеного фізичного і емоційного 

напруження, що примушує його до імпульсивних дій; 

рішення про те, як необхідно діяти, треба приймати не роздумуючи, в 

умовах дефіциту часу; 

від дій офіцера залежить життя та здоров’я підлеглих 

військовослужбовців. 

Відтак результати наукових досліджень феномену психічної 

саморегуляції фахівців екстремальних видів діяльності, зокрема 

військовослужбовців, набувають особливої значущості, передусім, це 

стосується науково обґрунтованого розуміння її сутності та структури. 

Для того, щоб усвідомити сутність “саморегуляції”, ми проаналізували 

його визначення науковцями (табл. 1.1):  

Таблиця 1.1 
Трактування поняття “саморегуляція”  

№ 
п/п 

Визначення поняття 
“саморегуляція” 

Дослідники Сутнісна ознака 

1 створена індивідуальна система дій, 
що опирається на Я-концепцію 
особистості й виступає інструментом чи 
системою інструментів самосвідомості та 
самоорганізації з метою успішного 
вирішення завдань 

Н. Пов’якель 
[159] 

система дій 

2 певний рівень функціонування і 
прояву їх професійної і моральної 
свідомості й самосвідомості, що 
особливо виразно виступає у фахівців під 
час розв’язання ними конкретних 
професійних завдань. Це – міра реалізації 
і одна із форм цілісного прояву 
потенціалу особистості як інтегрального 
утворення, в якому – професійні та 
моральні мотиви, цілі, цінності й смисли, 
що, домінуючи у свідомості й 
самосвідомості, актуалізуються 
специфічним чином за умов 
екстремальності та спонукають особу до 
відповідної діяльності. Це – синтез 
професійних та моральних складових, а 

Г. Грибенюк 
[46] 

рівень 
функціонування і 

прояву їх 
професійної і 

моральної свідомості 
й самосвідомості 
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також вплив індивідуальної свідомості й 
самосвідомості 

3 усвідомлений процес побудови, 
підтримки та управління різними видами 
і формами довільної активності, що 
безпосередньо реалізує досягнення 
поставлених цілей у процесі виконання 
професійного завдання 

В. Злагодух  
[73] 

процес 

4 переважно усвідомлене, 
цілеспрямоване планування, побудову та 
перетворення суб’єктом власних дій та 
вчинків стратегії життєдіяльності у 
цілому відповідно до актуальних потреб, 
мотивів, особистісно значущих цілей, 
спрямованості 

Л. Колесніченко 
[91] 

процес 

5 системно організований психічний 
процес з ініціації, побудови, підтримки та 
управління всіма видами і формами 
зовнішньої та внутрішньої активності, 
які спрямовані на досягнення прийнятих 
суб’єктом цілей. Усвідомлена 
саморегуляція довільної активності є 
структурним утворенням особистості, 
яке представляє єдність цілеспрямованих 
дій, що проявляються у прийнятті 
довільних рішень, доборі, оцінці засобів 
реалізації задуманого, самоаналізі 
вчинків, визначенні позицій щодо подій, 
ситуацій та ціннісному ставленні 
індивіда до самого себе 

Н. Сидоренко 
[197] 

процес,  
утворення 

6 складний механізм, який забезпечує 
побудову та реалізацію дій особистості 
згідно поставленої мети. Відповідно 
цього, саморегуляція навчальної 
діяльності полягає у цілеспрямованому 
плануванні, побудові та відтворенні 
суб’єктом навчання власних дій 
відповідно до завдань вищого 
навчального закладу, в умінні володіти 
собою, своїми емоціями, в усвідомленні 
навчальних намірів, в адекватній 
самооцінці рівня своїх знань, вмінь, 
навичок, здібностей, а також 
самовдосконаленні на основі здобутих 
знань 

С. Тетерук 
[213] 

механізм 

7 механізм, завдяки якому 
забезпечується активізація та певне 
спрямування позиції суб’єкта, який 
здійснює оптимізацію психічних 
можливостей, компенсацію недоліків, 
регуляцію індивідуальних станів 
відповідно до завдань і умов діяльності 

М. Гринців  
[52] механізм 

Продовження табл. 1.1 
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8 системна, суб’єктна якість, охоплює 
низку складників (процеси 
саморегуляції, особистісно-регуляторні 
властивості, функціональні стани, 
діяльнісні,  результативні компоненти), 
взаємопов’язаність та єдність яких 
забезпечують цілісність і гармонійність 
організації і функціонування 
регуляторної системи особистості, з 
одного боку, належну ефективність 
розв’язання нею навчально-професійних 
і професійно-педагогічних задач – з 
іншого 

С. Малазонія 
[124] якість 

9 інтегративна особистісна фахова 
характеристика, у якій передбачено, щоб 
він усвідомив свої дії, почуття, мотиви, 
своє становище та доцільну видозміну 
власної діяльності відповідно до вимог 
ситуації 

Н. Сеньовська 
[194] характеристика 

10 складне психологічне утворення, яке 
виступає певною ціннісною надбудовою 
в самосвідомості й об’єднує в собі 
мотиваційні, вольові та рефлексивні 
сфери людини 

Д. Чижма  
[256] 

психологічне 
утворення 

11 свідоме реагування керівника ОРП на 
зміни в функціональних системах 
особистості (психічних процесах, станах, 
властивостях), корегування професійної 
діяльності та власної поведінки з метою 
забезпечення ефективної професійної 
діяльності й всебічного розвитку 

А. Якимчук 
[267] свідоме реагування 

12 форма поведінки військовослужбовця, 
що містить результати самопізнання та 
емоційно-ціннісного ставлення до себе і є 
актуалізованою на всіх етапах здійснення 
поведінкового акту  

О. Хміляр  
[246] форма поведінки 

 
Науковці, які досліджують проблему розвитку психічної саморегуляції, 

ще не досягли однозначного визначення цього поняття й розуміють 

саморегуляцію як процес, діяльність, механізм, якість, утворення тощо. Проте 

у їхніх роботах відображено наукові погляди, що сприяли розкриттю сутності 

й змісту зазначеного поняття. З. Становських вважає, що у сучасному 

психологічному тезаурусі основними підходами до розуміння саморегуляції є 

такі, що визначають її як: особливий рівень програмування діяльності на основі 

процесів передбачення; керування людиною своїми емоціями, почуттями, 

переживаннями; цілеспрямовану зміну, як окремих психофізіологічних 

Продовження табл. 1.1 
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функцій, так і нервово-психічних станів у цілому; цілеспрямований свідомий 

вибір характеру і способу дій; «внутрішню» регуляцію поведінкової активності 

людини; взаємодію зовнішнього і внутрішнього у поведінці і діяльності 

індивіда тощо [205, c. 15]. 

На думку Н. Сидоренко, багатозначність самого терміну “саморегуляція” 

обумовлена багаторівневою будовою, великою кількістю аспектів вивчення та 

подвійним значенням кореня “само” (який вказує, з одного боку, на активність 

людини, здатність здійснювати свідомі “довільні” дії, а з іншого боку, на те, що 

процеси можуть протікати ніби “самі собою”, спонтанно) [197]. 

В нашому дослідженні ми виходили з того, що психічна саморегуляція 

майбутніх МВУ ‒ це цілеспрямоване свідоме самокерування психічними 

процесами, станами, поведінкою та діяльністю відповідно до професійно 

значущих цілей, цінностей, актуальних потреб, професійних та моральних 

мотивів, що оптимізує їхні психічні можливості та психоемоційний стан, 

забезпечує успішність військово-професійної діяльності та прийняття 

оптимальних управлінських рішень в особливих умовах. 

Психічна саморегуляція передбачає складну взаємодію різних процесів і 

рівнів функціонування психіки суб’єкта в особливих умовах діяльності, що 

реалізується шляхом цілеспрямованого свідомого і системно організованого 

психічного і психофізіологічного впливу ним на самого себе за допомогою слів, 

уявних образів, управління м’язовим тонусом і диханням з метою зміни свого 

психоемоційного стану й оптимізації протікання психічних процесів шляхом 

самоуправління ними та їх самодетермінації, а також актуалізації, мобілізації 

та інтеграції психічних ресурсів для забезпечення успішної військово-

професійної діяльності, необхідної поведінки, запланованих вчинків і ставлень 

відповідно до цілей і запроєктованих результатів діяльності [236; 238; 241]. 

Пошук психічних ресурсів у оволодінні спеціальними знаннями та опора 

на ресурси, що формують структуру професійно важливих якостей військового 

фахівця, є важливим моментом у психічній саморегуляції майбутніх МВУ. Під 

поняттям “ресурси” розуміються такі індивідуально-психічні особливості, що 
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безпосередньо впливають на задачі мобілізації, адаптації до екстремальної 

ситуації, запобігання й подолання її несприятливих наслідків [109, с. 40-42]. 

Механізм самокерування власною діяльністю майбутніми МВУ 

виявляється в тому, що офіцери виступають для себе одночасно як суб’єкти і 

об’єкти управління, що планують, організовують, контролюють і аналізують 

власні дії. Таке самоуправління стає автоматичним та рефлексивним, воно є 

результатом значної зміни ставлення офіцера до подальшої військово-

професійної діяльності: він не тільки передбачає результати власних дій, а й 

довільно організовує їх, не просто порівнює результати дій зі зразком, а й 

визначає показники контролю і оцінки, тобто починає свідомо опановувати 

процес подальшого військово-професійного розвитку [105]. 

На підставі аналізу наукових праць Г. Грибенюка, який наголошує на 

тому, що одним із провідних утворень в структурі особистості, що забезпечує 

належний рівень її самоактивності та успішність діяльності в екстремальних 

умовах є здатність до саморегуляції поведінки та діяльності [46, с. 5], 

К. Лисенко-Гелембʼюк [111], С. Малазонії [124], О. Плотко [158], А. Якимчука 

[267] дійшли висновку про те, що підґрунтям розвитку психічної саморегуляції 

майбутніх МВУ в процесі практичної підготовки у ВВНЗ є їх здатність до 

психічної саморегуляції як складне інтегративне професійно важливе 

утворення, що визначає їхню здатність здійснювати психічну саморегуляцію 

психічних процесів, станів, поведінки та діяльності шляхом самоуправління 

ними з метою успішної військово-професійної діяльності відповідно до цілей і 

запроєктованих результатів.  

Значні загрози для національної безпеки України ускладнюють 

військово-професійну діяльність офіцерів – майбутніх МВУ і висувають 

особливі вимоги до розвиненості здатності до психічної саморегуляції. 

Розвиток здатності до психічної саморегуляції майбутніх МВУ є 

невід’ємною складовою їх професіогенезу й охоплює всі етапи їх професійного 

життя і вирішальним чином зумовлює результативність виконання ними 

службових завдань. Розвиток психічної саморегуляції у майбутніх МВУ 
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припускає не лише усвідомлення ними необхідності постійно над цим 

працювати, а і впевненість у своїх можливостях на цьому шляху, добре знання 

самого себе, означає, що вони мають вміти “розшифрувати” свій психічний 

стан і свідомо впливати на нього, знати свої найбільш сильні і слабкі 

психологічні особливості (переваги та недоліки особистості), уміти 

неупереджено, адекватно оцінити справжній рівень своїх фізичних і психічних 

можливостей та знаходити чинники, що блокують реалізацію потенціалу 

конкретного офіцера [178, с. 47]. 

Професійний розвиток фахівця В. Лефтеров визначає як цілісний, 

соціально і психологічно детермінований, багаторівневий процес, під час якого 

здійснюється становлення професійної особистості, формується її професійна 

свідомість, пізнавальна, мотиваційна і моральна активність, досвід.  

Серед особливостей особистісно-професійного розвитку фахівців 

екстремальних видів діяльності науковець виділяє “здійснення 

цілеспрямованої екстремальної психологічної підготовки для надійного 

функціонування психіки особового складу в ризиконебезпечних ситуаціях 

службової діяльності” [110, с. 10-11]. Необхідність психологічної підготовки 

для майбутніх МВУ, діяльність яких відбувається в особливих умовах, 

засвідчують керівні документи, а саме: накази начальника Генерального штабу 

– Головнокомандувача Збройних Сил України: “Про впровадження 

психологічної підготовки особового складу в навчальний процес підготовки 

органів управління та військ (сил)” від 16.11.2012 № 240; “Про затвердження 

Настанови з морально-психологічного забезпечення підготовки та 

застосування Збройних Сил України” від 27.04.2018 № 173; директива 

Генерального штабу Збройних Сил України “Про організацію морально 

психологічного забезпечення військових частин (підрозділів) Збройних Сил 

України під час проведення антитерористичної операції” від 05.06.2014 № 14. 

У пункті 1.3. “Положення про Психологічну службу Збройних Сил 

України”, затвердженого наказом ГШ ЗС України від 04.12.2014 № 317, 

зазначається, що “….психологічне забезпечення є складовою морально-
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психологічного забезпечення і являє собою систему узгоджених, 

цілеспрямованих заходів, які ґрунтуються на досягненнях сучасної 

психологічної науки і проводяться в інтересах підготовки та застосування 

військ (сил), формування, підтримання та відновлення психологічної стійкості, 

психологічної готовності особового складу, збереження психічного здоров’я 

військовослужбовців, членів їх сімей, цивільного персоналу, резервістів 

Збройних Сил України” [168, с. 1]. 

Результатом такої підготовки є психологічна підготовленість майбутніх 

МВУ дo дiй в eкcтpeмaльниx умoвax службової (бойової) діяльності як дiєвий 

aктивний пcиxiчний cтaн, основа цiлecпpямoвaнoї дiяльнocтi, її peгуляцiї, 

eфeктивнocтi та cтiйкocтi, щo дoпoмaгaє успішно виконувати обов’язки, 

пpaвильнo викopиcтoвувaти ocoбиcтicнi якocтi, дocвiд, знaння, збepiгaти 

caмoкoнтpoль і cпoкiй, гнучко пepeбудoвувaти діяльність пpи виникненні 

нeпepeдбaчуваниx обставин [218, с. 118]. 

У звʼязку з цим, особливої значущості в процесі військово-професійної 

підготовки майбутніх МВУ набуває практична підготовка як одна з форм 

організації навчального процесу у ВВНЗ та обов’язковий компонент освітньо-

професійних програм освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”. Відповідно, її 

головна мета – це практичне оволодіння майбутніми МВУ сучасними 

методами, формами, технологіями та засобами військово-професійної 

діяльності, опанування професійними й фаховими вміннями та навичками, 

формування й розвиток психологічної підготовленості взагалі й здатності до 

психічної саморегуляції зокрема. 

Специфіка практичної підготовки зумовлюється особливостями 

майбутньої військово-професійної діяльності майбутніх МВУ, що полягає в 

особливих вимогах до професійних і особистісних якостей – здатності до 

психічної саморегуляції, нервово-психічної та емоційно-вольової стійкості, 

психічної надійності при впливі стресових чинників. Відповідно до цього зміст 

практичної складової підготовки фахівців майбутніх МВУ має 

характеризуватися чітко вираженою психологічною спрямованістю на 
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вирішення таких завдань: 

розвиток психологічної готовності до службової (бойової) діяльності, що 

передбачає професійну спрямованість, розвиток стійких інтересів до військово-

професійної діяльності; 

розвиток психічної стійкості, вміння регулювати психічний стан у 

напружених ситуаціях військово-професійної діяльності; 

розвиток передбачення труднощів при вирішенні службових (бойових) 

завдань, що забезпечує точне та неухильне здійснення професійних дій в 

умовах максимальних психічних навантажень; 

розвиток необхідних емоційно-вольових якостей особистості (стійкість 

до невдач, самовладання, відповідальність, стійкість до ризику, витривалість), 

опанування прийомами саморегуляції та самоконтролю, зняття нервової 

напруженості, активізації внутрішніх ресурсів на виконання поставленого 

завдання;  

розвиток вольової активності та навичок вольових дій, що спонукають на 

подолання труднощів і перешкод у військово-професійній діяльності; 

розвиток здатності до ефективної комунікативної діяльності в 

різноманітних комунікативних ситуаціях під час виконання завдань в 

екстремальних умовах військово-професійної (бойової) діяльності тощо. 

Отже, практична підготовка майбутніх МВУ є важливою складовою їх 

професійної підготовки у ВВНЗ, яка має бути системною, безперервною, 

послідовною, міжпредметною, контекстною та орієнтованою на розвиток 

практичних навичок і вмінь відповідно до освітнього та кваліфікаційного рівнів 

їх підготовки взагалі й психічної саморегуляції зокрема. 

І. Чеснокова під розвитком саморегуляції розуміє такі форми регуляції 

діяльності, котрі містять результати емоційно-ціннісного ставлення до себе та 

самопізнання на всіх її етапах – від первинної оцінки мотивації діяльності до 

оцінки її результатів. У узагальненому вигляді формування системи 

саморегуляції поділяється на наступні етапи: висунення мети діяльності; 

формування майбутньої моделі її умов; розробка алгоритму виконавчих дій; 
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виділення показників успішності діяльності; здійснення оцінювання та 

контролю її результатів; внесення відповідних змін при невідповідності 

результатів поставленій меті [255]. 

К. Абульханова-Славська вказує, що в процесі розвитку здатності до 

саморегуляції особистість повинна враховувати не тільки релевантний в даній 

ситуації ступінь активності, а й свої можливості, що спираються на ступінь 

вмотивованості та соціально-психологічну орієнтацію. На основі саморегуляції 

особистість визначає відповідність між значущістю для себе і користю для 

суспільства та вибирає необхідну форму прояву активності [2]. 

Розвиток у майбутніх МВУ умінь та навичок до саморегуляції має 

здійснюватися через вирішення таких практичних завдань: 

оволодіння основними категоріями теорії саморегуляції (структура, 

функції, компоненти);  

розвиток готовності до саморегуляції (уміння здійснювати самоаналіз, 

визначати цілі та з’ясовувати найактуальніші з них), а також уміння самостійно 

визначати й підвищувати рівень власної саморегуляції;  

розвиток механізмів саморегуляції. 

Використання методів саморегуляції підсилює орієнтуючу та 

стимулюючу регуляцію, що включає виключення негативних установок і 

покращує позитивне ставлення офіцерів до себе, власних можливостей, 

очікуваних професійних результатів тощо [58; 89]. 

Як зазначає С. Малазія, саморегуляція не формується на потрібному рівні 

внаслідок стихійного накопичення суб’єктом життєвого чи професійного 

досвіду. Неодмінною умовою є така побудова програми її розвитку у суб’єкта, 

яка передбачала б істотну зміну звичних умов, постановку суттєво нових вимог, 

створення обставин, які вимагали б від суб’єкта швидкого оволодіння новими 

засобами чи видами діяльності, оскільки такі умови неминуче виявлятимуть, 

(через певні помилки і порушення процесу діяльності) реальний рівень 

розвиненості здатності до саморегуляції, а також ті компоненти у структурі 

здатності до саморегуляції, які потребують спеціальних прийомів оптимізації 
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або корекції [124]. 

Відтак важливим завданням в межах нашого дослідження є визначення 

структури здатності до психічної саморегуляції майбутніх МВУ, оскільки 

підходи науковців щодо ієрархії регуляційних процесів відображають різну 

змістову специфіку та якісну своєрідність її прояву. Так, Л. Колесніченко 

зазначає, що особистісна саморегуляція як складне системне явище складається 

з таких компонентів:  

смисловий (джерела активності особистості, спонукальні психічні сили, 

що її актуалізують, надають їй певного спрямування та зумовлюють саме такі 

дії, що не залежать від зовнішніх умов та чинників); 

процесуальний (якісно різні, проте однакові за рівнем досягнень варіанти 

регуляції поведінки та діяльності); 

самооцінювання особистості [91]. 

В. Моросанова у процесі розвитку саморегуляції виділяє формування 

таких структурних елементів: змісту (джерел активності особистості, 

внутрішньої мотивації); процесу (варіантів регуляції діяльності на певному 

рівні досягнень); самооцінки (основи, яка визначає мотиви, спрямованість, 

засоби та оцінку результатів діяльності) [138]. 

Д. Чижма до компонентів структури особистісної саморегуляції 

відносить: мотивацію досягнення – вищій рівень (спонукальна, регулятивна й 

селективна функції), цілеспрямованість (здатність керуватися віддаленими 

цілями), рефлексію (вміння виділяти, аналізувати й співвідносити з 

предметною ситуацією власні способи дій), вольове самоуправління, як 

особистісний рівень довільної саморегуляції (спонукає до дії свідомим 

рішенням) [256]. Н. Кошман вважає, що регуляція поведінки як цілісне 

особистісне утворення включає мотиваційний, емоційно-вольовий, 

комунікативний і оцінно-рефлективний компоненти та інтегрує в собі ціннісне 

відношення до діяльності, соціального оточення та самого себе [103].  

В. Злагодух зазначає, що саморегуляція професійної діяльності фахівця є 

багатокомпонентним ієрархічним утворенням, яке містить регулятивно-
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процесуальний (здатність регулювати емоційний стан та здатність до активної 

когнітивної діяльності; можливість у процесі діяльності якісно здійснюввати 

власні функціональні обовязки, прогнозувати очікуваний результат, 

усвідомлювати власні дії, аналізувати й робити висновки з негативного 

досвіду), регулятивно-особистісний (здатність до прийняття самостійних 

рішень, можливість пристосовуватися до мінливих умов діяльності, високий 

рівень відповідальності за якість виконуваного професійного завдання, 

наявність мотивації до виживання) і результативний (здатність до реалізації 

поставленого завдання, рівень безпомилковості та надійності майбутнього 

професіонала) компоненти [73, с. 6].   

Системний аналіз наукових підходів до феномену саморегуляції 

(В. Злагодух [73], О. Іванова [75], Л. Колесніченко [91], О. Макаревич [119], 

В. Олефір [150], Ю. Позіненко [160], О. Плотко [158], Н. Пов’якель [159], 

А. Порицький [163], Д. Чижма [256] та ін.) і базових сфер особистісно-

професійного розвитку фахівців, діяльність яких відбувається в особливих 

умовах ‒ соціально-комунікативна, емоційно-вольова, мотиваційно-ціннісна, 

когнітивна і спеціфічна професійна компетентність (В. Лефтеров [110]), дає 

підстави визначити структуру здатності до психічної саморегуляції майбутніх 

МВУ як сукупність компонентів ‒ ціннісно-мотиваційного, когнітивного, 

емоційно-вольового, поведінково-діяльнісного, комунікативного та суб’єктного 

[228; 231; 234] (рис. 1.1): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.1. Структура здатності до психічної саморегуляції майбутніх МВУ  
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Як зазначає Г. Грибенюк, рушійною силою становлення здатності до 

психічної саморегуляції майбутнього офіцера оперативно-тактичного рівня в 

різноманітних умовах службової діяльності є процес утворення сенсів, що 

спрямований на актуалізацію й формування готовності його ціннісно-

орієнтаційної сфери, для того, щоб особистісний сенс (засіб самоствердження) 

переносився у контекст соціальної значущості його військово-професійної 

діяльності, в результаті чого уможливлюється оптимальна редукція 

суперечності між егоїстичними цілями військового фахівця та суспільною 

цінністю його діяльності. Така залежність актуалізує, у свою чергу, потребу у 

дії як інструменті, за допомогою якого вдається значною мірою здолати 

внутрішні перепони на шляху до успішного досягнення мети професійної 

діяльності [46, с. 9]. В контексті зазначеного, нами визначено ціннісно-

мотиваційний компонент здатності до психічної саморегуляції майбутніх 

МВУ, який включає сповідування цінностей військово-професійної діяльності, 

стійкі професійні інтереси та мотиваційні настанови, професійну спрямованість 

особистості, прагнення до професійно-управлінських дій у різноманітних 

ситуаціях виконання військово-професійних завдань, самомотивування до їх 

виконання. Мотиваційний компонент забезпечує спрямованість на професійно-

творче засвоєння знань, професійно-пізнавальний інтерес і прагнення до 

творчого засвоєння системно-наукових управлінських знань, комплексних 

вмінь, стимулює до успіху і творчих досягнень, до лідерства [191]. 

Як зазначає С. Васильєв, особливої значущості в процесі психічної 

саморегуляції набуває інтелектуальна складова як чинник вибору стратегій 

психічної саморегуляції подолання суб’єктивних перешкод, фрустрації тощо 

[24]. У контексті зазначеного, важливим компонентом здатності до психічної 

саморегуляції є когнітивний, який характеризує рівень засвоєння знань основ 

саморегуляції психічних процесів і станів у різноманітних ситуаціях військово-

професійної діяльності, методів і способів управління власними психічними 

процесами, станами, поведінкою та діяльністю в процесі виконання бойових 

завдань, здатність до практичного мислення, аналізу, синтезу, узагальнення, 
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ефективного запам’ятовування, спостереження, нестандартного мислення 

тощо. 

Емоційно-вольовий компонент саморегуляції характеризує здатність до 

самоконтролю дій і поведінки, впевнених і цілеспрямованих дій у небезпечних, 

емоційно напружених, психологічно складних і відповідальних ситуаціях 

службової (бойової) діяльності, цілеспрямованість, самостійність, 

самовладання, психологічна стійкість. 

Поведінково-діяльнісний компонент характеризує розвиненість 

особистісну, професійну та психологічну готовність до професійно-

управлінських дій у повсякденних та бойових ситуаціях військово-професійної 

діяльності, здатність регулювати поведінку, здатність відстоювати професійні 

інтереси тощо. 

Комунікативний компонент визначає розвиненість саморегуляції 

психічного стану в процесі налагодження службово-ділових контактів, 

підтримування професійної взаємодії в різноманітних ситуаціях службово-

ділового спілкування, вміння вирішувати конфліктні ситуації у військово-

професійній діяльності тощо. 

Суб’єктний компонент характеризує здатність свідомо керувати своїм 

внутрішнім світом, рефлексувати, об’єктивне самооцінювання, самоставлення, 

саморефлексія поведінкою та військово-професійною діяльністю [240, с. 33]. 

Ці компоненти засвідчують системний характер психічної саморегуляції, 

який і надає можливості їм об’єднувати різноманітні індивідуальні прояви 

функціональних станів для попередження виникнення небажаних їх проявів і 

долати їх негативні наслідки для забезпечення ефективної діяльності 

майбутнього МВУ.  

За результатами теоретичного аналізу встановлено, що розвиток 

здатності до психічної саморегуляції в процесі цілеспрямованого свідомого 

психолого-педагогічного впливу на її компоненти передбачає закономірну 

розвиненість психічної саморегуляції майбутніх МВУ, а особливості розвитку 

їх психічної саморегуляції полягають у розвитку змісту компонентів здатності 
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до психічної саморегуляції.  

Відтак в процесі дослідження особливостей розвитку здатності до 

психічної саморегуляції майбутніх МВУ під час практичної підготовки виникає 

потреба у побудові цілісної структурно-функціональної моделі розвитку 

здатності до психічної саморегуляції. 

 
1.3. Модель розвитку здатності до психічної саморегуляції майбутніх 

магістрів військового управління у процесі їх практичної підготовки 

 

Моделювання є засобом, методом і формою наукового пошуку й 

уможливлює вивчення загальних закономірностей об’єкта дослідження, 

обґрунтовувати та вибудовувати нову теорію, перейти від емпіричного пізнання 

до теоретичного тощо.  

У широкому розумінні слово «моделювання» виражає загальний аспект 

пізнавального процесу. У вузькому розумінні моделювання – це специфічний 

спосіб пізнання, за допомогою якого одна система (об’єкт дослідження) 

відтворюється в іншій (моделі), тобто модель використовують як засіб 

дослідження.  

Модель (фр. modèle, від лат. modulus – “міра, аналог, зразок”) – це 

спрощене уявлення про реальний об’єкт, процес чи явище [201]. Під моделлю 

слід розуміти штучну систему елементів, яка з певною точністю відображає 

деякі властивості, сторони, звʼязки обʼєкта, що досліджується. Модель завжди 

виступає як аналогія і є проміжною ланкою між висунутими теоретичними 

положеннями та їх перевіркою в реальному педагогічному процесі, зазначає 

С. Гончаренко [41, с. 120]. 

У психології модель визначається як “ідеальна копія реального об’єкта, 

яка відтворює не всі явища загалом, а лише найбільш суттєві його риси і 

властивості” [174, с. 11]. 

За способом реалізації виділяють такі моделі:  

субстанціональні – ті, що будуються з урахуванням субстанціонального 
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підходу, який дає можливість виділяти базові субстанції для наукового аналізу 

(у контексті нашого дослідження такою субстанцією є здатність до психічної 

саморегуляції); 

структурні – такі, при побудові яких найважливішими є сутнісні 

взаємозв’язки між структурними компонентами; 

функціональні – такі, при створенні яких враховуються функції всіх 

компонентів та їх роль у досягненні очікуваного результату; 

змішані ‒ поєднують у собі риси двох чи всіх попередніх [26]. 

У контексті нашого дослідження найбільш прийнятною є змішаний тип 

моделі, а саме ‒ структурно-функціональний, що обʼєднує найбільш важливі 

сутнісні взаємозв’язки між структурними блоками з одночасним врахованням 

їх функцій у досягненні очікуваного результату – розвитку здатності до 

психічної саморегуляції майбутніх МВУ. 

Для обґрунтування структурно-функціональної моделі розвитку 

здатності до психічної саморегуляції майбутніх МВУ в процесі практичної 

підготовки у ВВНЗ формулюємо принципи, яких будемо дотримуватися під час 

моделювання:  

– принцип забезпечення діагностування ‒ для об’єктивного 

діагностування необхідні системні, особистісно-орієнтовані критерії, що 

дадуть змогу визначати рівень розвиненості здатності до психічної 

саморегуляції; 

– принцип практичної спрямованості розвитку здатності до психічної 

саморегуляції, відповідно до якого першочерговим має бути не стільки надання 

значного обсягу знань, умінь і навичок, скільки практичне опанування 

методами та способами психічної саморегуляції;  

– принцип психолого-педагогічного забезпечення реалізації структурно-

функціональної моделі розвитку здатності до психічної саморегуляції 

майбутніх МВУтощо.  

Здійснюючи моделювання розвитку здатності до психічної саморегуляції 

майбутніх МВУ, ми враховували специфіку їх військово-професійної 
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підготовки у ВВНЗ, зокрема практичну підготовку до професійної діяльності в 

особливих умовах, їх психологічні потреби та особливості розвитку здатності 

до психічної саморегуляції.  

Об’єктом моделювання у нашому дослідженні є розвиток здатності до 

психічної саморегуляції майбутніх МВУ в процесі практичної підготовки у 

ВВНЗ. Результатом цього процесу має бути позитивна динаміка її розвиненості. 

Розроблена модель є сукупністю закономірних, функціонально 

пов’язаних блоків, що складають певну цілісну систему [227].  

Отже, складовими розробленої нами моделі розвитку здатності до 

психічної саморегуляції майбутніх МВУ є взаємопов’язані блоки (цільовий, 

компонентний, діагностувальний, розвивальний, результативний), що 

відображають цілеспрямований процес розвитку здатності до психічної 

саморегуляції майбутніх МВУ в процесі практичної підготовки у ВВНЗ 

(рис. 1.2). Модель є ефективною та результативною в разі забезпечення єдності, 

цілеспрямованості та взаємодії усіх її блоків. 

Цільовий блок містить мету ‒ розвиток здатності до психічної 

саморегуляції майбутніх МВУ в процесі практичної підготовки у ВВНЗ, що 

передбачає:  

діагностування індивідуально-психологічних особливостей особистості 

майбутніх МВУ за визначеними компонентами;  

запровадження тренінгової програми, що ґрунтується на професійно-

психологічно орієнтованому навчальному матеріалі, що репрезентує типові 

військово-професійні ситуації в особливих умовах діяльності майбутніх МВУ; 

підбір тренінгових вправ та навчального матеріалу, спрямованих на 

розвиток компонентів здатності до психічної саморегуляції майбутніх МВУ; 

ретельний відбір навчального матеріалу для самостійного опрацювання з 

урахуванням часу, складності матеріалу і здатності до його опанування 

слухачами, оскільки кількість навчальних годин в межах аудиторної навчальної 

діяльності обмежена тощо. 
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Мета – розвиток здатності до 
психічної саморегуляції майбутніх 

МВУ в процесі практичної 
підготовки

Ціннісно-мотиваційний
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Рис. 1.2. Структурно-функціональна модель розвитку здатності до 

психічної саморегуляції майбутніх магістрів військового управління в процесі 

практичної підготовки 
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Критерії та показники діагностування розвиненості здатності до 

психічної саморегуляції та її компонентів майбутніх МВУ становлять 

діагностичний блок. Цей блок дає змогу отримати достовірну інформацію про 

індивідуально-психологічні особливості здатності до психічної саморегуляції 

майбутніх МВУ, що уможливлює обґрунтовано забезпечити психолого-

педагогічні чинники впливу на процес розвитку їх здатності до психічної 

саморегуляції в цілому та її компонентів зокрема, своєчасно реагувати на 

можливі зміни їх психічного стану, правильно визначати методи психологічної 

підготовки.  

Центральне положення в моделі займає компонентний блок, який 

включає ціннісно-мотиваційний, когнітивний, емоційно-вольовий, 

поведінково-діяльнісний, комунікативний і субʼєктний компоненти здатності 

до психічної саморегуляції майбутніх МВУ, на розвиток яких спрямований 

розвивальний блок.  

Важливим для нашого дослідження є твердження Г. Грибенюка про те, 

що розвиток здатності до саморегуляції поведінки та діяльності як утворення в 

особистісній структурі субʼєкта діяльності оптимізується за умови 

педагогічного сприяння йому та зорієнтованості на нього змісту, основних 

напрямів та вимог до організації педагогічного процесу з підготовки майбутніх 

фахівців до діяльності в екстремальних умовах [46, с. 5]. 

Відтак здатність до психічної саморегуляції майбутніх МВУ може 

успішно розвиватись в процесі системної і послідовної практичної підготовки 

за умови запровадження тренінгової програми, що забезпечує послідовність та 

цілісність засвоєння знань з кожної теми й розвитку відповідних умінь 

застосовувати їх на практиці (детальніше у підрозділі 3.2). 

Для визначення ефективності функціонування розробленої моделі та 

тренінгової програми, своєчасного внесення змін у процес розвитку здатності 

до психічної саморегуляції у разі її незадовільного чи низького рівня 

передбачено результативний блок моделі.  
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Таким чином, моделювання сприяє координації діяльності суб’єктів 

практичної підготовки у ВВНЗ, спрямованої на розвиток здатності до психічної 

саморегуляції майбутніх МВУ, встановленню чітких системних зв’язків, 

логічної послідовності й взаємозалежності між блоками моделі. 

 

Висновки до 1 розділу 

 

За результатами теоретичного аналізу з’ясовано, що українські та 

зарубіжні науковці відзначають складність, багатоаспектність та 

багатогранність поняття “саморегуляція”.  

Дослідження проблеми саморегуляції психічних станів людини 

зумовлене підвищеною увагою до оптимізації її професійної діяльності як 

фахівця в особливих умовах. Це стосується, насамперед, військової сфери, що 

передбачає діяльність, пов’язану зі значними психічними та фізичними 

навантаженнями і ризиком для життя. 

Поняття “психічна саморегуляція майбутніх МВУ” визначено як 

цілеспрямоване свідоме самокерування психічними процесами, станами, 

поведінкою та діяльністю відповідно до професійно значущих цілей, цінностей, 

актуальних потреб, професійних та моральних мотивів, що оптимізує їхні 

психічні можливості та психоемоційний стан, забезпечує успішність військово-

професійної діяльності та прийняття оптимальних управлінських рішень в 

особливих умовах. 

На підставі аналізу наукових джерел з’ясувано, що підґрунтям розвитку 

психічної саморегуляції майбутніх МВУ у процесі практичної підготовки у 

ВВНЗ є їх здатність до психічної саморегуляції як складне інтегративне 

професійно важливе утворення, що визначає їхню здатність здійснювати 

психічну саморегуляцію психічних процесів, станів, поведінки та діяльності, 

шляхом самоуправління ними з метою успішної військово-професійної 

діяльності згідно з цілями і запроєктованими результатами.  

Системний аналіз наукових підходів до феномену саморегуляції і базових 
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сфер особистісно-професійного розвитку фахівців, діяльність яких відбувається в 

особливих умовах уможливив визначити структуру здатності до психічної 

саморегуляції майбутніх МВУ як сукупність компонентів: ціннісно-

мотиваційного (професійна спрямованість особистості, прагнення до професійно-

управлінських дій у різноманітних ситуаціях виконання військово-професійних 

завдань, самомотивування до їх виконання, сповідування цінностей військово-

професійної діяльності, стійкі професійні інтереси та мотиваційні настанови), 

когнітивного (знання основ саморегуляції психічних процесів і станів у 

різноманітних ситуаціях військово-професійної діяльності, методів і способів 

управління власними психічними процесами, станами, поведінкою та діяльністю 

у процесі виконання бойових завдань, здатність до практичного мислення, 

аналізу, синтезу, узагальнення, ефективного запам’ятовування, спостереження, 

нестандартного мислення тощо), емоційно-вольового (здатність до самоконтролю 

дій і поведінки, впевнених і цілеспрямованих дій у небезпечних, емоційно 

напружених, психологічно складних і відповідальних ситуаціях службової 

(бойової) діяльності, цілеспрямованість, самостійність, самовладання), 

поведінково-діяльнісного (особистісна, професійна та психологічна готовність до 

професійно-управлінських дій у повсякденних та бойових ситуаціях військово-

професійної діяльності, здатність регулювати поведінку, здатність відстоювати 

професійні інтереси тощо), комунікативного (саморегуляція психічного стану в 

процесі налагодження службово-ділових контактів, підтримування професійної 

взаємодії в різноманітних ситуаціях службово-ділового спілкування, вміння 

вирішувати конфліктні ситуації у військово-професійній діяльності тощо) та 

суб’єктного (здатність свідомо керувати своїм внутрішнім світом, рефлексувати, 

об’єктивне самооцінювання, самоставлення, саморефлексія поведінкою та 

військово-професійною діяльністю). 

Встановлено, що розвиток здатності до психічної саморегуляції у процесі 

цілеспрямованого свідомого психолого-педагогічного впливу на її компоненти 

передбачає закономірну розвиненість психічної саморегуляції майбутніх МВУ, 

а особливості розвитку їх психічної саморегуляції полягають у розвитку змісту 



79 

компонентів здатності до психічної саморегуляції. 

Обгрунтовано, що практична підготовка майбутніх МВУ є важливою 

складовою їх професійної підготовки у ВВНЗ, яка має бути системною, 

послідовною, міжпредметною, контекстною та орієнтованою на розвиток 

практичних навичок і вмінь відповідно до освітнього та кваліфікаційного рівнів 

їх підготовки взагалі й психічної саморегуляції зокрема.  

На підставі аналізу наукових підходів дослідників до моделювання 

саморегуляції фахівців та власного емпіричного досвіду, розроблено 

структурно-функціональну модель розвитку здатності до психічної 

саморегуляції у майбутніх МВУ у процесі практичної підготовки, що містить 

цільовий (мета), компонентний (компоненти здатності до психічної 

саморегуляції), діагностичний (методики), розвивальний (тренінгова програма) 

і результативний блоки. 

У цьому розділі використано літературні джерела, що знаходяться у 

списку використаних джерел під номерами: [1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 

15; 17; 19; 21; 23; 24; 26; 30; 32; 33; 35; 36; 37; 39; 40; 41; 43; 46; 47; 48; 49; 51; 

52; 53; 54; 56; 58; 59; 61; 64; 65; 66; 69; 73; 74; 75; 76; 79; 80; 81; 82; 83; 85; 87; 

88; 89; 91; 92; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 103; 105; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 

114; 115; 119; 120; 121; 124; 125; 126; 127; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 

140; 141; 143; 144; 145; 147; 148; 150; 151; 152; 153; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 

163; 164; 168; 169; 170; 172; 174; 175; 176; 177; 178; 183; 185; 188; 189; 190; 191; 

193; 194; 197; 200; 201; 203; 205; 206; 207; 208; 210; 211; 213; 214; 216; 217; 218; 

220; 223; 225; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 236; 238; 240; 241; 242; 243; 

244; 246; 249; 250; 252; 255; 256; 257; 259; 260; 262; 263; 265; 267; 269; 270; 271; 

272; 274; 275; 276; 277]. 



80 

РОЗДІЛ 2 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ 

ПСИХІЧНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ 

ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

 

2.1.  Критерії та показники діагностування розвиненості здатності до 

психічної саморегуляції у майбутніх магістрів військового управління в 

процесі їх практичної підготовки 

 

Для дослідження важливим є визначення та обґрунтування критеріїв, 

показників та методик діагностування розвиненості здатності до психічної 

саморегуляції у майбутніх МВУ.  

Аналіз наукової літератури свідчить про наявність декількох підходів до 

трактування поняття “критерій”. В енциклопедичному словнику поняття 

“критерій” трактується як засіб, судження, ознака, на основі якої здійснюється 

оцінювання, визначення чи класифікація будь-чого; мірило оцінки [55, с. 195]. 

С. Ожегов визначає критерій як мірило оцінки, судження, а показник – як те, за 

чим можна судити про розвиток і перебіг будь-чого [149, с. 248]. 

Науковці дають щонайменше чотири визначення поняття “критерій”: 

а) критерій – це об’єктивний вияв чого-небудь; 

б) критерій – це психологічна настанова дослідника; 

в) критерій – це мірило, тобто правило, яким треба користуватись під час 

діагностування; 

г) критерій – це рівень вияву певних якостей на основі відповідей на 

запитання опитувальника, анкети, тесту тощо [12, с. 23]. 

Отже, критерій – це важлива й визначальна ознака певного 

досліджуваного явища, що дає змогу з’ясувати його різні якісні аспекти, сприяє 

визначенню його сутності, допомагає конкретизувати основні прояви та їх 

більш-менш об’єктивно оцінювати. 
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Необхідно зазначити, що поняття “критерій” як основа вимог до 

оцінювання фахівців почало вживатися досить недавно. Основними 

характеристиками даного поняття були “ознаки” та “якості”, “групи якостей”, 

“вимоги” тощо [18, с. 16]. Проте необхідно підкреслити, що якість виконання 

завдання чи засвоєння навчального матеріалу особами зазвичай визначають за 

спеціальними критеріями, які розробляють саме для цього. Разом з тим, 

дослідники М. Скиба, С. Костогриз і Г. Красильникова зазначають, що 

загальноприйнятих критеріїв у професійній освіті не існує. Причину цього вони 

вбачають у багатопредметності підготовки фахівців різних спеціальностей. 

Розроблення критеріїв і норм оцінювання є трудомісткою і складною 

процедурою і відповідно аналізувати їх можна лише в загальних рисах. 

Дослідники пропонують у процесі оцінювання знань і вмінь використовувати 

такі якісні показники: повнота, глибина, міцність, системність, оперативність, 

усвідомленість, узагальненість знань і вмінь слухачів. Крім того, вони 

пропонують брати до уваги такі критерії оцінювання знань, як мотивація 

досягнення навчальної цілі, професійну спрямованість в опануванні знань, 

ставлення до вивчення навчальної дисципліни, ступінь самостійності й 

організованості у процесі їх засвоєння [199, с. 76].  

Переважна більшість науковців дотримується думки про те, що проблема 

критеріїв, їх якісні і кількісні характеристики є стрижневим у дослідженні 

психологічних проблем фахівців. Основними вимогами до критеріїв є: 

об’єктивність, тобто відображення ознак, притаманних предмету, який 

досліджується, незалежно від свідомості та волі суб’єкта дослідження; 

відображення суттєвих ознак предмета діагностування; 

стійкість і постійність досліджуваних ознак; 

зв’язок із цілями, завданнями, функціями та змістом конкретного 

психологічного дослідження; 

безпосередній зв’язок між метою і кінцевим результатом досліджуваного 

явища. 

Ступінь виявлення змісту певного критерію виражається в конкретних 
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показниках, які, як складова певного критерію, є типовим і конкретним виявом 

досліджуваної якості процесу чи явища, що підлягає оцінюванню. Разом із тим, 

пріоритет належить тим показникам, які характеризують вияв виокремленої 

якості, насамперед у діяльності, поведінці, вчинках. Показник ‒ це свого роду 

судження про наявність, відсутність, інтенсивність прояву певної властивості, 

якості, характеристики досліджуваного об’єкта, що емпірично спостерігається 

(безпосередньо чи опосередковано). 

Таким чином, у нашому розумінні критерій – це важлива ознака, яка 

характеризує різні якісні аспекти досліджуваного явища та його основні 

прояви. Показник – це кількісна характеристика досліджуваних явищ, що дає 

змогу зробити висновок про його певний стан у динаміці. У зв’язку з цим, при 

визначенні критеріїв і показників необхідно брати до уваги такі аспекти: 

мету дослідження; 

ознаки, притаманні предмету дослідження, який оцінюється, незалежно 

від волі та свідомості суб’єктів діагностування; 

ознаки мають бути сталими, повторюватись і відображати сутність та 

основні прояви явища, яке досліджується; 

ознаки мають створювати систему взаємопов’язаних ознак 

досліджуваного явища та формувати певний показник. 

Питання діагностування здатності до психічної саморегуляції 

майбутніх МВУ є однією з наукових проблем, яка потребує обґрунтування 

відповідних критеріїв. Протягом останнього десятиріччя в науковому 

середовищі спостерігається активний інтерес до дослідження подібної 

проблеми, зокрема розроблення відповідних критеріїв і методик 

діагностування [244, с. 5].  

Водночас аналіз публікацій свідчить про те, що науковці наразі значну 

увагу приділяють психологічному вивченню особового складу ЗС України [90], 

психології професійного становлення офіцера [154; 122], психологічному 

потенціалу особистості у військовій сфері [7; 128], вияву негативних психічних 

станів [5; 15; 16], професійному вигоранню військовослужбовців [245], 
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розвитку витривалості майбутніх МВУ [29; 31; 101], розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх професіоналів військового управління [102; 266] тощо. 

Проте успішність професійної діяльноєсті військовослужбовця під час 

безпосередньої участі в бойових діях визначається його здатністю певний час 

зберігати адекватність регуляції свого функціонального стану, тому проблема 

діагностування психічної саморегуляції професіоналів військового управління 

потребує більш системного дослідження [237, с. 25]. 

Так, С. Васильєв з’ясував особливості саморегуляції курсантів у період 

адаптації до навчальної діяльності в цивільному ВНЗ і використовував такі 

методи як: спостереження, анкетування, соціометрія, тестування 

(опитувальник контролю за дією “НАКЕМР” Ю. Куля в адаптації С. Шапкіна; 

опитувальник “Локус контролю” Дж. Роттера в адаптації О. Єлісеєва; 

опитувальник спрямованості особистості В. Смекала та М. Кучери в адаптації 

О. Єлісеєва; опитувальник “Психодіагностичний тест” В. Мельникова та 

Л. Ямпольського; опитувальник “ХАО – НПН”; особистісний опитувальник 

Г. Айзенка в адаптації В. Русалова (форма А); “Прогресивні матриці Равена”) – 

для з’ясування індивідуально-психологічних особливостей адаптації курсантів 

до навчання в цивільному ВНЗ [24, с. 2-3]. 

Ці та інші дослідження стали відправним пунктом для детального 

наукового обґрунтування критеріїв діагностування здатності до психічної 

саморегуляції у майбутніх МВУ . У ході дослідження визначено комплекс 

критеріїв і показників та відібрано методики [226], які склали основу 

діагностування розвиненості здатності до психічної саморегуляції майбутніх 

МВУ (табл. 2.1). 

Ціннісно-мотиваційний критерій необхідний для усвідомлення 

значущості розвиненої здатності до психічної саморегуляції для успішної 

професійної діяльності в особливих умовах; зʼясування професійної 

спрямованості майбутнього МВУ, його професійних інтересів, інтересу та 

свідомого прагнення до набуття знань з основ саморегуляції. Як зазначає 

Г. Грибенюк, саморегуляція особистості у професійній діяльності віддзеркалює 
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ступінь сформованості у неї мотивації до розв’язання професійних завдань, 

впевненості у професійному призначенні, значущості професійних та інших 

цінностей, рішучості відстоювати їх до кінця – включно до самопожертви, 

готовність твердо і непохитно виконувати свій професійний обов’язок за будь-

яких умов [46]. 

Таблиця 2.1 

Критерії, показники і методики діагностування розвиненості здатності до 

психічної саморегуляції майбутніх МВУ 
Критерій Показники  Методики 

 

Ціннісно-мотиваційний 

1. Спрямованість 

особистості. 

2. Професійні інтереси. 

3. Мотиваційні установки. 

 

Анкета (додаток А). 

Орієнтаційна анкета 

(методика оцінювання 

професійної спрямованості 

особистості) (додаток Б). 

Методика “Карта інтересів” 

(додаток В). 

Когнітивний 

1. Здатність до практичного 

мислення. 

2. Здатність до аналізу. 

3. Здатність до синтезу. 

4. Здатність до узагальнення. 

Тест структури інтелекту 

Амтхауера (додаток Г). 

 

Комунікативний 

1. Здатність взаємодіяти з 

людьми в процесі спілкування 

та в конфліктних ситуаціях. 

Методика оцінювання 

комунікативних й 

організаційних схильностей 

(КОС) (додаток Д). 

Емоційно-вольовий 

1. Цілеспрямованість. 

2. Самостійність. 

3. Самовладання. 

Опитувальник для 

оцінювання вольового 

самоконтролю (додаток Е). 

Поведінково- 

діяльнісний 

1. Здатність регулювати 

власну поведінку. 

2. Здатність відстоювати 

власні інтереси. 

Оцінювання тенденцій 

поведінки в групі за 

В. Стефансоном (Q-

сортування) (додаток Ж). 
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Рефлексивно-

суб’єктний 

1. Самооцінка. 

2. Саморегуляція. 

3. Самоставлення. 

4. Саморефлексія. 

5. Конформність-

нонконформність. 

Модифікований варіант 

методики САН за В. Доскіним 

(5-факторна модель) 

(додаток И). 

 
Для визначення професійних інтересів майбутніх МВУ доцільно 

використовувати орієнтаційну анкету, яка призначена для з’ясування окремих 

аспектів спрямованості особистості фахівця, що впливають на індивідуальну 

ефективність його військово-професійної діяльності. Досвід її застосування 

показує, що анкетування за цією методикою допомагає керівному складу 

факультетів визначати тип професійної спрямованості майбутного МВУ, а 

саме: на рішення професійних (ділових) питань, на взаємодію з іншими 

особами, на себе для реалізації своїх лідерських можливостей чи особистих 

амбіцій. Методика ґрунтується на реєстрації й аналізі переваг, які визначає 

досліджуваний щодо змодельованих проблем поточної обстановки чи 

професійних ситуацій у роботі з різними особами. 

Корисною є, на нашу думку, методика “Карта інтересів”, за якою можна 

досліджувати професійні інтереси майбутніх МВУ, що є формою вияву їхніх 

потреб і важливою складовою мотиваційної сфери майбутньої діяльності. Як 

зазначає В. Ягупов [265, с. 87], своєрідність інтересів полягає в тому, що вони 

відображають пізнавальне ставлення до предмета, тоді як потреби 

відображають тенденцію до їх реального задоволення. Інтереси можна 

класифікувати за різними ознаками. Зокрема, залежно від форми діяльності 

виділяють ігрові, пізнавальні і професійні інтереси, хоча з погляду В. Ягупова, 

всі інтереси є пізнавальними. Використання “Карти інтересів” дає змогу 

визначати наскільки інтереси майбутніх МВУ є близькими до їх майбутньої 

військово-професійної та фахової діяльності.  

Слід зазначити, що професійна спрямованість майбутнього МВУ може 

визначатися такими проявами як потреби, мотиви, мета, інтереси, переконання, 

Продовження табл. 2.1 
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ідеали і, найголовніше, – ставлення до фаху. Основними передумовами їх 

розвитку є сприйняття цілей і завдань, методів і засобів виконання, 

усвідомлення значення своєї діяльності та державної важливості поставлених 

перед ним завдань, розширення ціннісно-мотиваційної сфери, цілеспрямований 

розвиток індивідуального стилю діяльності тощо. Одним із показників 

ціннісно-мотиваційного критерію є ставлення майбутніх МВУ до майбутньої 

військово-професійної діяльності та бажанні вдосконалювати свій 

професіоналізм [242, с. 48]. 

З метою визначення мотиваційних настанов майбутніх МВУ 

рекомендується використовувати методику оціннювання мотивації до 

досягнення успіху, яка призначена для діагностування двох мотивів – мотиву 

досягнення успіху і мотиву уникнення невдачі. Вона побудована на основі 

теорії мотивації досягнення успіху Дж. Аткінсона з урахуванням 

індивідуальних особливостей майбутніх МВУ – прагненням до успіхів у 

навчанні та службі, уникненням невдач у поведінці, детерміновані відповідною 

мотивацією [184, с. 224]. Методика дає змогу визначати рівень домагання на 

успіх чи уникнення невдачі майбутніх МВУ, відмінності в орієнтації на 

майбутнє, чинник залежності – підлеглості в міжособистісних стосунках.  

Когнітивний критерій дає можливість з’ясувати знання основ 

саморегуляції психічних процесів і станів у різноманітних ситуаціях військово-

професійної діяльності, методів та способів управління власними психічними 

процесами, станами та поведінкою в процесі виконання бойових завдань в 

особливих умовах діяльності, здатність до практичного мислення, аналізу, 

синтезу, узагальнення тощо. Так, Л. Шебаршин зазначає, що якісна робота – це 

інтелект, працьовитість, уява і винахідливість, комунікабельність, здатність до 

свідомого самозбереження, швидкість розумових операцій, схильність до 

аналізу, чесність, скромність і відданість своїй справі [261, с. 281]. Для 

визначення рівнів розвиненості когнітивних якостей у фахівців доцільно 

використовувати тест структури інтелекту, розроблений Р. Амтхауером для 

діагностування рівнів інтелектуальної розвиненості особи. Тест призначений 
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для діагностування рівня загального інтелектуального розвитку осіб [209, 

с. 212]. Р. Амтхауер виходив із концепції, згідно з якою інтелект розглядається 

як підструктура в цілісній структурі психіки особи, яка проявляється в різних 

формах діяльності майбутніх фахівців. В інтелекті майбутніх МВУ, як й у будь-

яких інших фахівців, виявляється наявність певних “центрів тяжіння” – 

речового інтелекту, рахунково-математичного, просторових уявлень, функцій 

пам’яті та ін. Тест складається з дев’яти субтестів, кожний з яких спрямований 

на визначення різних функцій інтелекту. 

Емоційно-вольовий критерій дає можливість з’ясувати здатність до 

самоконтролю дій і поведінки, впевнених і цілеспрямованих дій у небезпечних, 

емоційно напружених, психологічно складних і відповідальних ситуаціях 

службової (бойової) діяльності, цілеспрямованість, самостійність, самовладання 

майбутного МВУ, його наполегливість і витривалість. Крім того, він 

характеризує його здатність до вибору засобів і способів досягнення мети, до 

контролю виконання службових завдань. Такий показник емоційно-вольового 

критерію як цілеспрямованість – це одна з найважливіших психічних якостей 

майбутнього МВУ, оскільки вона має суттєвий вплив на його поведінку та, 

найголовніше, – на професійну діяльність. На думку В. Ягупова, воля є ніщо 

інше як “здатність воїна, що виявляється в самодетермінації та саморегуляції 

своєї діяльності та різних психічних процесів” [265, с. 134].  

Глибоке усвідомлення важливості бойових завдань і необхідності їх 

виконання, здатність керуватися у своїх діях не випадковими прагненнями і 

мотивами, а стійкими переконаннями та професійними принципами є 

характерними особливостями діяльності МВУ в особливих умовах.  

У мемуарній літературі описано чимало прикладів, коли здатність 

володіти собою та керувати власною поведінкою у складній обстановці ставало 

запорукою не тільки успішного виконаних завдань, а й збереження життя 

військовослужбовців [233, с. 273]. На нашу думку, показники емоційно-

вольового критерію можна діагностувати опитувальником оцінювання 

вольового самоконтролю (А. Зверков і Б. Ейдман) [184, с. 224]. Результати 
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опитування на його основі дають узагальнену оцінку індивідуального рівня 

розвиненості вольової саморегуляції майбутнього МВУ, під яким доцільно 

розуміти ступінь його контролю над власною поведінкою в різних ситуаціях, 

тобто здатність свідомо керувати своїми діями, станами і спонуканнями. 

Опитувальник орієнтований на з’ясування особливостей усвідомленої 

саморегуляції майбутніх МВУ.  

Діагностування розвиненості вольової саморегуляції у майбутніх МВУ 

має надзвичайно важливе значення для їх професійної діяльності. Адже, 

самостійність, ініціативність, наполегливість, сміливість і витривалість є 

необхідними й основними професійно-важливими якостями військового 

фахівця. 

Поведінково-діяльнісний критерій дає можливість зʼясувати уміння 

регулювати психічні процеси, психічний стан, поведінку в особливих умовах 

діяльності, під час взаємодії та спілкування, в конфліктних ситуаціях тощо.  

“Саморегуляція особистості об’єктивується, матеріалізується у поведінці 

та діяльності фахівців, результатах їх діяльності” [46]. 

Цей критерію доцільно діагностувати методикою оцінювання тенденцій 

поведінки в групі В. Стефансона (Q-сортування), за якою можна визначати 

основні тенденції поведінки майбутніх МВУ: “залежність-незалежність”, 

“товариськість-нетовариськість”, “прийняття “боротьби” – уникнення 

“боротьби”” [209, с. 205]. Тенденція до залежності визначається як внутрішній 

потяг до прийняття групових стандартів і цінностей: соціальних і морально-

етичних. Схильність до спілкування свідчить про контактність майбутніх МВУ, 

намагання створити емоційні зв’язки як у своїй навчальній групі, так і поза неї 

(на курсі, факультеті). Тенденція до “боротьби” ‒ це активне намагання 

офіцерів брати участь у житті групи, курсу, факультету, добиватися більш 

високого статусу в системі міжособистісних відносин; у протилежність цій 

тенденції уникнення “боротьби” вказує на намагання майбутніх МВУ уникати 

взаємодії, зберігати нейтралітет у групових суперечках і конфліктах, на 

схильність до компромісних рішень. Зазначена методика може 
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використовуватися як для самооцінювання, так і для взаємооцінювання шляхом 

порівняння уявлень офіцерів про себе з думкою кожного про кожного всередині 

навчальної групи.  

Комунікативний критерій уможливлює зʼясування рівня набутих умінь 

саморегуляції в процесі встановлення міжособистісної і особистісно-групової 

взаємодії у типових ситуаціях службово-ділового спілкування та у 

нестандартних нетипових професійних комунікативних ситуаціях в особливих 

умовах діяльності. 

Для майбутніх МВУ, які здійснюють управління військово-професійної 

діяльністю підлеглих, обмінюються інформацією з офіцерами, звертаються 

один до одного з наказом, вимогою, подякою, проханням тощо, розвинута 

здатність до психічної саморегуляції є особливо необхідною для ефективного 

безконфліктного спілкування. Фахівець з розвиненим практичним інтелектом 

здатний добувати максимум інформації про поведінку особи, розуміти мову 

невербального спілкування, висловлювати швидкі й точні судження про інших, 

успішно прогнозувати їхні реакції в заданих обставинах, виявляти 

далекоглядність у відносинах з іншими, що сприяє успішній, професійній 

діяльності. Спілкуватися означає підтримувати стосунки, діловий зв’язок, 

об’єднуватися для спільних дій [27, с. 1368]. 

Комунікацію розглядають також і як окремий випадок зв’язку, 

спілкування – як окремий випадок взаємодії. Такий підхід, на нашу думку, є 

конструктивним для тлумачення комунікативного критерію. 

Реалізація професійної комунікації як основи процесу здійснення 

професійно-управлінської діяльності, передбачає наявність у майбутнього 

МВУ як суб’єкта комунікативного впливу різних видів умінь: 

а) загальних умінь, властивих будь-якій діяльності (І. Зимняя, 

О. Леонтьєв, А. Лурія);  

б) спеціальних умінь, характерних лише для спеціальної комунікативно-

мовленнєвої діяльності (вплив на об’єкти комунікативного процесу), 

наприклад, для оперативно-тактичної ланки управління. 



90 

Одразу зауважимо, що комунікативні вміння не обмежуються лише 

мовленнєвими вміннями. Такі вміння є складним психічним утворенням і 

містять низку умінь, що відображають комунікативну поведінку 

майбутніх МВУ (наприклад, соціально-перцептивні, інтерактивні вміння). 

У процесі нашого дослідження виокремили три взаємозалежні складники 

спілкування, які власне й визначають його:  

комунікативний (обмін інформацією); 

інтерактивний (організація взаємодії);  

перцептивний (мовний вплив і взаєморозуміння). 

Отже, комунікативний складник спілкування визначає специфіку обміну 

інформацією (з урахуванням знань, умінь і досвіду) між майбутніми МВУ та 

об’єктами комунікативного впливу. Засобами комунікативного процесу є різні 

знакові системи – мова (тобто вербальне спілкування) та жести, міміка, 

інтонації (тобто невербальне спілкування). Інтерактивний складник 

спілкування забезпечує організацію майбутніми МВУ спільної стратегії 

взаємодії. Виділяють п’ять основних стратегій міжособистісної взаємодії: 

ухилення, конкуренція, пристосування, компроміс і співробітництво. 

Перцептивний складник спілкування забезпечує взаємне сприймання і 

розуміння майбутніми МВУ один одного та об’єктів комунікативного впливу.  

В якості психологічних показників комунікативного критерію вважаємо 

доцільним використовувати комунікативні й організаційні схильності (за 

методикою, що запропонована Б. Федорішиним). Дана методика призначена 

для оцінювання вміння чітко й швидко встановлювати ділові та товариські 

контакти з людьми, намагання до розширення сфери контактів, участі в 

суспільних та групових заходах, здатності до рефлексії та емпатії, вміння 

впливати на людей, намагатися проявляти ініціативу. Всі ці якості можливо 

вважати провідними для майбутніх МВУ, які в подальшому будуть виконувати 

завдання в сфері “людина-людина” [184, с. 3-11]. 

Рефлексивно-суб’єктний критерій дає можливість з’ясувати здатність 

майбутніх фахівців до об’єктивного ставлення до себе, самооцінки, 
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саморефлексії, саморегуляції, самодетермінації тощо. Без сумнівів можна 

стверджувати, що завдяки вищезазначеним показникам, майбутній МВУ 

здатний контролювати та упереджувати негативні психічні стани: стримувати 

емоції, почуття, настрій, афект, стрес, фрустрації, пристрасті.  

З метою діагностування психічних проявів у майбутніх МВУ пропонуємо 

використовувати модифікований варіант методики САН (5-факторна модель) 

[184, с. 115]. За її допомогою оцінюється рівень ситуативної (реактивної) 

тривожності у майбутніх МВУ. Тривожність ‒ це характеристика актуального 

стану чи стійка особистісна диспозиція (якість), яка характеризує частоту і 

різноманітність ситуацій переживання стану тривожності у майбутніх МВУ. 

Вищеописані психодіагностичні методики діагностування розвиненості 

компонентів здатності до психічної саморегуляції майбутніх МВУ доцільно 

використовувати в період відпрацювання практичних завдань на полігонах, під 

час навчального модулю з теоретичної підготовки, виконання практичних 

тренінгових вправ, самостійної підготовки тощо. 

Таким чином, визначені критерії і методики діагностування розвиненості 

психічної саморегуляції у майбутніх МВУ є інструментом для з’ясування 

загального рівня їх здатності до психічної саморегуляції.  

 

2.2. Програма та інструментарій діагностування розвиненості 

здатності до психічної саморегуляції у майбутніх магістрів військового 

управління в процесі їх практичної підготовки 

 

Дослідження проведено в 3 етапи. 

На першому етапі (2015–2016 рр.) систематизовано й узагальнено 

результати досліджень з проблем психічної саморегуляції діяльності 

військовослужбовців в особливих умовах, визначено мету, завдання, об’єкт, 

предмет і програму дослідження, обґрунтовано методику емпіричного 

дослідження, розроблено психодіагностичний інструментарій. Також було 

розроблено структурно-функціональну модель розвитку здатності до психічної 
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саморегуляції майбутніх МВУ, що дало змогу проілюструвати, спрогнозувати 

й реалізувати цей процес. 

На другому етапі (2017‒2018 рр.) розроблено методику емпіричного 

дослідження, проведено констатувальний етап експерименту, мета якого 

полягала у вивченні особливостей розвитку психічної саморегуляції майбутніх 

МВУ у процесі їх практичної підготовки.  

З цією метою проведено контент-аналіз відгуків на МВУ ‒ випускників 

ВВНЗ (169 осіб), наданих їх безпосередніми начальниками, щодо наявних 

проблем, пов’язаних із саморегуляцією, розроблено анкету для з’ясування 

проблем із психічною саморегуляцією у МВУ (опитано 82 особи); а також на 

підставі психодіагностичних методик визначено сформованість компонентів 

здатності до психічної саморегуляції майбутніх МВУ (132 особи).  

На третьому етапі (2018‒2019 рр.) проведено формувальний етап 

експерименту, спрямований на експериментальну перевірку тренінгової 

програми розвитку психічної саморегуляції у майбутніх МВУ у процесі їх 

практичної підготовки (62 особи). 

Вивчення особливостей здатності до психічної саморегуляції майбутніх 

МВУ було проведено на базі Воєнно-дипломатичної академії у процесі 

практичної підготовки взагалі та тактико-спеціального навчання, воєнно-

спеціальних ігор зокрема, в ході яких створювалися умови, наближені до 

професійної діяльності майбутніх МВУ на посадах в структурних підрозділах 

МО України.  

У дослідженні взяли участь друга, третя та четверта групи майбутніх 

МВУ, а також перша група, в яку ввійшли офіцери-випускники, призначені на 

посади): перша група складалася з 169 випускників ВВНЗ 2013-2018 рр., друга 

– з 86 слухачів другого та третього років навчання 2015-2018 рр., третя – з 132 

офіцерів першого, другого та третього курсів денної форми навчання 2015-

2019 рр. вступу, четверта група ‒ з 62 офіцерів-слухачів (табл. 2.2, 2.3). 

Слухачі другої, третьої та четвертої груп ‒ учасники АТО та ООС з 

досвідом ведення бойових дій . 
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Таблиця 2.2 

Характеристика офіцерів-слухачів ВВНЗ та офіцерів-випускників ВВНЗ  

(за стажем на посаді, рівнем освіти, вислугою років) 

Група 

Кі
ль

кі
ст

ь 

Стаж на посаді 
до вступу 

Рівень освіти Вислуга років 

до
 1

 р
ок

у 

до
 2

 р
ок

ів
 

до
 3

 р
ок

ів
 

до
 4

 р
ок

ів
 

до
 5

 р
ок

ів
  

ба
ка

ла
вр

 

сп
ец

іа
лі

ст
 

ма
гі

ст
р 

на
ук

. с
ту

пі
нь

 

вч
ен

е 
зв

ан
ня

 

до
 5

 р
ок

ів
 

до
 1

0 
ро

кі
в 

до
 1

5 
ро

кі
в 

до
 2

0 
ро

кі
в 

до
 2

5 
ро

кі
в 

Перша ‒ 
випускники 169 28 29 27 26 59 86 46 32 2 3 - 18 75 64 12 

Друга ‒ 
слухачі 86 12 11 15 25 23 43 31 10 1 1 - 7 43 32 4 

Третя ‒ 
слухачі 132 17 20 34 26 35 72 40 13 3 4 2 12 62 49 7 

Четверта ‒ 
слухачі 62 2 15 23 17 5 36 26 - 2 1 3 28 15 16 - 

РАЗОМ 449 59 75 99 94 122 237 143 55 8 9 5 65 195 161 23 
 

На другому етапі була розроблена і застосована анкета, запитання якої 

були спрямовані на з’ясування здатності до психічної саморегуляції в процесі 

набуття оперативно-тактичної освіти. В опитуванні брали участь слухачі другої 

групи. Анкета складалася з 16 запитань, що охоплювали негативні психічні 

стани, з якими слухачі стикалися в період навчання у ВВНЗ, в різноманітних 

нештатних ситуаціях, і які часто супроводжують майбутніх МВУ в їх 

службовій діяльності. 

Діагностування сформованості здатності до психічної саморегуляції 

майбутніх МВУ на основі комплексу психодіагностичних методик на 

спеціальних бланках (додаток К). 

Були використані такі методики: 

орієнтаційна анкета – для з’ясування окремих аспектів спрямованості 

слухачів, що впливає на ефективність їх навчальної діяльності, типу 

професійної спрямованості на рішення професійних ділових питань, взаємодію 

з іншими особами або на власні цілі. 
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Таблиця 2.3 

Характеристика офіцерів-слухачів ВВНЗ та офіцерів-випускників ВВНЗ  

(за місцем народження, соціальним статусом, сімейним станом) 

Група 

К
іл

ьк
іс

ть
 

Місце народження Соціальний статус Сімейний стан 

мі
ст

о 

се
ло

 

С
М
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ін
ш

е 

сл
уж

бо
вц

і 

се
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ро
бі
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и 

ві
йс

ьк
ов
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лу

ж
-б

ов
ці

 

од
ру

ж
ен

і (
за

мі
ж

ні
) 

не
 о

др
уж

ен
і  

(н
е 

за
мі

ж
ні

) 

ро
зл

уч
ен

і 

не
 м

аю
ть

 д
іт

ей
 

ма
ю

ть
 д

іт
ей

 

ма
ю

ть
 2

-х
 і 

бі
ль

ш
е 

Перша ‒ 
випускники 169 98 38 22 11 68 33 37 31 143 26 13 36 133 72 

Друга ‒ 
слухачі 86 41 23 15 7 23 17 22 24 71 15 4 16 70 39 

Третя ‒ 
слухачі 132 76 32 16 8 45 26 29 32 96 27 9 29 103 78 

Четверта ‒ 
слухачі 62 32 11 19 - 19 11 3 29 45 14 3 20 42 12 

РАЗОМ 449 24
7 104 72 26 155 87 91 116 355 82 29 101 348 201 

 
Тест призначений для діагностування деяких професійно важливих 

аспектів спрямованості особистості, що впливають на ефективність діяльності. 

Використовується в профорієнтації і прогнозуванні професійної успішності в 

різних видах діяльності. Розроблений чехословацькими психологами 

В. Смейкалом і М. Кучерой в 1988 році, пізніше піддався доопрацюванню. Тест 

дає змогу оцінювати тип професійної спрямованості особистості: на рішення 

ділових питань; на взаємодію з іншими людьми з метою задоволення потреби 

в спілкуванні або на себе – з метою реалізації лідерських можливостей чи 

особистих амбіцій, грунтується на реєстрації переваг, які висловлюють 

досліджувані щодо змодельованих у питаннях професійних ситуацій та 

подільшому їх аналізі. 



95 

Тест складається з 30 пунктів, у кожному з яких пропонується на вибір 3 

варіанти відповіді. Кожен пункт оцінюється випробуваним у два етапи. 

Спочатку йому пропонується вибрати той варіант, який найбільшою мірою 

співпадає з його точкою зору. Потім те ж саме він має здійснити щодо двох 

варіантів, які залишилися. Варіант обраний в першу чергу, оцінюється двома 

балами, у другу – одним. Таким чином, випробовуваний може набрати за одною 

зі шкал не більше 60 балів, при загальній сумі балів за трьома шкалами ‒ 90. 

Перевага виборів відповідних одній з трьох шкал, дає підстави зробити 

висновок про наявність певного типу професійної спрямованості. 

Так, шкала “спрямованість на себе” відображає, в якій мірі 

досліджуваний описує себе як особистість, яка очікує прямої винагороди і 

задоволення своїх потреб безвідносно роботи, яку виконує, чи безвідносно 

співробітників, з якими працює. В уяві такої особистості група є буквально 

“театром”, а інші її члени – одночасно акторами і глядачами, перед якими 

можна демонструвати свої особисті труднощі, здобувати гідність, повагу чи 

громадський статус, бути агресивним чи панувати. Таку особистість колеги 

нерідко недолюблюють, вона суб’єктивна, владна і не реагує на потреби інших, 

оскільки опікується переважно собою, ігнорує людей і роботу, яку зобов’язана 

виконувати. 

Шкала “спрямованість на взаємодію” відтворює інтенсивність, з якою 

особистість намагається підтримувати хороші стосунки з людьми. Так як при 

цьому вона часто залишається досить поверхневою, це може перешкоджати 

виконанню нею конкретних завдань чи наданню справжньої, щирої допомоги 

людям. Така особистість виявляє значний інтерес до колективної діяльності, 

проте її внесок у виконання трудових завдань групи буває, як правило, 

незначним. 

Шкала “спрямованість на задачу” відображає інтенсивність, з якою 

особистість включається у виконання завдання, рішення проблем і в якій мірі 

зацікавлена виконувати свою роботу як можна краще. Така особистість буде 

охоче співпрацювати з колективом, якщо це сприятиме підвищенню 
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ефективності групової діяльності. В колективі вона з усіх сил намагатиметься 

відстояти свою думку, яку вважає правильною і корисною для виконання 

завдання. 

Отримані результати дають підстави у певній мірі прогнозувати 

результативність професійної діяльності. Так, особи з вираженою 

спрямованістю на задачу (НЗ>31 бали або >51%) зазвичай досягають 

найбільших успіхів у роботі, яка вимагає завзятості, наполегливості, точності й 

акуратності, високого технічного рівня виконання. Для роботи з людьми більше 

придатні особи, в яких виражена спрямованість на задачу і поєднується з 

високими оцінками спрямованості на взаємодію (НВД>34 балів або >56%). При 

виявленні підвищених значень спрямованості на себе (НС>32 балів або >53%), 

підбір відповідних для субʼєкта видів професійної діяльності вимагає 

отримання додаткової інформації. 

Результати тестування надаються графічно в тій же формі. Оскільки 

кількість потенційних виборів для кожної з трьох сфер зрівняне, на полігоні 

відображаються безпосередні значення “сирих” оцінок (сума балів). При 

виявленні переваги будь-кого з типів, надається текстова інтерпретація, яка 

заснована на нормативах [173; 62]. 

Методика “Карта інтересів” – для діагностування професійних інтересів 

слухачів, що є формою вияву їхніх потреб і складовою ціннісно-мотиваційної 

сфери. 

Під професійним інтересом розуміють виборчу спрямованість 

особистості на професію як на соціально-психологічну роль. На відміну від 

зацікавленості, стійкий професійний інтерес заснований на всебічній, 

об’єктивній інформації, тоді як зацікавленість – на тільки частковій. Крім того, 

професійний інтерес характеризується спрямованістю на сутнісні сторони 

професії: предмет і умови праці, умови професійної підготовки тощо. 

Професійні інтереси в особи формуються на основі наявних пізнавальних 

інтересів, тому їх діагностика має істотне значення в практиці професійній 

консультації. 
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Один із підходів до діагностики запропонований А. Голомштоком і 

реалізований в методиці “Карта інтересів”, використання якої дає змогу 

попередньо проаналізувати інтереси, близькі до одного чи іншого виду 

діяльності. 

Методика орієнтована передусім молодих людей віком до 25-30 років. 

Час обстеження досліджуваного не обмежена, разом з тим, його необхідно 

попереджати про те, що завершити роботу бажано протягом 30-40 хвилин. 

У ході виконання методики досліджуваному пропонується на кожне з 

поставлених запитань вибрати одну з п’яти запропонованих варіантів 

відповідей, яка відображає ступінь прийняття або відхилення визначених видів 

діяльності. 

Градації суб’єктивного ставлення до діяльності визначені такими 

виразами: дуже не подобається – “безперечно, немає”; не подобається – 

“майбуть, немає”; сумнів – “важко відповісти”; подобається – “майбуть, так”; 

дуже подобається – “безперечно, так”. 

Оброблення результатів зводиться до підрахунку для кожного виду 

діяльності кількості набраних балів. 

З переліку видів діяльності зазвичай вибираються 2-3, які набрали 

найбільшу кількість балів, і які можуть бути рекомендовані респонденту в 

якості бажаних. 

Містить 174 запитання, які відображають спрямованість інтересів у 29 

сферах професійної діяльності. 

Результати надаються у формі стовпчикової діаграми, яка містить, 

відповідно, 24 або 29 стовпчиків, висота яких відображає вираженість переваг, 

яким надали вдосліджувані тому чи іншому виду діяльності [166; 57; 165; 142]. 

Тест структури інтелекту Амтхауера, який призначений для виміру рівня 

інтелектуального розвитку осіб віком від 13 до 61 року, запропонований 

Рудольфом Амтхауером в 1953 р. (остання редакція в 1973 г.). 

Тест розроблявся як тест діагностики рівня загальних здібностей в зв’язку 

з проблемами професійної психодіагностики. При створенні тесту Р. Амтхауер 



98 

виходив з концепції про те, що інтелект ‒ це спеціалізована підструктура в 

цілісній структурі особистості. Цей конструкт розуміється ним як 

структурована цілісність психічних здібностей, що виявляється в різних 

формах діяльності. В інтелекті виявляється наявність визначених “центрів 

тяжкості” – мовного, лічильно-математичного інтелекту, просторових уявлень, 

функцій пам’яті та ін. 

Середнє значення коефіцієнта кореляції між групами завдань і загальним 

результатом – 0,65 (0,80-0,45), середній показник інтеркореляції субтестів – 

0,36 (0,62-0,20). Коефіцієнт ретестової надійності (інтервал повторного 

обстеження – 1 рік) становить 0,83-0,91. 

Тест структури інтелекту Амтхауера складається з дев’яти субтестів, 

кожний з яких спрямований на вимір різних функцій інтелекту.  

1. Субтест “Доповнення речення” спрямований на дослідження здатності 

до формування суджень, знання мови. Виконання завдання передбачає 

самостійність і конкретно – практичний характер мислення, “почуття 

дійсності”. Задача випробуваного ‒ закінчити речення одним з наведених слів. 

Кількість завдань – 20. Час виконання – 6 хв. 

2. Субтест “Вибір слів” – досліджує здатності до індуктивного мовного 

мислення, розуміння лексики, сприйнятливість до смислового змісту тексту і 

мови. В завданнях пропонується п’ять слів, з яких чотири об’єднані певним 

смисловим зв’язком, а одне – зайве. Це слово і слід виділити у відповіді. 

Кількість завдань – 20, час виконання – 6 хв. 

3. Субтест “Аналогії” – характеризує комбінаторні здатності, рухливість 

і здатність до мислення, до перестановок, розуміння відносин між поняттями, 

ясність і послідовність мислення, опірність приблизним рішенням. Високі 

оцінки характеризують осіб з задатками до наукової діяльності. В завданнях 

пропонується три слова, між першим і другим існує певний зв’язок. Після 

третього слова – прочерк. З п’яти запропонованих до завдання варіантів 

необхідно вибрати таке слово, яке б було пов’язане з третім таким же чином, як 

і перші два. Кількість завдань – 20, час виконання – 7 хв. 
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4. Субтест “Знаходження спільності” – характеризує мовно-логічне 

мислення, мовну здатність до абстрагування, утворенню понять, викладенню 

суджень. Випробовуваний повинен позначити два слова загальним поняттям. 

Кількість завдань – 16, час виконання – 8 хв. Оцінка за кожне завдання варіює 

від 0 до 2 балів в залежності від рівня узагальнення. 

5. Субтест “Арифметичні завдання” – характеризує практичні рахункові 

здібності, дедуктивне числове мислення. Субтест складається з 20 

арифметичних задач. Час рішення – 10 хв. 

6. Субтест “Числові ряди” – характеризує теоретичні рахункові здібності, 

індуктивне числове мислення, рухливість і здатність мислення до 

перестановок, передумови для математичної обдарованості. В 20 завданнях 

необхідно встановити закономірність числового ряду і продовжити його. Час 

виконання – 10 хв. 

7. Субтест “Вибір фігури” – характеризує здатність до уяви, наочно-

образного комбінаторного мислення, відображає образно-конструктивні 

компоненти мислення. В завданні наводяться розділені на частини геометричні 

фігури. При виборі відповіді слід знайти картку з фігурою, яка відповідає 

розділеній на частини і вказати її номер натисканням відповідної клавіші. 

Кількість завдань – 20, час виконання – 7 хв. 

8. Субтест “Завдання з кубиками” – характеризує здатність до 

просторової уяви, аналітичні здібності, техніко-конструктивні компоненти 

мислення, розглянуті автором як передумови для природно-наукової 

обдарованості. В кожному з 20 завдань наведено куб-еталон в певному 

положенні, зміненому по відношенню до ряду кубів, які позначені цифрами. 

Необхідно знайти серед пронумерованих кубів один, аналогічний еталону. Час 

рішення – 9 хв. 

9. Субтест “Завдання на пригадування” – характеризує здатність до 

довготривалого запам’ятовування і актуалізації інформації; пам’ять на слова. 

Пропонується протягом 3 хвилин запам’ятати 25 слів. Слова для 

запам’ятовування об’єднані в таблиці за певними категоріями, наприклад: квіти 
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(тюльпан, жасмин, гладіолус, гвоздика, ірис) або тварини (зебра, вуж, бик, тхір, 

тигр). 

Потім досліджуваному пропонується за пред’явленими по черзі першими 

буквами слів вказати, до якої з п’яти категорій відносяться слова, які з них 

розпочинаються. На виконання 20 завдань відводиться 6 хв. 

Якщо експерт використовує не окремі субтести, а бажає отримати 

комплексну оцінку структури інтелекту досліджуваного рекомендується 

синтезувати з окремих режимів текстову батарею; в цьому випадку результати 

будуть представлятися в вигляді профілю. Всього в даній версії тесту 

досліджуваному пропонується 176 завдань. Загальний час обстеження (без 

підготовчих процедур і інструктажу випробовуваних) – близько 90 хв. 

Первинні оцінки точності – загальне число виконаних завдань – 

трансформуються в стандартизовані оцінки “SW” з урахуванням вікових норм. 

За співвідношенням значень перших чотирьох субтестів визначаються 

тип профілю (W або М) і показник Dim. 

Перший характеризує переважання здібностей для практичної (W) або 

лінгвістичної і теоретичної (М) діяльності, другий – переважання стійкості 

(позитивні значення) або гнучкості (негативні значення) мислення; значення 

надається індексам, які виходять за межі +/- 10 SW. 

За сумою стандартизованих оцінок (за всі субтести розраховується 

загальний коефіцієнт інтелекту (IQ), а також відсотковий ранг даного 

коефіцієнту (частка осіб даного віку, чий IQ менше даного) [273; 22; 60]. 

Методика оцінювання комунікативних та організаторських здібностей 

(КОС), яка запропонована Б. Федоришиним і призначена для оцінювання 

комунікативних і організаторських схильностей особистості (вміння чітко і 

швидко встановлювати ділові і товариські контакти з людьми, прагнення до 

розширення сфери контактів, участі в громадських і групових заходах, 

здатності до рефлексії і емпатії, вміння впливати на людей, прагнення 

проявляти ініціативу тощо). Але методика констатує лише рівень розвитку 

схильностей на даний момент і, що при наявності позитивної мотивації, 
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цілеспрямованості і належних умов діяльності, такі схильності можуть 

розвиватися. 

Методика містить 40 запитань, на кожне з яких досліджуваний має 

висловити свою згоду чи незгоду. Кожна зі схильностей оцінюється за 20-

пунктовою шкалою. 

Підсумкові індекси розраховуються по кожній шкалі як доля кількості 

співпадаючих з ключем відповідей, виражені в відсотках від розміру шкали (20). 

Таким чином, показники отримані за цієї методикою можуть варіювати від 0 до 

100%. Показники близькі до 100% свідчать про високий рівень прояву 

комунікативних чи організаторських схильностей, близькі до 0 – про низький 

рівень. 

Для якісної характеристики результатів випробування автори методики 

рекомендують для кожного діапазону первинних тестових оцінок (К) 

використовувати певні рівневі характеристики (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Шкала оцінювання комунікативних та організаторських схильностей 

 
Оціночний 

коефіцієнт % 
Рівень вияву комунікативних схильностей 

0-45 низький 

50-55 нижче середнього  

60-65 середній 

70-75 високий 

80-100 дуже високий 

Оціночний 
коефіцієнт % 

Рівень вияву організаторських схильностей 

0-55 низький 

60-65 нижче середнього  

70-75 середній 

75-80 високий 

85-100 дуже високий 
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Обстежувані віднесені до першої групи характеризуються вкрай низьким 

рівнем прояву схильностей до комунікативної та (або) організаторської 

діяльності. 

У обстежуваних, віднесених до другої групи, комунікативні 

(організаторські) схильності знаходяться на рівні нижче середнього: вони не 

прагнуть до спілкування, відчувають себе скуто в новій обстановці, колективі, 

відчувають труднощі у встановленні контактів з людьми, прояв їх ініціативи 

вкрай обмежений. 

Для обстежуваних, віднесених до третьої групи, характерний середній 

рівень прояву комунікативних і (або) організаторських схильностей, потенціал 

цих схильностей не відрізняється високою стійкістю. 

Обстежувані, віднесені до четвертої групи, характеризуються високим 

рівнем прояву комунікативних і (або) організаторських схильностей: зазвичай 

не губляться в новій обстановці, швидко знаходять друзів, займаються 

громадською діяльністю, допомагають близьким, друзям тощо. 

У обстежуваних, віднесених до п’ятої групи, надзвичайно високий рівень 

розвитку комунікативних (організаторських) схильностей, вони відчувають 

постійну потребу в такій діяльності.  

Тривалість тестування зазвичай не перевищує 10-15 хвилин. Результати 

надаються у формі 2-стовпчикової діаграми, висота стовпців яких виражена в 

відсотках від максимально можливого значення за кожною шкалою і 

пропорційна вираженості комунікативних і організаторських схильностей. 

Кожному рівню вираженості властивості відповідає коротка словесна 

характеристика [165; 166]. 

Опитувальник для оцінювання вольового самоконтролю – для 

визначення індивідуального рівня розвиненості вольової саморегуляції 

майбутніх МВУ. Даний опитувальник розроблений А. Зверковим і 

Б. Ейдманом [68], спрямований на узагальнене оцінювання індивідуального 

рівня розвиненості вольової саморегуляції, під яким розуміється міра 

оволодіння власною поведінкою в різних ситуаціях, тобто здатність свідомо 
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керувати своїми діями, станами і спонуканнями [67]. Згідно з багатьма 

експериментальними даними, зазначені особливості саморегуляції багато в 

чому визначають індивідуальний стиль діяльності і конкретні прояви 

активності людини. 

Опитувальник орієнтований на з’ясування усвідомлюваних особливостей 

саморегуляції суб’єкта; може використовуватися в ході індивідуального і 

групового психологічного обстеження та консультування, успішно 

застосовується в спортивно-педагогічної практиці і професійному відборі 

кадрів. Опитувальник містить 30 пунктів (24 робочих і 6 маскувальних). Робочі 

пункти опитувальника згруповані в три шкали: дві первинні – “наполегливість” 

(“Н”, 16 пунктів) і “самовладання” (“З”, 13 пунктів), і одну інтегральну – 

“вольовий самоконтроль” (“В”, 24 пункти). Деякі пункти стосуються обох 

субшкал. 

Дискримінантна і конвергентна валідність опитувальника оцінювалися в 

серії кореляційних досліджень, де виявлена, зокрема, висока позитивна 

кореляція балу опитувальника з фактором Q2 (“самодостатність”) Кеттелла. Це 

пов’язано зі специфікою формулювань багатьох пунктів, де в якості перешкоди 

до завершення дії виступає соціальне оточення. Спостерігається також 

позитивний зв’язок зі шкалою “активність” тесту САН, що свідчить про 

перевагу активного фону стану у осіб з високим індексом результату за даним 

опитувальником і зі шкалою суб’єктивної локалізації контролю, що цілком 

природно, так як реалізація самоконтролю безпосередньо пов’язана з 

суб’єктивними уявленнями про керованість світу, взагалі, і власної поведінки 

зокрема. 

Кореляційні зв’язки за субшкалами свідчать про сильний позитивний 

зв’язок шкали “наполегливість” з фактором (Q3), помірний її зв’язок з 

фактором “З” Кеттелла. Шкала “самовладання” позитивно пов’язана з 

факторами Q1 і Q4 і негативно з фактором О. Наведений аналіз зв’язків шкал 

опитувальника дає підстави стверджувати про їх задовільну дискримінантну і 

конвергентну валідність. 
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Ретестова надійність: для інтегральної шкали В – 0,61 (р<0,01); для 

субшкал – 0,78 (Н) і 0,71 (С). Коефіцієнт факторної надійності тесту 0=0,80, 

який є нижнім кордоном рівня хорошої надійності тесту. Факторизація окремо 

за субшкалами показала, що їх факторна надійність вища, чим в цілому за 

опитувальником: 0=0,85 для субшкали “наполегливість” і 0=0,88 для 

“самовладання”. Аналогічна картина спостерігається і при розрахунку 

консестентності за допомогою α-коефіцієнта Кронбаха: для “наполегливості” 

а=0,79; для “самовладання” а=0,77, для узагальненої шкали а=0,72. 

Високі значення характерні для осіб емоційно зрілих, активних, 

незалежних, самостійних. Їх відрізняє спокій, впевненість в собі, 

відповідальність, стійкість намірів, реалістичність поглядів, розвинене почуття 

відповідальності. Як правило, вони добре усвідомлюють власні мотиви, 

планомірно реалізують свої наміри, вміють розподіляти власні зусилля, здатні 

контролювати свої вчинки, володіють вираженою соціально-позитивною 

спрямованістю. В граничних випадках можливе наростання внутрішньої 

напруженості, яка пов’язана з прагненням проконтролювати кожен нюанс 

власної поведінки і тривоги з приводу її найменшої спонтанності. 

Низький бал спостерігається у людей чутливих, вразливих, невпевнених 

в собі. Рефлексивність у таких людей невисока. Загальний фон активності, як 

правило, знижений. Їм властива імпульсивність і нестійкість намірів. Це може 

бути пов’язане як з незрілістю, так і з вираженою витонченістю натури не 

підкріпленою здатністю до рефлексії і саморегуляції. 

Субшкала “наполегливість” характеризує силу намірів людини, її 

прагнення до завершення розпочатої справи. На позитивному полюсі – діяльні, 

працездатні люди, які активно прагнуть до виконання запланованого; їх 

мобілізують труднощі на шляху до мети, не відволікають альтернативи і 

спокуси, головна цінність для них – розпочата справа.  

Таким людям властива повага до соціальних норм (“совісність”) і 

прагнення повністю підчинити їм свою поведінку. В крайньому прояві можлива 

втрата гнучкості поведінки, поява маніакальних тенденцій.  
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Низькі значення за даною шкалою свідчать про підвищену лабільність, 

невпевненість, імпульсивність, які можуть проявлятися в непослідовності і, 

навіть, розкиданості поведінки. Знижений фон активності і працездатності, як 

правило, компенсується у таких осіб підвищеною чутливістю, гнучкістю, 

винахідливістю, та тенденцією до вільного трактування соціальних норм. 

Високі оцінки за субшкалою “самовладання” спостерігаються у осіб 

емоційно стійких, які добре володіють собою в різних ситуаціях. Властивий їм 

внутрішній спокій, впевненість в собі звільняють їх від страху перед 

невідомістю, підвищують готовність до сприйняття нового, несподіваного, 

поєднуються зі свободою поглядів, тенденцією до новаторства і радикалізму. 

Разом з тим, прагнення до постійного самоконтролю, надмірно свідоме 

обмеження власної спонтанності можуть призвести до підвищення внутрішньої 

напруженості, відчуття вантажу постійної заклопотаності та втомлюваності. 

На негативному полюсі даної субшкали – спонтанність, імпульсивність у 

парадоксальному, на перший погляд, поєднанні з образливістю, 

консерватизмом, перевагою традиційних поглядів. Ці якості захищають 

людину від інтенсивних переживань і внутрішніх конфліктів, сприяють 

внутрішній розкутості і перевазі розслабленого, незворушного фону настрою. 

Соціальна бажаність шкал опитувальника є очевидною для деяких 

професійних вибірок (наприклад, в “силових” структурах). У ситуації 

експертизи відзначається значне зміщення оцінок у бік більш високих значень. 

В той ж час, деякими дослідниками висловлюється думка про можливість 

виникнення дезадаптивних якостей і форм поведінки на позитивних шкальних 

полюсах і позитивно-компенсаторних форм – на негативних полюсах. 

Оцінювання тенденцій поведінки в групі за В. Стефансоном (Q-

сортування) використовується для визначення шести основних тенденцій 

поведінки у реальній групі: “залежність – незалежність”, “товариськість – 

нетовариськість”, “прийняття боротьби – уникнення боротьби”. 

Справжній методичний прийом використовується для вивчення основних 

тенденцій поведінки в реальній групі, уявлень про себе та про оточуючих 
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людей. Запропонована В. Стефенсоном в 1953 р., у початковій формі методика 

передбачала сортування досліджуваним набору карток з назвами властивостей 

особистості або твердженнями, які належать до певних типів поведінки, на 

групи у відповідності зі ступенем наближення даної властивості його характеру 

і віддається перевага паттернам поведінки (від “найбільш характерних до 

“найменш характерних” для нього). 

Методика дає змогу визначити шість основних тенденцій поведінки 

людини в реальній групі: залежність, незалежність, товариськість, 

нетовариськість, прийняття “боротьби” і “уникнення боротьби”. 

Кожна з цих тенденцій має внутрішню і зовнішню характеристику, тобто 

залежність, товариськість і “боротьба” можуть бути істинними, внутрішньо 

властивими особистості, а можуть бути зовнішніми, своєрідною “маскою”, яка 

приховує справжнє обличчя людини. Якщо число позитивних відповідей в 

кожній сполученій парі (залежність – незалежність, товариськість – 

нетовариськість, прийняття “боротьби” – уникнення “боротьби”) наближається 

до 20, це може свідчити про істинну перевагу тієї чи іншої стійкої тенденції, 

властивої індивіду, що виявляється не тільки в певній групі, але і за її межами. 

У випадку, якщо кількість відповідей “так” однієї тенденції виявляється 

рівною кількості позитивних відповідей протилежної тенденції (наприклад, 

залежність – незалежність), це може свідчити про наявність внутрішнього 

конфлікту особистості, яка знаходиться під впливом однаково виражених 

протилежних тенденцій [117; 166; 167].  

Модифікований варіант методики САН (5-факторна модель) – для 

оцінювання рівнів ситуативної (реактивної) тривожності. 

Даний варіант методики призначений для оцінювання таких аспектів 

психічного стану, як активація, інтерес, емоційний тонус, напруга і 

комфортність. Методика побудована на основі результатів факторного аналізу 

динаміки оцінювання досліджуваними свого стану з використанням 

скороченого за обсягом стимульного матеріалу САН [82]. В порівнянні з 

першоджерелом число пар протилежних за змістом визначень скорочено до 15 
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(з 20 вихідних авторських пар ознак, 5 пар не входять ні в одну з шкал і їх 

включення в склад тесту нічим не аргументовано). Кожна шкала представлена 

трьома парами ознак, таким чином, за кожним з оцінюваних конструктів 

досліджуваний може набрати від 3 до 21 балів [130]. 

Вищеописані психодіагностичні методики щодо діагностування 

розвиненості здатності до психічної саморегуляції майбутніх МВУ 

використовувалися в період відпрацювання практичних завдань на полігонах, 

при виконанні практичних завдань в аудиторіях, місті під час практичних 

навчальних занять з військово-спеціальних дисциплін. 

Таким чином, програма та інструментарій спрямовані на дослідження 

розвиненості здатності до психічної саморегуляції у майбутніх МВУ в процесі 

їх практичної підготовки і дають можливість з’ясувати загальний рівень їх 

здатності до психічної саморегуляції [239, с. 52]. Вони також призначалися для 

визначення послідовності проведення психологічного діагностування, 

спрямованого на з’ясування здатності до психічної саморегуляції і являли 

собою один з важливих елементів її розвитку. 

 

2.3.  Аналіз результатів діагностування сформованості здатності до 

психічної саморегуляції у майбутніх магістрів військового управління  

 

Аналіз результатів анкетування офіцерів показав, що здатність до 

психічної саморегуляції залишається проблемним питанням, оскільки 

більшість слухачів не вміє зберігати стабільний психічний стан у 

нестандартних ситуаціях навчально-бойової діяльності, особливо під час 

фізичного та психологічного впливу на них. Особливо ця проблема 

загострюється у нестандартних, стресових ситуаціях військово-професійної 

діяльності, коли необхідно приймати управлінські рішення. Це 

підтверджується відгуками керівників (начальників) структурних підрозділів 

на МВУ ‒ випускників ВВНЗ, у яких зазначено, що у процесі виконання 

бойових завдань у них виявлено проблеми із психічною стійкістю, 
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невпевненість у власних силах, низький емоційний контроль, труднощі у 

прийнятті рішень тощо. 

Необхідно зазначити, що майбутні МВУ усвідомлюють необхідність 

розвитку здатності до психічної саморегуляції. Так, на запитання “Чи необхідно 

вчитися методикам саморегуляції психічних станів” 98% опитаних дали 

позитивну відповідь і вказали, що вона є надзвичайно важливим елементом 

психологічної підготовки майбутніх МВУ. 

Результати анкетування свідчать про те, що більшість слухачів відчували 

різноманітні ускладнення психологічного характеру в процесі виконання 

навчально-бойових завдань: 82 % опитаних відчувають почуття провини через 

свої вчинки у збудженому стані; 70 % – хвилювалися, коли знайомилися з 

особою, до якої необхідно звернутися за допомогою; 61 % – були повільними у 

прийнятті рішень, якщо в ході виконання завдань виникали відхилення від 

штатної ситуації; 59 %  – нервувалися і часто дратувалися; 51 % – відзначили 

вплив на психічний стан монотонності в роботі; 26 % – повільне переключення 

з одного виду діяльності на інший під час виконання завдань; 26 % – тимчасово 

відчували невпевненість у своїх силах; 24 % – розгубленість і невміння 

керувати своїм психічним станом (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Результати опитування слухачів щодо проблем психічної саморегуляції 

№ 

п/п Психологічні проблеми 
Вираженість 

проблеми, % 

1.  Висловлювання жалю щодо власних вчинків, допущених у 

збудженому стані 
82 

2.  Хвилювання при знайомстві з особою, до якої необхідно 

звернутися за допомогою  
70 

3.  Повільність у прийнятті рішень, якщо в ході виконання завдань 

виникають відхилення від нештатної ситуації 
61 

4.  Знервованість і часте роздратування 59 

5.  Вплив монотонності в роботі на психічний стан 51 
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6.  Повільний перехід від одного виду діяльності до іншого під час 

виконання завдань  
26 

7.  Тимчасове відчуття невпевненості у своїх силах 26 

8.  Розгубленість і невміння керувати своїм психічним станом 24 

 
На цьому етапі нами було здійснено аналіз взаємозв’язку психічної 

саморегуляції та успішністю навчальної діяльності (практичною 

підготовленістю), результати якого підтвердили наше припущення про те, що 

чим більш розвинута здатність до саморегуляції, тим кращі результати у 

навчальній діяльності (табл. 2.6).  

Таблиця 2.6 

Взаємозв’язок психічних ускладнень у слухачів з успішністю навчальної 

діяльності 

№ 

п/п 
Ознаки психічного ускладнення 

Рівні успішності в навчальній 

діяльності, % слухачів 

високий середній низький  

1. 

Висловлювання жалю щодо власних 

вчинків, допущених у збудженому стані в 

екстремальних умовах 

64 85 97 

2. 
Повільність у прийнятті негайних рішень в 

екстремальних (нештатних) ситуаціях 
45 54 84 

3. 
Знервованість і часте роздратування під час 

дій в складних умовах обстановки 
40 52 85 

4. 

Низький рівень реагування як результат 

негативного психічного стану в 

нестандартних ситуаціях 

31 51 83 

5. 

Значний негативний вплив монотонності в 

роботі на психічний стан, що призводить до 

шаблонності в процесі прийняття рішень 

34 40 79 

Продовження табл. 2.5 
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6. 

Виникнення труднощів у разі необхідності 

зміни одного виду діяльності на інший під 

час виконання службових завдань 

11 24 40 

7. 
Невпевненість у власних силах у ході 

виконання службових обов’язків 
5 25 45 

8. 

Розгубленість і невміння керувати своїм 

психічним станом у ході виконання 

спеціальних завдань 

4 21 44 

 
Відтак слухачі з низьким і середнім рівнем успішності вказали на значно 

більшу кількість психічних ускладнень, чим високоуспішні, тому можна 

припустити, що існує взаємозв’язок між успішністю та здатністю 

майбутніх МВУ до психічної саморегуляції.  

Таким чином, на основі результатів анкетування та аналізу відгуків на 

випускників ВВНЗ можна стверджувати, що важливим питанням практичної 

підготовки майбутніх МВУ є розвиток їх здатності до психічної саморегуляції. 

Відповідно, на початку їх професійного навчання у ВВНЗ, є необхідним 

ґрунтовне психологічне діагностування сформованості здатності до психічної 

саморегуляції [235, с. 5]. 

У межах дослідження показників ціннісно-мотиваційного критерію та з 

метою виявлення професійної спрямованості майбутнього МВУ, його 

професійних інтересів, усвідомлення значущості розвиненої здатності до 

психічної саморегуляції для успішної професійної діяльності в особливих 

умовах; інтересу та свідомого прагнення до набуття знань з основ саморегуляції 

було проведено опитування за допомогою “Орієнтаційної анкети” (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Професійна спрямованість майбутніх МВУ, у % 

Шкала оцінювання Рівні 
високий достатній низький 

Спрямованість на себе 4 42 54 

Спрямованість на взаємодію - 12 88 

Спрямованість на виконання 
завдання 14 64 22 

Продовження табл. 2.6 
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Отже, високий рівень за шкалою “спрямованість на себе” зафіксовано у 

4 % опитаних, 42 % мають достатній рівень, 54 % – низький, що свідчить про 

незначну кількість слухачів, які очікують певної винагороди і задоволення 

тільки власних потреб, не реагують на потреби інших, вирішують свої 

проблеми, ігнорують при цьому колектив і завдання, які мають виконувати. 

За шкалою “спрямованість на взаємодію” не зафіксовано високого рівня, 

12 % слухачів мають достатній рівень, а 88% – низький. Це означає, що 

більшості слухачів бракує вміння та бажання взаємодіяти і це є одним з 

надзвичайно негативних чинників у діяльності майбутнього МВУ, адже він має 

вибудовувати свою роботу на основі взаємодії з різними особами. 

Найкращими були результати тестування за шкалою спрямованість на 

задачу: у 14 % опитаних високий результат, 64 % – достатній, 22 % – низький. 

Такі результати вказують на активність, з якою слухачі включаються в 

службову та навчальну діяльність, у вирішення певних проблем, а також на їх 

зацікавленість якомога краще виконати поставлені завдання. Незважаючи на 

особисті інтереси, такі особи будуть залюбки співпрацювати з іншими та 

колективом, якщо це сприятиме підвищенню ефективності групової діяльності. 

Як бачимо, результати дослідження важливих аспектів професійної 

спрямованості слухачів вказують на необхідність розвитку у них такої 

необхідної для майбутньої фахової діяльності якості як спрямованість на 

взаємодію. Дану якість потрібно постійно розвивати в процесі практичної 

підготовки у ВВНЗ за допомогою психологічних тренінгів і практичних занять 

[243, с. 12]. 

Методика “Карта інтересів” дає можливість виявляти у слухачів ВВНЗ 

особисті інтереси. Результати анкетування показують, що більшість з них 

мають інтереси в таких сферах, як іноземні мови (94 %), військові спеціальності 

(86 %), географія (80 %), фізика (74 %), математика і література (72 %), 

електроніка і радіотехніка (70 %), техніка (68 %). Отримані дані свідчать, що у 

переважної більшості слухачів широкий діапазон інтересів, адже з 
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вищезазначеними сферами може бути пов’язана майбутня професійна 

діяльність слухачів. 

У межах дослідження показників когнітивного критерію використовувся 

тест “структури інтелекту Амтхауера”. В нашому дослідженні всі майбутні 

МВУ мають середній (нормальний) рівень інтелекту (в межах 85-115 балів за 

тестом Амтхауера). На цьому середньому рівні інтелекту здійснюємо градацію 

отриманих результатів і розподіляємо їх на три рівні: достатній, середній, 

високий. Найкращі результати слухачі показали в ході опитування за 

субтестами: “Логічний відбір”, який характеризує індуктивне мислення 

людини і, так зване, мовне чуття; “Визначення спільних рис”, який 

характеризує мовно-логічне мислення, здатність до абстрагування, вміння 

формувати думку й висловлювати судження; “Класифікація”, призначений для 

виявлення рівня розвитку здібностей людини узагальнювати або виносити 

судження. Результати інших інтелектуальних субтестів теж вказують на досить 

високий рівень інтелектуальної здатності майбутніх МВУ. Загалом, 

обрахувавши загальний показник інтелекту за всіма субтестами, виявили, що 

4 % майбутніх МВУ мають високий рівень інтелекту, 50 % – середній, 46 % – 

достатній рівень, що зумовлено ґрунтовним відбором під час вступу до 

магістратури ВВНЗ (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Результати діагностування структури інтелекту (когнітивного компоненту) 

майбутніх МВУ, у % 

Шкала оцінювання 
Рівні 

високий середній достатній 

Субтест 1. Логічний відбір 5 52 43 

Субтест 2. Визначення спільних рис 5 50 45 

Субтест 3. Аналогії 4 49 47 

Субтест 4. Класифікація 5 51 44 

Субтест 5. Арифметичний рахунок 4 50 46 

Субтест 6. Числові ряди 4 49 47 

Субтест 7. Геометричне складання 4 50 46 
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Субтест 8. Завдання з кубиками 4 50 46 

Субтест 9. Запамʼятовування 4 49 47 

Загальний показник інтелекту 4 50 46 

 
У межах дослідження показників емоційно-вольового критерію 

використовували “Опитувальник для оцінювання вольового самоконтролю”, 

що дав змогу визначати рівень контролю власної поведінки в різних ситуаціях, 

здатність керувати своїми діями та психічними станами (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Результати діагностування вольового самоконтролю майбутніх МВУ, у % 

Шкала оцінювання 
Рівні  

високий  достатній низький 
Наполегливість 4 50 46 
Самовладання - 50 50 

Вольовий самоконтроль - 32 68 
За шкалою “наполегливість” лише 4 % слухачів мають високий рівень, 

50 % – достатній, 46 % – низький. За шкалою “самовладання” ‒ майбутніх МВУ 

з високим рівнем не виявлено, 50% осіб ‒ мають достатній рівень й 50 % ‒ 

низький. За шкалою “вольовий самоконтроль” майбутніх МВУ з високим 

рівнем також не виявлено, 32 % осіб – з достатнім рівнем і 68 % – з низьким. 

Отже, результати оцінювання вольового самоконтролю свідчать про те, 

що надзвичайно важливо розвивати у майбутніх МВУ здатність контролювати 

свою поведінку, вчинки та емоції у різних ситуаціях особливих умов діяльності. 

Це невід’ємні якості фахівця – професіонала, які допомагають йому у 

відповідальній і небезпечній роботі в екстремальних ситуаціях. 

У межах дослідження показників поведінково-діяльнісного критерію за 

“Методикою оцінки тенденцій поведінки в групі (Q-сортування)” було 

виявлено практично однакові результати щодо основних тенденцій поведінки 

майбутніх МВУ в реальній групі (табл. 2.10). 

  

Продовження табл. 2.8 
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Таблиця 2.10 

Результати тестування за методикою оцінювання тенденцій поведінки у групі 

(Q-сортування), у % 

Шкала оцінювання 
Рівні  

високий, % достатній, % низький, % 

Залежність – незалежність 6 28 66 

Товариськість – нетовариськість 4 32 64 

Прийняття боротьби – 

уникнення боротьби 
4 30 66 

Результати тестування за шкалою “залежність – незалежність” показали, 

що 6 % осіб мають високий рівень, у 28 % – достатній, у 66 %, – низький.  

Низький рівень досліджуваних за шкалою “залежність – незалежність” 

свідчить про тенденцію до зниження залежності від колективних норм і 

стандартів. Слід зазначити, що протягом дослідження такі слухачі вирізнялися 

збудженістю щодо інших, прагненням нав’язати свої порядки, правила і норми 

діяльності. У результаті, як показує досвід, продуктивність їх навчальної 

діяльності знижується, а в майбутній практичній діяльності це призводить до 

стресових ситуацій. 

Майже аналогічні результати в групі слухачів, які протестовані за 

шкалою “товариськість – нетовариськість”. Найкращий результат зафіксовано 

у 4 % опитаних, 32 % показали результати, які відповідають достатньому 

рівню, у 64% – низькому. Слухачі, в яких знижується почуття товариськості, 

характеризуються конфліктністю, намаганням уникати спілкування, 

самозаглибленням і самовідчуженням від інших. Ефективність їх навчальної 

діяльності досить низька. 

Слухачі з високим і достатнім рівнем характеризуються високою 

комунікабельністю, доброзичливістю, вони намагаються приймати на себе роль 

лідера, що сприяє підвищенню їх успішності, кращому оволодінню 

професійною компетентністю у процесі практичних занять тощо. За нашими 

спостереженнями, для більшості слухачів цієї групи характерні такі якості, як 
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доброзичливість, неконфліктність, намагання йти на компроміси, що 

позитивно впливає на продуктивність їх навчальної діяльності. 

Високий результат за шкалою “прийняття боротьби та її уникнення” у 

4 % осіб, достатній – у 30 %, низький – у 66 %. Прагнення до боротьби 

знижується у слухачів з високим і достатнім рівнем. Спостереження за 

поведінкою слухачів цієї категорії показує, що характерними для них є бажання 

брати участь у громадському житті ВВНЗ, факультету, курсу, досягати більш 

високого статусу в системі неформальних міжособистісних відносин тощо. 

В осіб із низьким рівнем (66 %) за шкалою “прийняття боротьби та її 

уникнення” навпаки спостерігається намагання вступати у боротьбу, наслідком 

якої є самовідчуження і зниження особистісного статусу, особливо в стресових 

ситуаціях. Характерним для слухачів цієї групи є намагання уникати 

кооперації, небажання досягати поставленої мети, у них зазвичай низька 

здатність до ефективної навчальної діяльності. 

У межах дослідження показників комунікативного критерію за 

допомогою “Методики оцінювання комунікативних та організаційних 

схильностей” результати тестування засвідчили, що лише 5 % слухачів мають 

високий рівень сформованості комунікативних схильностей, 45 % – середній, 

35 % – нижче середнього, а 15%  – низький (табл. 2.11); за шкалою 

організаційних схильностей слухачі з низьким рівнем відсутні, 20% слухачів – 

нижче середнього, 55% ‒ з середнім рівнем і 25% ‒ з високим ( див.табл. 2.11). 

Таблиця 2.11 

Результати тестування за методикою оцінювання комунікативних та 

організаційних схильностей (комунікативні схильності) 

Рівень прояву комунікативних схильностей Відсоток слухачів, % 

низький 15 

нижче середнього 35 

середній 45 

високий 5 

дуже високий - 
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Рівень прояву організаційних схильностей Відсоток слухачів, % 

низький - 

нижче середнього 20 

середній 55 

високий 25 

дуже високий - 

Отже, отримані результати діагностування уможливлюють висновок про 

недостатній рівень сформованості комунікативного критерію, який є важливим 

для здійснення професійної діяльності майбутніх МВУ, які виконують 

військово-управлінські завдання в системі “людина-людина”. 

У межах дослідження показників рефлексивно-суб’єктного критерію 

використовувався “Модифікований варіант методики САН” з метою 

оцінювання таких аспектів психічного стану майбутніх МВУ як активація, 

інтерес, емоційний тонус, напруженість і комфортність (табл. 2.12). 

Таблиця 2.12 

Результати тестування майбутніх МВУ за модифікованим варіантом методики 

САН, у % 

Шкала оцінювання Рівні  
високий достатній низький 

Активація 4 42 54 

Інтерес 6 26 68 

Емоційний тонус - 46 54 

Напруженість 6 34 60 

Комфортність 7 35 58 

 
Результати тестування за шкалою “активація” засвідчили високий рівень 

лише у 4 % опитаних, достатній ‒ у 42% й низький ‒ у 54 %; за шкалою 

“інтерес” ‒ лише 6 % майбутніх МВУ мають високий рівень, 26 % ‒ достатній, 

а 68% – низький. 

Продовження табл. 2.11 
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Цікавими є результати, отримані за шкалою “емоційний тонус”: жоден з 

опитуваних не набрав високих балів, достатній – мають 46 % осіб, низький – 

54 %. 

Результати тестування за шкалою “напруженість” показали, що 6 % осіб 

уміють регулювати свій психічний стан на високому рівні, 34 % – на 

достатньому, 60% ‒ на низькому. 

Діагностування за шкалою “комфортність” показало, що лише 7 % 

опитаних почуваються комфортно в будь-якому середовищі, 35 % – мають 

результат, що відповідає достатньому рівню, 58 % – оцінюють рівень своєї 

комфортності як низький. 

Отже, результати діагностування свідчать про наявність у майбутніх 

МВУ певних психічних ускладнень. Зокрема, високий рівень за шкалою 

“напруженість” (60%) розглядається нами як стійка особистісна диспозиція 

(якість), що характеризує частоту і різноманітність ситуацій переживання 

особою стану тривожності.  

Відтак результати тестування за п’ятьма шкалами (активація, інтерес, 

емоційний тонус, напруженість і комфортність) свідчать про необхідність 

розвитку здатності до психічної саморегуляції у більшості майбутніх МВУ за 

допомогою спеціальних тренінгових програм. 

З метою перевірки можливості використання зазначених 

психодіагностичних методик за критеріями оцінювання здатності до психічної 

саморегуляції нами здійснено кореляційний аналіз результатів опитування 

майбутніх МВУ. 

Під час кореляційного аналізу (аналіз проводився на основі пакету 

статистичних програм SPSS 23.0) визначався кореляційний зв’язок між 

успішністю з військово-спеціальних дисциплін (практичної підготовки) з 

такими шкалами психологічних тестів, які характеризують рівень психічної 

саморегуляції слухачів (додаток Л). 

Аналіз додатку Л показує, що для поведінково-діяльнісного компоненту, 

між шкалою “залежність-незалежність”, вміння регулювати свою поведінку (Q-
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сортування: показник для оцінки тенденцій поведінки) і середнім балом 

успішності навчальної діяльності (СД-1), коефіцієнт кореляції Пірсона складає 

r=0,380* (на рівні значущості 0,05).  

Отримані на основі цієї ж методики дані вказують на кореляційний 

зв’язок між шкалою успішності навчальної діяльності (СД-3) та рівнем 

товариськості r=0,475* (на рівні значущості 0,05); між показником прийняття 

чи уникнення боротьби і середнім балом практичної підготовленості r=0,463* 

(на рівні значущості 0,05 (для поведінково-діяльнісного компоненту). 

У ході дослідження також встановлено кореляційний зв’язок між 

успішністю навчальної діяльності (СД-3) та шкалою “інтелекту”, отриманою за 

субтестом 4 тесту (“здатність до абстрагування, уміння висловлювати 

судження та мовно-логічне мислення”) структури інтелекту Амтхауера 

(когнітивний компонент), і цей зв’язок становить r=0,350* на рівні значущості 

0,05. Між субтестом 4 тесту Амтхауера та середнім балом практичної 

підготовленості також існує кореляційний зв’язок r=0,350* на рівні значущості 

0,05 (когнітивний компонент).  

Встановлено кореляційний зв’язок між субтестом 7 тесту структури 

інтелекту Амтхауера – здатність до комбінаторного, числового, образно-

конструктивного мислення і середнім балом успішності з практичної 

підготовки – r=0,390* на рівні значущості 0,05, між субтестом 8 тесту структури 

інтелекту Амтхауера – здатність до аналітичних здібностей, техніко-

конструктивних компонентів мислення та середнім балом успішності 

практичної підготовленості – r=0,368* на рівні значущості 0,05 (когнітивний 

компонент). 

Одним із основних питань дослідження було визначення індивідуального 

рівня сформованості у майбутніх МВУ рівня вольової саморегуляції. В ході 

статистичного аналізу нами був виявлений кореляційний зв’язок між 

успішністю та отриманим результатом, який характеризує емоційно-вольовий 

компонент. Зокрема, між показниками шкали “вольовий самоконтроль” 

(Опитувальник для оцінки вольового самоконтролю) і середнім балом 



119 

успішності з практичної підготовленості, кореляційний зв’язок складає 

r=0,370* на рівні значущості 0,05. 

Коефіцієнти кореляції між середнім балом успішності з практичної 

підготовленості МВУ і показниками ціннісно-мотиваційного критерію 

становлять: “спрямованість на взаємодію” ‒ r = 0,324*; “спрямованість на 

виконання завдання” ‒ r = 0,423* на рівні значущості 0,05. 

Окрім цього, одним із найбільших кореляційний зв’язків виявився між 

балами успішності навчальної діяльності слухачів і шкалами, отриманими на 

основі методики оцінки комунікативних та організаційних схильностей 

(комунікативний компонент). Так, між шкалою оцінки комунікативних 

схильностей і середнім балом успішності практичної підготовленості 

коефіцієнт кореляції складає r=0,490* на рівні значущості 0,05, а між шкалою 

оцінки організаційних схильностей і середнім балом успішності з практичної 

підготовки коефіцієнт кореляції складає r=0,423* на рівні значущості 0,05. Це, 

на нашу думку, красномовно підтверджує тезу про одну з провідних ролей 

комунікативних якостей у феномені саморегуляції майбутнього МВУ. 

Під час статистичного аналізу визначено кореляційний зв’язок між 

середнім балом успішності і шкалою “активність” (суб’єктний компонент), що 

складає r=0,347* на рівні значущості 0,05 (модифікований варіант методики 

САН, психологічні шкали цієї методики).  

Таким чином, проведений статистичний аналіз засвідчив, що результати 

визначення кореляційного зв’язку успішності слухачів з результатами 

психологічного тестування підтвердили принципову можливість використання 

визначеного нами комплексу методик для діагностування рівня здатності до 

психічної саморегуляції у майбутніх МВУ в процесі практичної підготовки. 

А результати психодіагностичного дослідження рівнів сформованості 

здатності до психічної саморегуляції у слухачів у процесі практичної 

підготовки виявили, що їх здатність до контролю і саморегуляції психічних 

станів можна характеризувати як сформовану недостатньо. У світлі реалій 

сьогодення, тобто виконання слухачами в майбутньому бойових завдань в зоні 
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ООС, вважаємо, що це є великою проблемою для їх фахового освітнього рівня. 

 

Висновки до 2 розділу 

 

На підставі аналізу наукових підходів визначено критерії та показники 

діагностування розвиненості здатності до психічної саморегуляції майбутніх 

МВУ.  

Результати констатувального етапу експерименту засвідчили, що рівень 

сформованості компонентів здатності до психічної саморегуляції у майбутніх 

МВУ є недостатнім для успішного виконання військово-управлінських завдань, 

що підтверджується відгуками керівників (начальників) структурних 

підрозділів на МВУ ‒ випускників ВВНЗ, у яких зазначено, що у процесі 

виконання бойових завдань у них виявлено проблеми із психічною стійкістю, 

невпевненість у власних силах, низький емоційний контроль, труднощі у 

прийнятті рішень, та результатами анкетування майбутніх МВУ, що також дали 

підстави стверджувати про потребу у розвитку психічної саморегуляції. 

Зокрема, більшість майбутніх МВУ не вміють зберігати стабільний психічний 

стан у нестандартних ситуаціях бойової діяльності, особливо в разі фізичного 

та психологічного впливу на них; 82 % опитаних відчувають почуття провини 

через свої вчинки у збудженому стані; 70 % – хвилювалися, коли знайомилися 

з особою, до якої необхідно звернутися за допомогою; 61 % – були повільними 

у прийнятті рішень, якщо в ході виконання завдань виникали відхилення від 

штатної ситуації; 59 %  – нервувалися і часто дратувалися; 51 % – відзначили 

вплив на психічний стан монотонності в роботі; 26 % – повільне переключення 

з одного виду діяльності на інший під час виконання завдань; 26 % – тимчасово 

відчували невпевненість у своїх силах; 24 % – розгубленість і невміння 

керувати своїм психічним станом. 

Діагностування компонентів здатності до психічної саморегуляції 

майбутніх МВУ дало змогу з’ясувати стан їх сформованості й конкретизувати 

методику формувального етапу експерименту. Зокрема, у змісті ціннісно-
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мотиваційного компонента виявлено нагальну необхідність розвивати 

спрямованість на взаємодію. Щодо когнітивного компонента, одержані 

результати вказують на високий рівень інтелектуальної здатності майбутніх 

МВУ, емоційно-вольового ‒ з’ясовано, що лише 4 % опитаних майбутніх МВУ 

мають високий рівень його сформованості, 50 % – середній, 46 % – низький. 

Низький рівень поведінково-діяльнісного компонента виявлено у 66 % 

досліджуваних (у деяких слухачів з невисокою здатністю до саморегуляції 

спостерігалася тенденція до зниження залежності від колективних норм і 

стандартів, що, за спостереженнями викладачів, знижує продуктивність 

навчальної діяльності слухачів, а в майбутній військово-професійній діяльності 

призводить до стресових ситуацій). У ході з’ясування сформованості 

комунікативного компонента виявлено, що лише 5 % опитаних майбутніх МВУ 

мають високий рівень, 45 % – середній, 50 % – низький. Високий рівень 

сформованості суб’єктного компонента виявлено лише у 4 % респондентів, у 

42 % ‒ середній, у 54 % – низький.  

Кореляційний зв’язок між успішністю навчальної діяльності (практичною 

підготовленістю) і компонентами здатності до психічної саморегуляції 

майбутніх МВУ засвідчив, що коефіцієнти кореляції між середнім балом 

успішності навчальної діяльності майбутніх МВУ і показниками критеріїв 

становлять: «спрямованість на взаємодію» ‒ r = 0,324*; «спрямованість на 

виконання завдання» ‒ r = 0,423*; когнітивного ‒ «здатність до абстрагування, 

уміння висловлювати судження та мовно-логічне мислення» ‒ r = 0,350*, 

«здатність до комбінаторного, числового, образно-конструктивного мислення» 

– r = 0,390*, «здатність до аналітичних здібностей, техніко-конструктивних 

компонентів мислення» – r = 0,368*; емоційно-вольового ‒ «вольовий 

самоконтроль» ‒ r = 0,370*; поведінково-діяльнісного ‒ вміння регулювати 

власну поведінку ‒ r = 0,380*, вміння відстоювати свої інтереси ‒ r = 0,475*, 

вміння взаємодіяти з колегами, вирішувати конфліктні ситуації ‒ r = 0,463*; 

комунікативного ‒ комунікативні здібності ‒ r = 0,490*, організаційні здібності 

– r = 0,423*; суб’єктного ‒ «активність» ‒ r = 0,347*. Отже, кореляційні зв’язки 
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знаходяться на статистично значущому рівні р ≤ 0,05. З метою визначення 

статистичної достовірності наведених коефіцієнтів кореляції, було використано 

таблицю критичних значень кореляційного зв’язку r-Пірсона. Для вибірки зі 

132 осіб критичним значенням кореляційного зв’язку є rкр=0,17*. Отримані 

коефіцієнти кореляції перевищують критичне значення і вказують на 

прийнятний рівень кореляції. 

Статистичним аналізом підтверджено безпосередній взаємозв’язок між 

компонентами здатності до психічної саморегуляції у майбутніх МВУ та 

результатами їхньої практичної підготовки, а кореляційний зв’язок між 

успішністю навчальної діяльності майбутніх МВУ та результатами їх 

психологічного тестування підтвердили можливість використання комплексу 

методик для діагностування їх здатності до психічної саморегуляції у процесі 

практичної підготовки. 

Емпіричне дослідження стану сформованості компонентів здатності до 

саморегуляції майбутніх МВУ засвідчило високий рівень розвиненості 

когнітивного компонента та необхідність розвитку ціннісно-мотиваційного, 

емоційно-вольового, поведінково-діяльнісного, комунікативного та 

субʼєктного компонентів. 

У цьому розділі використано літературні джерела, що знаходяться у 

списку використаних джерел під номерами: [5; 7; 12; 15; 16; 18; 22; 24; 27; 29; 

31; 46; 55; 60; 62; 67; 68; 82; 90; 117; 122; 128; 130; 149; 154; 165; 166; 167; 173; 

184; 199; 209; 226; 233; 235; 237; 239; 242; 243; 244; 245; 261; 265; 273]. 

 

https://statpsy.ru/correlations/linear-pirson/
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РОЗДІЛ 3 

РОЗВИТОК ПСИХІЧНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ  

МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ  

В ПРОЦЕСІ ЇХ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

3.1. Форми, методи та прийоми розвитку психічної саморегуляції у 

майбутніх магістрів військового управління у процесі їх практичної 

підготовки 

 

Курс психологічної підготовки особового складу військ (сил) ЗС України 

(КРС 01.313.004-2013 (01)), визначає навчання військовослужбовців методам 

саморегуляції як одне з основних завдань психологічної підготовки особового 

складу. В цьому ж документі вказано, що спеціальними формами психологічної 

підготовки особового складу до бойових дій (виконання завдань за 

призначенням) є проведення психотренінгів і навчання прийомам 

психологічної саморегуляції [107]. 

У Концепції щодо впровадження психологічної підготовки у ЗС України 

визначені основні загальні форми психологічної підготовки особового складу 

до виконання завдань за призначенням, якими є психологічна просвіта, заняття 

з предметів, орієнтованих на розвиток необхідних психологічних якостей та 

станів і спеціальні форми психологічної підготовки, до складу яких входять 

психотренінги та навчання прийомам психологічної саморегуляції [131].  

У Положенні про психологічне забезпечення в Національній гвардії 

України також визначено, що “…професійно-психологічна підготовка 

особового складу здійснюється з метою:…формування навичок регуляції 

(саморегуляції) психоемоційного стану…”, а “…одне з основних завдань 

професійно-психологічної підготовки полягає у навчанні особового складу 

методам розпізнавання негативних психологічних станів (розладів), прийомам 

самоконтролю та саморегуляції власного психоемоційного стану…” [162]. 

Ці вимоги до розвитку необхідних психічних якостей 
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військовослужбовців доводять, що розвиток здатності до психічної 

саморегуляції є одним із головних завдань практичної психологічної 

підготовки особового складу ЗС України. Відповідно – організація розвитку 

психічної саморегуляції майбутніх МВУ під час навчання у ВВНЗ має бути 

невід’ємною частиною їх практичної підготовки. Адже розвиток здатності до 

психічної саморегуляції в процесі практичної підготовки у ВВНЗ сприяє 

подальшій професійній самореалізації майбутніх МВУ на посадах оперативно-

тактичної ланки управління. А опанування методами психічної саморегуляції 

уможливить зменшення різноманітних негативних психоемоційних явищ, що 

нерідко виникають у майбутніх МВУ в особливих умовах військово-

професійній діяльності.  

Стратегічними цілями розвитку здатності до психічної саморегуляції у 

майбутніх МВУ у процесі їх практичної підготовки є розвиток професійної 

мотивації (позитивних цінностей, орієнтації на виконання професійних вимог і 

самозбереження); інтеграція індивідуального військово-професійного досвіду; 

підвищення стресостійкості і розширення ресурсів особистості офіцерів; 

вироблення життєво важливих умінь психологічного самоконтролю; усунення 

чи зменшення проявів можливої дезадаптивної поведінки; розширення 

соціальних зв’язків і позитивного соціального досвіду особистості; підвищення 

рівня професійної адаптованості. 

Конкретними завданнями з реалізації зазначених цілей є такі: розвиток 

позитивно спрямованих життєвих стратегій; посилення адаптивності 

поведінки; ослаблення чи усунення неадекватної поведінки в екстремальних 

ситуаціях особливих умов діяльності, запобігання виснажливим реакціям 

тривоги; розвиток здатності розслаблятися; розвиток здатності 

самостверджуватися;  

Реалізація цих цілей і завдань щодо розвитку здатності до психічної 

саморегуляції у майбутніх МВУ в процесі практичної підготовки у ВВНЗ є 

можливою в межах форм навчання, що закріплені відповідними наказами. 

У Положенні “Про особливості організації освітнього процесу у вищих 
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військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових 

навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України” регламентуються 

основні види навчальних занять у ВВНЗ, якими є лекція, лабораторне заняття, 

практичне заняття, семінарське заняття, групове заняття, групова вправа, 

індивідуальне заняття, тактичне (тактико-спеціальне) заняття та навчання, 

командно-штабне навчання, воєнна (воєнно-спеціальна) гра та консультація. 

У цьому переліку форм навчання практична підготовка слухачів 

здійснюється шляхом проведення тільки окремої групи видів занять. Вони такі: 

практичне заняття – це вид навчального заняття, під час якого 

організовується засвоєння слухачами теоретичних положень навчальної 

дисципліни шляхом виконання спеціально сформульованих завдань та 

спрямоване на формування у них вмінь і навичок практичного застосування цих 

теоретичних положень; 

групове заняття – це вид навчального заняття, яке проводиться з 

навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки. На цьому занятті 

поетапно подається новий матеріал з теоретичних питань, та здійснюється його 

демонстрація і показ. Потім організовується обговорення цього матеріалу і 

здійснюється контроль рівня його засвоєння; 

групова вправа – це вид навчальних занять, що використовується під час 

вивчення навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки і 

проводиться методом тренування тих, хто навчається, метою цього виду занять 

є набуття навичок; 

тактико-спеціальні заняття (ТСЗ) – це форма тактичної підготовки 

слухачів, метою тактико-спеціальних занять є відпрацювання практичних 

питань організації бойової діяльності, управління підрозділами в бойовій 

діяльності та їх всебічного забезпечення; 

воєнно-спеціальна гра (ВСГ), яка проводиться зі слухачами з найбільш 

важливих комплексних тем навчальних дисциплін і проводиться після того, як 

слухачі оволодіють теоретичними основами відповідних навчальних 

дисциплін, засвоять обов’язки посадових осіб та отримають практичні навички 
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для їх виконання. 

Окрім наведених, зазначається, що формами практичної підготовки 

слухачів є: 

первинна військово-професійна підготовка; 

навчальна та військова практики; 

військове стажування слухачів [161]. 

Виходячи з цього, розвиток здатності до психічної саморегуляції 

майбутніх МВУ в процесі практичної підготовки у ВВНЗ потрібно здійснювати 

шляхом розроблення таких методичних інструментів, які можливо застосувати 

під час проведення основних видів навчальних занять. Теоретичною основою 

для їх розроблення можуть виступати положення таких дослідників як 

Л. Гримак. Він, зокрема, розглядає такі основні рівні та методи здійснення 

психічної саморегуляції: 

інформаційно-енергетичний: регуляція рівня психічної активності 

організму за рахунок зміни динаміки інформаційно-енергетичного активності 

(методи: відреагування, катарсис, зміна притоку нервової імпульсації, 

ритуальні дії); 

емоційно-вольовий: самосповідь, самопереконання, самонаказ, 

самонавіювання, самопідкріплення; 

мотиваційний: неопосередкована й опосередкована зміна мотиваційних 

складових життєдіяльності особистості; 

особистісний: самокорегування особистості (методи: самоорганізація, 

самоствердження, самодетермінація, самоактуалізація, самовдосконалення). 

Основним прийомом саморегуляції він вважає спілкування людини із 

собою [49, с. 206]. 

В. Гаврилькевич, визначає такі рівні здійснення саморегуляції: 

несвідома емоційна саморегуляція (тут відбувається несвідома переробка 

психотравмуючої інформації, створюється система самостабілізації особи, що 

виявляється в припиненні або зменшенні негативних емоцій); 

свідома вольова емоційна саморегуляція (основним методом є свідомий 
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вольовий самовплив, спрямований не тільки на вирішення внутрішнього 

мотиваційного конфлікту, що є причиною емоційного дискомфорту, а на 

перетворення його об’єктивних і суб’єктивних і  проявів); 

свідома смислова емоційна саморегуляція (основним методом є 

самовплив спрямований на усунення глибинних причин, тобто на вирішення 

мотиваційного конфлікту, що можливо досягнути шляхом переосмислення 

власних мотивацій та цінностей і створити нові життєві сенси) [50, с. 106-112]. 

О. Старченкова та Н. Водопьянова пропонують класифікацію методів і 

вправ для здійснення саморегуляції, що спрямовані на: 

зміну змісту свідомості (методи – зміна спрямованості уваги, 

самовідволікання, пригнічення уявлень та думок, переключення на іншу 

діяльність);  

управління фізичним “Я” (методи – зміна зосередженості уваги на тонусі 

мімічних та скелетних м’язів, темпі рухів та мови, диханні); 

відтворення продуктивних образів, (методи – позитивне мислення або 

репродукція ресурсних психічних станів, приємних спогадів, сюжетних 

образів, що містять позитивний заряд і здатні змінити емоційний настрій);  

відображення свого соціального “Я” (методи – базуються на умінні 

ставити адекватні власним можливостям цілі, довільно зменшувати ступінь 

значущості при високому емоційному напруженні, вміти відключитися на 

деякий час від мотивуючих впливів середовища, знижувати чутливість до 

ситуації); 

зміна ірраціональних переконань, що лежать в основі негативних 

моделей поведінки, ведуть до неконструктивних переживань, не сприяють 

подоланню стресу і підвищують ризик вигорання; 

позитивне самонавіювання, що додає упевненість поведінці, створює 

ґрунт для подолання життєвих стресів, дає можливість розглядати скрутну 

ситуацію більш розсудливо і оптимістично [34, c. 208]. 

В. Розов визначає кілька груп методів здійснення розвитку емоційної 

саморегуляції, а саме: фізичні і фізіологічні, психофізіологічні, когнітивні й 
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особистісні методи [182]. 

А. Пуні розділив прийоми саморегуляції на три групи на основі їх 

функціональної спрямованості та згідно з їх впливом на різні рівні психічної 

організації людини [180]. Зокрема, такі: 

методи і прийоми свідомого контролю за емоційними компонентами 

психічного стану; 

спрямовані на атенційні, сенсорно перцептивні і мисленнєві 

характеристики стану; 

мотиваційно вольові техніки. 

Важливим для нашого дослідження є положення про те, що здатність до 

психічної саморегуляції майбутніх МВУ ґрунтується на розвитку як поняттєвої, 

так і образної моделі дій з цілеспрямованого управління такими психічними 

процесами та явищами як сприймання, увага, уява, пам’ять, емоції, мислення, 

мовлення та поведінка. 

Так, саморегуляція сприймання майбутнього МВУ передбачає чітку 

постановку завдання – побудову образу, чітку позицію щодо об’єкта 

сприймання і мети спостереження в умовах військово-професійної діяльності.  

Закорданний досвід розвитку саморегуляції сприймання свідчить про 

застосовується таких креативних когнітивних стратегій, як “дивергентне 

мислення”, “аналогічне мислення”, “візуалізація аргументацій” та “креативне 

сприйняття” [278; 279; 280]. 

З метою навчання таким стратегіям і розвитку здатності свідомо 

регулювати спроможність виходити за межі шаблонного сприймання будь-якої 

проблематики, застосовуються спеціальні вправи спрямовані на: 

свідоме руйнування стереотипних поглядів щодо об’єктів сприймання; 

вивчення різноманітної інформації про об’єкт та збір різноманітних 

даних для формування простору вирішення проблеми; 

активізацію власних почуттів під час акту сприйняття; 

тимчасове припинення критичних судження про об’єкт сприйняття; 

переоцінка характеристик об’єкту сприйняття; 
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вправи на розвиток здатності працювати з інтуїцією, а не просто керувати 

свідомим мисленням. 

Тренування гнучкості, нешаблонності та оригінальності сприйняття, 

забезпечують: 

“мозкові штурми”, “розумові карти”, “аналогії”, “інверсії”; 

вправи з метапізнання: роздуми та дискусії про шаблони мислення та 

сприймання; 

вправи з навчання основам формування простору вирішення проблем; 

заохочення подорожувати іншими регіонами та країнами із заздалегідь 

визначеними завданнями для розвитку сприймання різноманітних аспектів 

культурних особливостей [283, 284]. 

Саморегуляція уваги передбачає, що довільна і мимовільна увага 

піддаються саморегуляції в різній мірі. Регулювати довільну увагу можливо 

опосередковано тільки шляхом керування психофізичними станами організму. 

Довільною увагою можливо керувати на основі стимулів і слів, оскільки 

вербальна саморегуляція майже завжди базується на зацікавленості суб’єкта 

саморегуляції. 

Результати досліджень свідчать про те, що розвиток саморегуляції уваги 

з використанням комп’ютерних технологій призводять до суттєвого 

покращення уважності у дорослих. Так, рандомізовані контрольні дослідження 

одночасного впливу на фізіологію, тренування станів усвідомленості чи 

інтегративне тренування психічних якостей та тіла (integrative body-mind 

training – IBMT) приносять значне покращення здатності до саморегулювання 

уваги. Проте у висновках цих досліджень зазначається, що тренінги уважності 

та тренінги станів підсиленої уважності можуть бути частково схожими та 

частково відрізнятися за прийомами навчання, впливом на нейронні механізми 

та результатами навчання [289]. 

Нині розроблений різноманітний комплекс методів навчання для 

покращення певних аспектів уважності та саморегуляції. Ці методи можна 

поділити на дві групи на основі їх походження: методи, що випливають з 
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азіатських традицій та методи, розроблені в Європі та США. На сьогодні, не 

було опубліковано результатів досліджень практичних відмінностей між цими 

методами та нейрологічними механізмами, що лежать в їх основі. Більш 

детальне розуміння цих методів може призвести до розробки більш ефективних 

тренінгових програм та їх інтеграції у практичне застосування. Наразі у 

науковому середовищі відбувається дискусія навколо таких груп методів: 

тренінг розвитку уважності (attention training [AT]) та тренінг розвитку станів 

посиленої уважності (attention state training [AST]). 

АТ-тренінг включає практику виконання завдань, що містять 

різноманітні суперечності, завдань для пам’яті та завдань, що стосуються 

механізмів виконавчого самоконтролю. Ці завдання часто включають 

повторювані випробування, які передбачають виконавчий самоконтроль або, в 

деяких випадках, використовують комп’ютерні програми, розроблені з метою 

розвитку механізмів самоконтролю. Ментальні навантаження в такій формі 

навчання вимагають жорсткої спрямованості уваги та ретельного контролю для 

тренування певних мозкових мереж [285; 286; 281]. Наприклад, в одному з 

досліджень, яке проводилося на дорослих, порівнювались розвиток уважності 

у гравців у відеоігри та осіб, які не грають у відеоігри. Результати цього 

дослідження підтвердили, що гравці у відео-ігри мали покращену здатність 

сприймати та маніпулювати візуальною інформацією [288]. Ці висновки були 

підтверджені 10-годинним навчанням, в ході якого слухачам випадковим 

чином обиралися відеоігри, які стосувалися управління візуальними об’єктами, 

результатом яких було покращення зорової роздільної здатності [282]. 

AST-тренінг має тривалу історію, проте зрідка привертає увагу наукової 

спільноти. AST використовує зміни у психічних станах, які супроводжують 

певні форми досвіду, такі як медитація чи вплив природи. Ці методи змінюють 

стан душі та тіла, але вони використовують різні сенсорні аналізатори з метою 

впливу на розум і тіло та покращення працездатності. Перебування в гармонії 

з природою є центральним життєвим ставленням та філософською думкою в 

китайській та східній культурах. Протягом багатьох сотень років східні 
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практики обирали природне середовище, таке як парки, ліси та гори для 

тренувань тіла та розуму (Тай Чі, Йога, бойові мистецтва та медитація).  

AST включає кілька етапів. Перша стадія включає відновлення, 

звільнення від втоми для ефективного виконання завдань, що потребують 

високого рівня уважності та пізнавальних завдань. Найважливішою впливом 

природи є те, що відбувається накопичення досвіду спостережень, що дає 

можливість швидкого створення адекватного стану душі та тіла на кожному 

сеансі. Під час спостереження за природою очі відкриті, що робить це більш 

важким для початківців, тоді як для практикуючого таку техніку, очі 

закриваються, і додаються різні прийоми, такі як регуляція дихання та розумова 

образність. Це використовуються під час кожного сеансу, щоб створити все 

більше глибокий стан. Після тривалої практики зазвичай отримують ефект 

поліпшення працездатності, на якому суб’єкти досягають незрівнянної 

рівноваги, привчаючи вегетативну нервову систему для подальшого 

регулювання роботи мозку. В одному китайському дослідженні було показано, 

що такі вправи знижують виділення гормону стресу ‒ кортизолу у відповідь на 

стрес у людини в період від 5 днів до одного місяця тренувань. Після місячного 

тренінгу базовий рівень кортизолу значно знижується [287].  

Саморегуляція таких процесів пам’яті, як збереження, відтворення, а 

також забування, забезпечує успішність оперування інформацією під час 

здійснення практичної діяльності. Серед зазначених процесів пам’яті 

саморегуляція застосовується у випадку відтворення і запам’ятовування 

інформації, а от процесом її збереження керувати складніше. Вона ґрунтується 

на різних способах асоціювання та уявлення, які об’єднуються в єдине ціле 

мисленнєвою обробкою матеріалу. 

Розвиток здатності до саморегуляції пам’яті в сучасній науці 

розглядаються через зарубіжні та вітчизняні дослідження, присвячені 

метакогнітивним процесам. Так, М. Холодна вивела поняття метакогнітивного 

досвіду, що включає в себе інтелектуальний мимовільний контроль (когнітивні 

стилі), інтелектуальний довільний контроль та метакогнітивну 
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поінформованість [247]. Крім цього, вивчення самоконтролю і самооцінки в 

процесах пам’яті проводилися під час проведення метакогнітивних досліджень 

[280], досліджень метакогнітивного досвіду, метапам’яті [118], регулювальних 

механізмів функціональної системи мнемічних здібностей [258; 254], 

самоконтролю мнемічної діяльності людей [38], довільного запам’ятовування 

та відтворення [20]. 

В цих дослідженнях саморегуляція процесів пам’яті під різними кутами 

зору розглядається як: здатність планувати (висувати мету, обирати стратегію і 

засоби її досягнення); здатність оцінювати; мнемічна обізнаність (знання своїх 

індивідуальних якостей пам’яті та закономірностей ефективного 

запам’ятовування); memory monitoring (здатність відслідковувати і коректувати 

перебіг процесів пам’яті). 

Особливості саморегуляції пам’яті у психології традиційно 

пов’язувалось з розвитком механізмів її самоконтролю. Розвиток здатності до 

її саморегуляції в більшості досліджень розглядається як найвища стадія 

розвитку пам’яті, що визначається формуванням специфічних операційних 

механізмів та певної системи дій (орієнтувальної, контрольної, коректувальної) 

з вироблення рішень та їх оцінки. Використовуючи названі показники 

самоконтролю, Т. Хомуленко дослідила процеси їх розвитку в різних вікових 

групах та виявила особливості динаміки за певними параметрами: на основі 

планування процесу запам’ятовування (планування процесу чи результату за 

самозвітами); адекватність і диференційованість самооцінки пам’яті; ступінь 

метамнемічної обізнаності (за результатами анкетування і ранжирування); 

особливості рефлексивних функцій пам’яті (фіксація причин, фіксація 

ускладнень, нормування на основі самозвітів) як основи моніторингу пам’яті 

[248]. Вправи спрямовані на розвиток саме таких дій, на думку сучасних 

дослідників, забезпечують ефективний розвиток саморегуляції в системі 

пам’яті. 

Щодо саморегуляції мислення та уяви, то передусім така саморегуляція 

спрямована на логіку побудови системи керування створенням образів уяви та 
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виконання мисленнєвих завдань. В процесі розвитку саморегуляції мислення 

його процеси стають набагато продуктивнішими. До основних прийомів 

саморегуляції мислення можна віднести такі: постійне тренування мислення; 

співвідношення бажаного результату із заданими умовами і метою для 

отримання результату; вироблення певної дисципліни мислення, ретельний 

аналіз умов розв’язуваної задачі; що передбачає послідовний пошук і достатню 

обробку різних альтернативних варіантів розв’язання; систематичне 

записування ідей та прийнятих рішень. 

Для розвитку саморегуляції креативного мислення застосовується 

наполегливе навчання та практика. Відправною точкою на цьому шляху 

можуть стати активізація вміння критично мислити під час практичних форм 

навчання (у нашому випадку, це – воєнно-спеціальна гра, тактико-спеціальне 

заняття, групові вправи). Майбутні МВУ мають розуміти – з яких базових 

елементів складається процес креативного мислення. Це, зокрема, розуміння 

припущень, на яких базуються їхні рішення, оцінювання аргументів та 

обґрунтування висновків. Важливо, щоб майбутні МВУ володіли навичками 

виходу за межі мисленнєвих обмежень “як це потрібно правильно робити” та 

починали критично осмислювати кроки, які при цьому вчинятимуть. Необхідно 

роз’яснювати значущість креативного мислення для підвищення військової 

управлінської результативності. Як правило, стикаючись із проблемами під час 

практичної підготовки, майбутні МВУ звертаються до дій, які здійснюються в 

рамках стандартного процесу, керівних документів та напрацьованих підходів 

з власного досвіду. Хоча замість цього вони мають шукати альтернативні 

рішення, що уможливлюють мінімізувати негативні наслідки, які спричиняє 

проблема. Тому у майбутніх МВУ потрібно розвивати здатність краще 

розуміти контекст. Для цього застосовуються групові навчальні обговорення, 

на яких розглядаються успішні і провальні результати проблеми та 

аналізуються прийняті рішення, котрі призвели як до негативних наслідків, так 

і до позитивних результатів. Це буде допомагати майбутнім МВУ не тільки 

краще зрозуміти контекст ситуації, а й більш ретельно оцінювати власні 
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рішення. Можливо проводити сесії зі спільного розв’язання військово-

професійних проблем. Один із найдієвіших прийомів розвитку здатності до 

креативного мислення – це попросити учасників практичних вправ описати 

проблеми, які у них виникли. Їх колеги зможуть проаналізувати підходи, які 

були використані для вирішення складних ситуацій, та, можливо, 

запропонувати більш ефективні рішення. Також це сприятиме більш глибшому 

розумінню змісту типових проблем, які виникають в процесі виконання 

практичних завдань. 

Саморегуляція уяви, нерозривно пов’язана з саморегуляцією мислення на 

основі такого феномену як креативне мислення. 

Емоційна саморегуляція майбутнього МВУ полягає в системі розумових 

дій, спрямованих або на активізацію емоційних процесів, або на їх гальмування, 

стабілізацію. Об’єктами емоційної саморегуляції є негативні емоції (страх, гнів, 

обурення, роздратування), психічні стани (апатія, депресія, засмучення, 

знижений настрій). Емоційна саморегуляція – це не тільки ліквідація 

негативних емоцій, а зміна їх на такі, що стимулюють до корисних вчинків. 

Розвиток майбутнім МВУ вмінь регулювати емоції, перш за все, передбачає 

відсутність страху перед небезпекою, емоційно стабільний настрій, вміння 

впливати на свій емоційний стан, впевненість в собі як майбутньому 

керівникові, вміння приймати правильні рішення у нестандартних службових 

(бойових) ситуаціях. Окрім цього, здатність до емоційної саморегуляції 

включає в себе вміння керування станом м’язової системи організму, активне 

вольове зусилля у прийнятті рішень в емоціогенних ситуаціях, а вольова 

саморегуляція забезпечує спрямованість і енергійність внутрішніх дій 

майбутнього МВУ. 

На думку О. Чебикіна, емоційно-вольова саморегуляція включає 

цілеспрямоване управління станом м’язової системи організму, здійснення 

активних вольових зусиль у прийнятті рішень в емоціогенних ситуаціях, а 

вольова саморегуляція забезпечує спрямованість і енергійність внутрішніх дій 

людини [253]. 
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У сучасних вітчизняних і зарубіжних психологічних дослідженнях 

актуалізовано поняття “емоційний інтелект” як здатність до управління 

власними емоціями та розуміння емоцій інших людей [268; 269, с. 20-27]. 

Відповідно готовність до емоційної саморегуляції майбутнього МВУ – це 

здатність до усвідомленої реалізації емоційної компетентності, необхідної для 

ефективного здійснення військово-професійної діяльності. 

Для розвитку емоційної компетентності майбутніх МВУ використовують 

тренінгові вправи, метою яких досягнення осмисленої гнучкості в управлінні 

власними емоційними реакціями та інших, що дає змогу усвідомлено рухатися 

в світі емоційного вибору. Важливим аспектом тренінгових вправ є розвиток 

стійкості до невдач та ситуацій невизначеності, а саме: конструктивне 

ставлення до власних помилок та розвиток здатності до дій у ситуаціях ризику, 

що є важливою передумовою успішного виконання завдань в особливих умовах 

діяльності. 

Провідні ідеї, що покладено в основу таких тренінгових вправ такі: 

емоційна компетентність розвивається шляхом навчання, тренування, 

набуття досвіду. Згідно з останніми дослідженнями, розвиток людини на 50% 

визначається її генами, на 10% – зовнішніми обставинами і на 40% – залежить 

від виховання та зусиль самої людини, яка може впливати на свій розвиток 

[209]; 

розуміння впливу, який здійснює емоційна сфера на життєдіяльність та 

самоцінності емоційних переживань, спонукає майбутнього МВУ до розвитку 

власної емоційної компетентності; 

усе необхідне для розвитку емоційної компетентності є у майбутнього 

МВУ в будь-який момент. Однак потрібно здійснювати певні кроки для цієї 

мети. 

Мовлення також вимагає чіткої регуляції з боку майбутнього МВУ, 

зокрема контролю за чіткістю, логікою та правильністю побудови 

висловлювань [77; 253]. 

Відповідно до когнітивного підходу у психології мовлення є органічною 
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та невід’ємною складовою розуму людини, яка тісно пов’язана з іншими 

когнітивними процесами та структурами: мисленням, пам’яттю, сприйняттям, 

увагою тощо. Мовні та когнітивні структури у психіці тісно переплетені, мають 

одні та ті самі операційні механізми, які складають основу когнітивної, мовної 

та предметної діяльності. 

І. Зимня відмічає, що механізми мовлення тісно узгоджені з фазами 

мовленнєвої діяльності і виокремлює три горизонтальні рівня мовленнєвої дії: 

предметно-логічний рівень висловлювання, який є базовим механізмом 

говоріння; 

загальнофункціональний рівень говоріння: оперативна пам’ять у 

поєднанні з постійною пам’яттю, осмислення та синтез інформації; 

фонаційний рівень, або механізм зовнішнього оформлення 

висловлювання, моторний механізм [70; 71; 72]. 

Успішність реалізації мовленнєвої дії залежить від ступеню оволодіння 

фонетичною та лексичною системами даної мови. Якість засвоєння фонетичної 

системи мовлення залежить від ступеня розвиненості слухового та 

артикуляційного апаратів, які забезпечують багатомодальну єдність 

функціональної системи мовлення. 

Функція самоконтролю, операції співставлення виконання дії з її зразком 

є необхідною умовою для активізації кожного ланцюга саморегуляції. Вони 

забезпечують цілеспрямований та результативний характер довільної 

діяльності, перебудовують процес саморегуляції у замкнену систему. 

Відтак для забезпечення ефективного розвитку саморегуляцій 

мовленнєвої роботи у майбутніх МВУ, необхідно застосовувати такі прийоми: 

постійне порівняння та зіставлення ненормативного мовлення з нормою 

мовлення, зразком, еталоном; своєчасне та систематичне виявлення допущених 

помилок мовлення; виправлення ненормативних варіантів [187, 251]. 

Саморегуляція поведінки майбутнього МВУ виявляється передусім в 

його індивідуально-типологічних особливостях, регуляторних процесах 

планування (ставлення мети), моделюванні ситуацій, програмування власних 
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дій, оцінювання результатів та їх корекції, тобто процесах, які реалізують 

основні компоненти системи саморегуляції активності й діяльності його 

особистості [246]. 

Саморегуляція поведінки є інтегративною властивістю особистості 

майбутніх МВУ, яка об’єднує інтелектуальні, мотиваційні, вольові, емоційні 

сфери. Це дає підстави стверджувати, що саморегуляція поведінки 

проявляється у єдності соціальних та психологічних проявів свідомості і 

самосвідомості особистості майбутніх МВУ. 

Офіцер, в якого добре розвинута саморегуляція поведінки, здатний 

приборкувати власні емоції й управляти почуттями, адекватно ставитися до 

інших людей й толерантно сприймати їх недоліки, за будь-яких обставин не 

втрачає самовладання, навіть в небезпечних умовах діяльності. Серед методів 

саморегуляції одну з провідних ролей відіграють самонавіювання, самонаказ, 

самозаохочення, самооцінка, самокорекція та інші. 

Самовиховання тісно пов’язане із самооцінкою. Відповідно, адекватна 

самооцінка дає можливість правильно сформулювати мету самовиховання; 

занижена самооцінка навпаки – негативно впливає на ставлення майбутнього 

МВУ до інших. Офіцер із заниженою самооцінкою часто буває несправедливим 

до навколишніх, негативно ставиться і не довіряє тим, хто, на його думку, не 

любить його і не поважає. Завищена самооцінка віддаляє офіцера від інших, 

заважає встановленню нормальних контактів. 

Основними формами саморегуляції поведінки майбутніх МВУ є короткі, 

уривчасті розпорядження, які вони мають віддавати самому собі: “Мовчати!”, 

“Не піддаватись на провокації!”, “Розмовляти спокійно!”. Самонаказ є 

найбільш ефективним засобом саморегуляції поведінки у тих випадках, коли 

офіцер вже вирішив як він діятиме в тій чи іншій ситуації. Коли 

майбутній МВУ усвідомлює свої слабкі місця, але ніяк не може змусити себе 

почати діяти і втілювати в життя власне рішення. У цей момент і виникає 

необхідність у самонаказі, самопримусі, для того щоб зажадати від себе 

рішучості. Така форма саморегуляції поведінки буде ефективною лише тоді, 
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коли вона переросла у звичку. 

Самонавіювання допомагає майбутньому МВУ володіти собою в 

складних умовах службової діяльності. Так, повторюючи формулу: “Я не 

відчуваю страху чи болю”, офіцер може їх позбутися. В інших випадках, 

навпаки, можна викликати у себе страх чи біль таким чином. Особливо дієвими 

методи самонавіяння є тоді, коли їх застосовують після ранкового пробудження 

і перед сном. Слова, що промовляються подумки, мають бути короткими й 

простими, вимовлятися у такт подиху, в повільному темпі. 

Самокорекція також є дієвим методом і дає змогу майбутньому МВУ 

перетворити негативні думки і почуття, що мають руйнівний потенціал для 

його здоров’я та життя, у гармонійну та позитивну структуру. У випадку, якщо 

таке перетворення відбувається усвідомлено, воно може збільшити 

ефективність використання життєвої енергії майбутнього МВУ [246]. 

Рефлексія об’єднує функції поведінки та управління фахівцем своїми 

вчинками і діями. Рефлексія спрямована на розвиток самосвідомості: на 

осмислення й орієнтацію дій суб’єкта (інтелектуальна рефлексія), на 

самоорганізацію, рух через самопізнання, самоаналіз себе, свого стану – 

внутрішніх психічних актів, власних форм і передумов, своєї розумової 

діяльності, цілісного “Я” (особистісна рефлексія) і через осмислення (аналіз) 

особистості і діяльності партнера по спільній діяльності, взаємовідбиття 

суб’єктами один одного (міжособистісна рефлексія) [106, 116]. 

Відтак розвитку здатності до психічної саморегуляції майбутніх МВУ 

сприятиме використання під час практичних, групових, тактико-спеціальних 

занять, групових вправ, воєнно-спеціальних ігор методів розвитку психічних 

процесів, поведінки та діяльності. 

На думку багатьох дослідників, саме тренінгова форма розвитку 

психічних якостей військових фахівців є найбільш ефективною [84; 93; 202; 

204; 221; 264].  

Для того, щоб навчити майбутніх МВУ керувати своїми почуттями, 

станами і психічними процесами можна використовувати спеціально 
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розроблені методи та прийоми психологічної саморегуляції. Проведення 

деяких експериментальних досліджень засвідчує, що одними з найбільш 

ефективних методів розвитку умінь психічної саморегуляції майбутніх 

фахівців є психологічні тренінги, зокрема тренінг з розвитку здатності до 

психічної саморегуляції [186, с. 155]. Так, О. Івановою з метою розвитку 

змістових компонентів механізмів довільної саморегуляції поведінки жінок-

військовослужбовців розроблена тренінгова програма, яка містить три блоки – 

розвиток навичок психологічної саморегуляції, мотиваційно-ціннісного 

розвитку та розвитку субʼєктної рефлексивності [75, с. 15]. А. Якимчук з метою 

розвитку здатності керівників оперативно-розшукових підрозділів Державної 

прикордонної служби України до саморегуляції психічної стійкості також 

пропонує використання психологічних тренінгів [267]. О. Плотко розроблено 

авторський варіант психотренінгу здатності у працівників податкової міліції до 

саморегуляції поведінки у емоціогенних ситуаціях [158]. О. Ковальчук, 

з’ясовуючи особливості системи психологічного забезпечення 

військовослужбовців армії США, зазначає, що у межах програми CSF2 

проводяться спеціальні психологічні тренінги, спрямовані на розвиток 

ментальних здатностей, впевненості й саморегуляції [86].  

Досліджуючи особистісно-професійний розвиток фахівців 

екстремальних видів діяльності, В. Лефтеров зазначає, що цілеспрямоване 

використання під час тренінгу психотехнічних, ігрових та інших прийомів і 

методів, які є маніпулятивними, як і більшість методів психологічного 

втручання, сприяє позитивній трансформації, передусім, психічних складових 

особистості. Цей складний процес інтенсивного розвитку і навчання за 

допомогою тренінгу визначено як прогресивна транспсихічна маніпуляція під 

час тренінгу (ПТМТ). У результаті ПТМТ активізуються резервні здібності й 

потенційні можливості людини, відбувається розширення її свідомості, а іноді 

навіть глибока трансформація ідентичності, стилю ставлення до професійної 

діяльності та світу.  

Людина, яка занурюється у це тренінгове середовище як учасник 
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тренінгу, одночасно стає його частиною і об’єктом або суб’єктом (відповідно 

до суб’єктного підходу І. В. Вачкова) тренінгового впливу шляхом 

прогресивних маніпуляцій. У результаті людина отримує широкий спектр 

емоційних переживань, набуває певного чуттєво-практичного досвіду у 

визначеній сфері (особисте життя, професія, соціальна взаємодія, 

саморегуляція). З нею відбувається психологічна трансформація, що спричиняє 

розвиток, який може продовжуватися вже за межами тренінгового середовища 

і переноситись на життя і практичну діяльність людини [110, c. 13]. 

Відтак психологічний тренінг як метод активного психологічного 

навчання нині є одним із найбільш “просунутих” засобів практичної 

психологічної підготовки військовослужбовців. Цей метод розвиває навички 

управління власним психологічним станом, особистісним зростанням та 

самосприйняттям, а також забезпечує ефективну взаємодію з навколишнім 

соціальним середовищем, сприяє досягненню значних результатів в різних 

сферах діяльності (в тому числі військово-професійній), спілкуванні тощо [219, 

с. 11]. 

Тренінг – є методом активного навчання, тренування, поглиблення знань, 

напрацювання навичок, умінь і соціальних установок. Цей метод 

використовуються переважно в тих випадках, коли головною метою є не тільки 

одержання нових знань, але й вміння використовувати отримані знання на 

практиці [215]. 

Більшість сучасних вчених розглядають психологічний тренінг як один із 

активних методів навчання, інші автори вважають його методом 

психологічного впливу. Наприклад, С. Макшанов визначає тренінг “як 

багатофункціональний метод цілеспрямованих змін психологічних феноменів 

людини, групи чи організації з метою професійного та особистісного зростання 

людини [123]. 

Термін “тренінг”, вважає І. Вачков, виник саме в практичній роботі зі 

здоровими людьми. Науковець пропонує таке визначення: тренінг – це 

сукупність активних методів практичної психології, які використовуються з 
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метою формування навичок самопізнання і саморозвитку [25, с. 21]. 

Ю. Ємельянов зазначає, що “...термін тренінг... повинен 

використовуватися не для позначення методів навчання, а для позначення 

методів розвитку здібностей чи оволодіння будь-яким складним видом 

діяльності” [63, с. 89]. 

Поняття “тренінг” О. Сидоренко тлумачить, як навчання технологіям дії 

на основі певної концепції реальності в інтерактивній формі й зазначає, що 

“тренінг – це процес передачі, засвоєння і створення технологій ефективної дії” 

[196, с. 11, 28]. 

“Тренінг не означає нічого іншого, окрім добре відомого нам поняття 

тренування” вважає О. Прутченков, й додає, що тренінг став 

міждисциплінарним методом, за допомогою якого розв’язується багато 

різноманітних актуальних проблем [171, с. 5]. 

Тренінги як навчальні ігри розглядає А. Ситніков і зазначає, що вони є 

“синтетичною антропотехнікою, що поєднує в собі навчальну й ігрову 

діяльність, яка здійснюється в умовах моделювання різних ігрових ситуацій...” 

[198, с. 144]. 

О. Горбушина визначає поняття “тренінг”, як “яскраве, емоційне 

насичене заняття, спрямоване на зміну, гармонізацію стилю спілкування 

особистості, набуття бажаних навичок і розв’язання протиріч, які виникають у 

взаємодії з іншими людьми або ж тих, що мають внутрішньоособистісний 

характер”[44, с. 9]. 

На думку Б. Карвасарського, “тренінг – це сукупність 

психотерапевтичних, психокорекційних і навчальних методів, спрямованих на 

розвиток навичок самопізнання і саморегуляції, навчання і міжперсональної 

взаємодії, комунікативних і професійних умінь” [78, с. 645]. 

І. Вачков виділив чотири парадигми тренінгу: 

тренінг як певна форма дресури, за умов якої, жорсткими прийомами на 

основі маніпуляцій та позитивного підкріплення формуються потрібні шаблони 

поведінки, а на основі негативного підкріплення ліквідуються “непотрібні”, на 
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думку керівника; 

тренування, в результаті якого ккавідбуваються формування і 

відпрацювання навичок і умінь ефективної поведінки; 

форма активного навчання, метою якого, є відпрацювання на основі 

передачі психологічних знань, навичок і умінь; 

тренінг як метод створення умов для розвитку учасників і самостійного 

пошуку ними засобів та способів розв’язання психологічних проблем [25, с. 22-

23]. 

В. Лефтеровим виявлено та охарактеризовано такі універсальні 

тренінгові ефекти:  

емоційно-енергетичний ‒ пов’язаний із переживанням учасниками 

тренінгу широкого спектра емоційних станів. Залежно від тренінгу амплітуда 

емоційних проявів учасників може бути надзвичайно великою, при цьому 

відбуваються емоційні сплески і викиди емоцій, емоційна сфера оновлюється, 

звільняючись від негативу; збільшується енергетичний потенціал. За природою 

і сутністю цей ефект тренінгу близький до феномену катарсису, своєрідного 

вивільнення емоцій і зняття напруження, внаслідок чого запускається механізм 

особистісних змін. Цей процес афективної розрядки – «тренінгового 

відреагування» – відбувається зазвичай не так бурхливо та ірраціонально, а 

частіше осмислено і конструктивно, як правило, з подальшим психологічним 

розвитком людини;  

соціально-комунікативний ‒ виходить із специфіки групового тренінгу, 

що сприяє розвитку цілої низки комунікативних якостей і навичок соціальної 

взаємодії учасників, у результаті чого в них загалом підвищується соціальна 

компетентність, яка є найважливішою складовою професійно важливих 

якостей фахівців екстремальних видів діяльності;  

ефект прагнення самоактуалізації полягає в оптимізації ціннісно-

мотиваційної сфери учасників тренінгу, в яких відмічається переоцінка свого 

минулого й аналіз теперішнього, формується оптимістичне ставлення до 

майбутнього, виявляється прагнення більш повно реалізовувати свої 
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потенційні можливості;  

ефект адекватної саморефлексії тісно пов’язаний з ефектом 

самоактуалізації, але специфіка його в тому, що в результаті участі в тренінгу 

у фахівців виробляється більш глибоке позитивне усвідомлення і прийняття 

своєї індивідуальності, цінності себе як особистості. При цьому стосунки у 

системі зовнішніх комунікацій починають будуватися за принципом 

«приймайте мене  таким, який я є, це частина моєї особистості». Адекватна 

саморефлексія виявляється у впевненій та усвідомленій поведінці, спрямованій 

на вербальну і невербальну самопрезентацію; 

ефект перенесення тренінгових конструктів у практичне життя 

характерний для більш тривалих тренінгових програм за типом “комунікація ‒ 

стрес ‒ безпека” і “психологія ефективності керівника”. Виявлена позитивна 

динаміка у професійній та особистісній сферах фахівців після їх участі у 

тренінгах свідчить про високий ступінь відповідності отриманих під час 

тренінгу новоутворень широкій сукупності організаційних і професійних 

вимог. Продукти тренінгу включаються в регуляцію поведінки в різних 

ситуаціях повсякденного життя і професійної діяльності. При цьому 

встановлено, що результати тренінгу часто виходять за межі заявлених цілей і 

супроводжуються такими додатковими здобутками, як акумулювання досвіду, 

зміни у ставленні до професії, вирішення особистих, сімейних та інших 

конфліктів і проблем тощо; 

пролонгований ефект виявляється в тому, що позитивні зміни, які 

відбулися з учасниками тренінгу, є стійкими й тривалими в часі, а також мають 

відстрочений характер, розвиваючись і проявляючись через певний час після 

тренінгу. Цей ефект тренінгу прямо пропорційний його тривалості, 

актуальності, інформативності, практичності, відповідності професійним і 

особистісним потребам фахівців екстремальних видів діяльності, а також рівню 

доступності та подання матеріалу, професійної майстерності тренерів, які 

проводять тренінг тощо; 

ефект загального індивідуально-професійного прогресу – інтегрує всі 
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вищеописані ефекти тренінгу. Сутність цього ефекту полягає в отриманні 

учасниками тренінгу життєствердного імпульсу, що спонукає до розвитку і 

самовдосконалення, самоуправління і саморегуляції, творчого пошуку і 

впевненості у собі. Тренінг сприяє подоланню особистісної чи професійної 

стагнації (застою), підвищенню власної самоефективності та стрімкому руху 

вперед [110, с. 19-20].  

Тренінг як метод навчання відрізняється від традиційних методів тим, що 

під час його проведення одночасно відбувається, по-перше, передача знань і 

самостійний пошук способів і оволодіння технологіями та алгоритмами 

вирішення поставлених навчальних завдань; по-друге, формування та 

вироблення навичок і вмінь; по-третє, розвиток різноманітних психологічних 

структур особистості фахівця, а також, особистості в цілому.  

Специфічними ознаками тренінгу є атмосфера невимушеності і свободи 

спілкування між його учасниками; стадійність, зумовлена соціально-

психологічними закономірностями розвитку групи; акцент на активні взаємини 

між учасниками групи; застосування активних методів групової роботи; 

провідна роль особистості тренера в досягненні цілей тренінгу; певна 

просторова організація (частіше всього – коло) [192]. 

На даний час існує значна кількість різноманітних тренінгів. Єдиної 

класифікації тренінгів не існує. В основу класифікації тренінгів можуть 

покладатися різні ознаки: стать, вік, професійна діяльність, тривалість, 

чисельність тощо. Наприклад, свій підхід до класифікації тренінгів пропонує 

А. Грецов, який пише: “Якщо класифікувати психологічні тренінги залежно від 

цілей, то їх можна умовно розмістити на континуумі від тренінгу конкретних 

умінь (мета їх – вироблення поведінкових навичок) до тренінгів особистісного 

зростання (в їх основі – мета створення умов для саморозвитку учасників, 

розвитку рефлексивних здібностей, підвищення відкритості до нового досвіду). 

У першому випадку основний акцент робиться на зовнішній, поведінковий 

ефект, який згодом може викликати і зміни особистості. У другому випадку 

основний ефект спостерігається у внутрішньому плані – спочатку відбуваються 
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внутрішньоособистісні зміни (самооцінка, мотивація, ціннісні орієнтації тощо), 

а потім, як наслідок, може зміниться і поведінка. Відповідно розрізняються і 

критерії результативності тренінгів – у першому випадку вони переважно 

об’єктивні (рівень розвитку тренінгових умінь), в другому - суб’єктивні, 

отримувані шляхом самоаналізу, самозвітів учасників про те, що дав тренінг 

особисто їм. Зауважимо, що в окремих випадках, близьке оточення може 

фіксувати в учасника особистісні зміни на тренінгах особистісного зростання, 

які для нього залишилися непоміченими” [45, с. 10]. 

Три різновиди тренінгових груп виділила О. Горбуліна, а саме: навчальні 

й розвивальні групи та групи підтримки. 

Навчальні тренінгові групи можуть формуватися навколо таких завдань: 

контроль своїх психічних процесів, навчання основам ефективного ухвалення 

рішень, розвиток навичок саморегуляції, підвищення упевненості в собі тощо. 

Потреби учасників навчальних груп умовно поділяються на три основні сфери: 

особистісну, міжособистісну і ділову. Прикладами навчальних тренінгів 

міжособистісної спрямованості можуть бути: тренінг комунікативної 

компетентності; тренінг сімейної терапії тощо. 

Групи підтримки створюються як для молодих людей, так і для людей 

середнього віку, літніх. Враховуючи такий поділ тренер вибудовує роботу своєї 

групи. 

У ділових навчальних тренінгах можливі теми: підвищення лідерських 

здібностей; створення ефективної команди; тренінг педагогічної майстерності; 

методичний тренінг для тренерів та інші [42]. 

Поширеними різновидами психологічного тренінгу є так звані Т-групи 

(Human relation training group) або групи тренінгу людських стосунків. Це 

розповсюджений напрям групової тренінгової роботи і позамедичної 

психотерапії – групи зустрічей, засновником яких є відомий представник 

гуманістичної (клієнт-центрованої) психотерапії Карл Роджерс (США). Крім 

цього, у психології сформувалися інші напрями групової роботи: 

біхевіорально-орієнтовані групи, гештальт-групи, транзактний аналіз у групі, 
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психодраматичний підхід, тілесно-орієнтований підхід, нейролінгвістичне 

програмування, арт-терапія та ін. У переважній більшості тренінги мають 

еклектичний характер, тобто поєднують у собі технології, які притаманні 

різним напрямам. 

У практичній психології всі тренінги розподіляють у п’ять основних груп 

[219, с. 24-27]: 

перша – тренінги, спрямовані на підвищення ефективності роботи 

організації і злагодження групи людей, яка в ній працює: побудова команди та 

ефективної комунікації між її членами; 

друга – тренінги з покращення конкретних бізнес-процесів певної 

організації: маркетинг; фінанси; управління проектами; підбір персоналу; 

навички продажів; продажі он-лайн тощо; 

третя – тренінги, спрямовані на особистий розвиток співробітників і 

менеджерів організації: навички публічного виступу, особисте лідерство та 

ефективність; управління мотивацією, командою, часом, стресом, 

конфліктами; навички проведення ефективних нарад та зборів тощо; 

четверта – тренінги з розвитку вмінь навчати та передавати досвід: 

коучінг; тренінг для тренерів; навички делегування повноважень; 

п’ята – тренінги індивідуального та соціального зростання: 

сенситивності, креативності, емпатійності та ін. 

Таким чином, системне й цілеспрямоване використання різноманітних 

форм, методів та прийомів практичної підготовки майбутніх МВУ сприятиме 

розвитку їх здатності до психічної саморегуляції. Найбільш ефективним 

методом розвитку здатності до психічної саморегуляції у майбутніх МВУ у 

процесі їх практичної підготовки є тренінг, оскільки в процесі його проведення 

задіяні майже всі елементи психологічної сфери особистості (емоційний, 

інтелектуальний, вольовий, поведінковий тощо).  
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3.2. Тренінгова програма розвитку психічної саморегуляції у 

майбутніх магістрів військового управління у процесі їх практичної 

підготовки 

 

Тренінгова програма розвитку психічної саморегуляції у майбутніх МВУ 

у процесі їх практичної підготовки – це система цілеспрямованого навчання 

прийомам самовпливу, яка застосовується для підвищення психічної стійкості 

в напружених і небезпечних ситуаціях професійної діяльності. Сутність 

розвитку здатності до психічної саморегуляції у майбутніх МВУ відповідно до 

тренінгової програми полягає у розвитку їх здатності до самостійного впливу 

на власні регулюючі нервові та психічні процеси за допомогою певних 

прийомів і вправ. А розвиток здатності до психічної саморегуляції вдосконалює 

такі професійно-важливі психологічні якості, як впевненість у власних силах, 

самовладання, уважність, інтелектуальна активність, розвиває навички 

запам’ятовування, керування своїм емоційним станом, поведінкою, 

саморефлексією тощо. Сформована здатність до психічної саморегуляції 

сприяє зменшенню фізичної та розумової перевтоми, збільшенню 

працездатності, зміцненню нервової системи і покращенню опірності психіки 

майбутнього МВУ до негативних впливів. Отже, розвиток здатності до 

психічної саморегуляції майбутніх МВУ забезпечує у них такі психічні стани, 

що сприяють оптимальному використанню їх потенціальних можливостей, 

актуалізації професійно-важливих особистісних якостей, необхідних для 

виконання професійних завдань в будь-яких ситуаціях військово-професійної 

діяльності. У психофізіологічному аспекті психічна саморегуляція досягається 

за допомогою спеціальних центрально-мозкових перебудов, у результаті яких 

активізується потенціал організму, що концентровано й цілеспрямовано 

скеровує всі його ресурси на вирішення конкретних завдань військово-

професійної діяльності, наприклад у протиборстві з ворогом. 

Основою тренінгу є активні методи групової роботи. В. Пугачов називає 

їх тренінговими методами і відносить до них рольові і планові ігри, метод 
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конкретної ситуації, семінар, мозкову атаку, групову дискусію, виробниче 

навчання, тренінг по співпраці в команді тощо [179]. 

І. Вачков класифікує основні тренінгові методи на такі види: 

– групова дискусія – спільне обговорення проблеми, яке дозволяє 

зрозуміти чи змінити думку, позицію, настанову учасників групи в процесі 

безпосереднього спілкування; 

– ігрові методи (ситуаційно-рольові, дидактичні, творчі, організаційно-

діяльнісні, ділові, імітаційні ігри); 

– методи, спрямовані на розвиток соціальної перцепції – вмінь сприймати, 

розуміти і оцінювати інших людей, самих себе, свою групу; 

– методи тілесної терапії – прийоми: робота над структурою тіла, чуттєве 

усвідомлення і нервово-м’язова релаксація, східні методи; 

– медитативні техніки – мета, яких навчання фізичній і чуттєвій релаксації, 

вмінню позбуватися від надмірної психічної напруги, стресових станів [25]. 

Складність завдань, змісту і способів впровадження в освітній процес 

ВВНЗ таких психотехнік висуває високі вимоги до організації програми їх 

проведення. Так, при розробці тренінгової програми для їх проведення 

необхідно керуватися певними принципами: науковим обґрунтуванням та 

доцільністю конкретної вправи; професійною спрямованістю будь-яких вправ 

та практичністю їх застосування; систематичністю і послідовністю в їх 

проведенні; свідомістю й активністю субʼєктів навчальної діяльності тощо. 

Основна мета тренінгової програми – розвиток здатності до психічної 

саморегуляції майбутніх МВУ взагалі та її компонентів зокрема, здатності до 

цілеспрямованого, довільного управління такими психічними процесами та 

явищами як сприймання, увага, уява, пам’ять, емоції, мислення, мовлення та 

поведінка, що уможливить впевнено вирішувати військово-професійні 

завдання: 

сприймати, збирати та аналізувати необхідну військово-професійну 

інформацію; 

помічати різноманітні деталі, які можуть впливати на успішність 
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здійснення військово-професійної діяльності; 

запам’ятовувати значні за обсягом інформаційні паттерни; 

нестандартно та креативно мислити у складних ситуаціях, знаходити 

шляхи виходу з них; 

тримати свої емоції під контролем, не дозволяти проявлятися панічним 

настроям як у себе так і у підлеглих; 

управляти поведінкою суб’єктів військово-професійної взаємодії 

(підлеглих та ін.) за допомогою використання методів психологічного впливу; 

встановлювати, закріплювати, відновлювати чи припиняти комунікацію; 

отримувати достовірну інформацію в процесі спілкування з підлеглими 

та іншими військовослужбовцями; 

грамотно висловлюватися, доносити свої думки до підлеглих та колег по 

службі; 

професійно поводити себе в різноманітних ситуаціях військової 

діяльності. 

Отже, головними завданням тренінгової програми є такі: 

розвиток позитивно спрямованих життєвих стратегій; 

посилення адаптивності поведінки офіцерів;  

розвиток навичок застосування методів психічної саморегуляції;  

опанування вміннями та навичками впливу на власний психоемоційний 

стан, психофізичного відновлення, нейтралізації афективних переживань; 

розвиток вмінь здійснювати самоаналіз, самоконтроль, самокорекцію 

поведінки, усвідомлювати мету власних дій; 

усунення чи ослаблення неадекватної поведінки офіцера в екстремальних 

ситуаціях;  

усунення виснажливих реакцій тривоги в особливих умовах діяльності; 

розвиток здатності розслаблятися; 

розвиток здатності самостверджуватися;  

розвиток ефективних соціальних навичок;  

розвиток комунікативної компетентності як спроможності 
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цілеспрямовано вирішувати визначені комунікативні завдання, спираючись на 

розуміння конкретних умов та цілей спілкування; 

стимулювання потреби в особистісно-професійному розвитку, 

самореалізації, актуалізації професійного «Я»; 

розвиток усвідомлення своїх потенційних і актуальних можливостей їх 

розвитку, навичок особистісної рефлексії, самоповаги, об’єктивної самооцінки, 

суб’єктної активності. 

Тренінгова програма розвитку здатності до психічної саморегуляції у 

майбутніх МВУ у процесі їх практичної підготовки розроблена для 

впровадження в освітній процес ВВНЗ. Вона може бути рекомендована у 

повному обсязі або у скороченому вигляді окремих тем (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Тематичний план тренінгової програми розвитку здатності до психічної 

саморегуляції у майбутніх МВУ у процесі їх практичної підготовки 

№з/п Назва розділів і тем Всього Ауд. 
Самостійна 

підготовка 

1. 
Навчальний модуль “Основи психічної 

саморегуляції майбутніх МВУ” 
4 4 2 

2. 

Розвиток здатності до самодетермінації та 

самомотивації у військово-професійної 

діяльності, суб’єктності під час її здійснення 

14 10 4 

3. 

Розвиток здатності до саморегулювання 

сприймання та уваги в екстремальних умовах 

службової діяльності 

14 10 4 

4. 

Розвиток здатності до саморегулювання 

пам’яті в умовах військово-професійної 

діяльності 

14 10 4 

5. Розвиток здатності до самоконтролю та 

саморегуляції психічного стану під час 
14 10 4 
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спілкування з об’єктами професійної 

діяльності 

6. 

Розвиток здатності до емоційної саморегуляції 

як методу профілактики професійного 

вигорання в умовах психічних перевантажень 

8 4 4 

7. 

Розвиток здатності застосовувати 

креативність та нешаблонне мислення в 

складних ситуаціях військово-професійної 

діяльності 

14 10 4 

8. 

Розвиток здатності зберігати спроможність 

чітко висловлюватися, давати вказівки, 

команди в екстремальних ситуаціях бойової 

діяльності 

14 10 4 

9. 

Розвиток здатності поводитися спокійно та 

впевнено в екстремальних обставинах та 

ситуаціях бойової діяльності 

14 10 4 

Загальна кількість годин – 114 з них: 

аудиторні заняття – 80 год; 

самостійна робота – 34 год.  

Аудиторні заняття – це теоретична частина тренінгової програми, яка 

виконується в процесі проведення практичних, групових, тактико-спеціальних 

занять, групових вправ, воєнно-спеціальних ігор, де передбачені такі методи та 

засоби навчання: теоретичні лекції, ілюстровані слайдами; навчальні 

відеофільми; друковані матеріали; групові дискусії тощо. 

У практичній частині тренінгової програми майбутні МВУ опановують 

знання та вміння щодо: 

самодетермінації, під яким ми розуміємо усвідомлення та відчуття 

офіцером можливості власного вибору, високий рівень самостійності та 

суб’єктності; 

формування установки на власну активність і самопізнання як основу 

професійного самовдосконалення; 

Продовження табл. 3.1 
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здатності руйнування стереотипних поглядів щодо військово-

професійної проблематики; 

основ вивчення різноманітної інформації про об’єкти та методи збору 

різноманітних даних для формування простору військово-професійних рішень; 

регуляції локус-контролю під час акту сприйняття (розвиток здатності до 

рефлексії); 

свідомого тимчасового припинення критичних суджень про об’єкт 

сприйняття; 

свідомої переоцінки характеристик щодо об’єктів сприйняття; 

формування здатності працювати з інтуїцією; 

оволодіння методами: “мозкових штурмів”, “ментальних карт”, 

“аналогій”, “інверсії”; 

“АТ” – вправ; 

вправ з розвитку креативного мислення; 

особливостей планування та здійснення процесу запам’ятовування; 

вправ з метамнемічної обізнаності (техніки мнемонік); 

свідомого конструктивного ставлення до помилок та розвитку здатності 

до розумного ризику; 

механізмів регулювання предметно-логічного плану висловлювання; 

свідомого регулювання механізмів зовнішнього оформлення 

висловлювання, артикуляційних механізмів; 

систематичного та своєчасного виявлення та виправлення допущених 

мовленнєвих помилок; 

стриманого ставлення до колег, підлеглих; 

засобів самооцінки, самонаказу, самонавіювання, самозаохочення, 

самокорекції тощо. 

ЗМІСТ ТРЕНІНГОВОЇ ПРОГРАМИ 
 

Для якісного впровадження тренінгової програми: “Розвиток здатності до 

психічної саморегуляції у майбутніх МВУ” необхідно створити відповідні 

умови, зокрема: 



153 

планування тренінгових занять, часового режиму їх проведення, а також 

чисельності тренінгових груп (з урахуванням максимально допустимої межі – 

15 учасників групи). 

обладнання тренінгових аудиторій пристосованих для групової роботи, з 

відповідним матеріально-технічним обладнанням (комп’ютерна техніка, 

мультимедіа, відеоапаратура, дошки тощо); 

використання елементів функціональної музики, аутогенного 

тренування, психологічних прийомів для зняття емоційної напруги, почуття 

втоми; 

використання ігрових і активних методів тренінгу (групові дискусії, 

ділові ігри, рольові ігри); 

чергування методичних прийомів через 1,5–2 години тощо. 
 

План тренінгового заняття. 
 

1. Знайомство з групою та презентація тренінгу (пояснення його мети та 

завдань, специфіки організації занять у формі тренінгу). 

2. Прийняття правил поведінки, обговорення очікувань учасників 

тренінгу. 

3. Вхідне тестування для перевірки наявних знань з питань 

саморегулювання в умовах службової діяльності. Учасникам тренінгу 

надаються тести базових знань та визначається час для їх опрацювання. Після 

цього методом взаємної перевірки оцінюється наявний їх рівень. 

4. Теоретична підготовка з питань відповідної тематики (навчальний 

модуль). 

Завдання для тренера-викладача: створити у групі невимушену, 

доброзичливу атмосферу; налаштувати майбутніх МВУ на активну і плідну 

роботу; ознайомити учасників з матеріалами заняття, провести декілька вправ, 

отримати зворотний зв’язок від учасників. 

Вступне слово ведучого має на меті презентувати себе та тренінгову 

програму, ввести учасників у курс справи, ознайомити їх з розкладом роботи. 
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“Ми приступаємо до цікавої роботи. Ми будемо вивчати специфіку 

сприймання інформації в екстремальних ситуаціях військово-професійної 

діяльності. Кожний із вас, за умови бажання і активної участі у роботі, зможе 

навчитися нетривіальним підходам до роботи з інформацією в напружених 

умовах діяльності. Цей тренінг призначений для майбутніх МВУ, і знання та 

уміння, які ви отримаєте, можуть стати для вас життєво важливими. Ви самі у 

цьому незабаром переконаєтеся. Адже після випуску ви можете бути 

розподілені в зону ООС. Отже, ми починаємо. Спочатку з’ясуємо, якою мірою 

ви знайомі з основними поняттями курсу”. 
 

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 
 

Навчальний модуль “Основи здатності до психічної саморегуляції 

майбутніх МВУ”. 

Мета модулю – підвищення рівня обізнаності майбутніх МВУ щодо 

психологічних основ саморегуляції психічних процесів і станів у різноманітних 

ситуаціях військово-професійної діяльності. 

Орієнтовний тематичний план модулю  

“Основи психічної саморегуляції майбутніх МВУ” 
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Розвиток здатності до 
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у майбутніх МВУ 
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таблиці 

Тренінг 

ТСЗ; 

ВСГ 

 

Завдання модулю: теоретична підготовка щодо основ психічної 
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саморегуляції в процесі військово-професійної діяльності, методів та способів 

управління власними психічними процесами, станами та поведінкою в процесі 

виконання бойових завдань. 

Знання, що мають бути сформовані на його основі: 

знання про психічну стійкість, впевненість в собі, сміливість, рішучість, 

самоконтроль, гнучкість та дипломатичність; 

знання щодо використання засобів саморегуляції під час комунікативної 

діяльності в екстремальних службових (бойових) умовах; 

знання щодо застосування прийомів підвищення ефективності 

когнітивної діяльності: “включати” професійну уважність, точне 

запам’ятовування, збереження та правильне відтворення інформації; 

знання методів вирішення конфліктних ситуацій тощо.  

Модуль 1. Здатність до психічної саморегуляції у майбутніх МВУ. 

Тема 1. Розвиток здатності до психічної саморегуляції у майбутніх МВУ. 

Питання для розгляду на теоретичних заняттях: 

поняття психічної саморегуляції; 

професійно важливі якості необхідні майбутнім МВУ; 

види повсякденних та бойових екстремальних ситуацій, які зумовлені 

виконанням фахових обов’язків і потребують застосування навичок 

саморегуляції; 

вплив екстремальних ситуацій на психіку офіцерів; 

основні компоненти здатності до психічної саморегуляції (ціннісно-

мотиваційний, поведінково-діяльнісний, комунікативний, когнітивний, 

емоційно-вольовий, рефлексивно-суб’єктний); 

навички саморегуляції при високих навантаженнях, тривалих 

навантаженнях; 

професійні цінності та професійне ставлення до виконання фахової 

діяльності; 

професійна поведінки в різноманітних ситуаціях військово-професійної 

діяльності; 
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самоконтроль під час здійснення військово-професійної комунікації; 

професійна уважність, пам’ять та нешаблонне мислення; 

вольові якості та самоконтроль емоційного стану; 

суб’єктність під час виконання фахових (бойових) задач. 

Питання для розгляду на семінарському занятті: 

особливості керування психічними станами в екстремальних ситуаціях 

службової (бойової) діяльності. 
 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 
 

Складається з 8 тем та 53 вправ (додаток М). 

Проведення “ритуалу прощання” може прикрасити вручення сувенірів, 

“особливих” дипломів, які напередодні підготовлені найбільш активним 

учасникам тренінгової програми. 

Проведення підсумкового тестування на основі комплексу критеріїв і 

методик для діагностування рівнів розвиненості професійної саморегуляції 

майбутніх МВУ. 

Таким чином, розвиток психічної саморегуляції в процесі практичної 

підготовки передбачає постійне тренування здатності впливати на власну 

поведінку та емоційний стан і має два основних завдання: перше – створення 

максимально сприятливих психологічних умов для успішного здійснення 

військово-професійної діяльності, друге – зняття зайвої емоційної напруги і 

полегшення переходу від стану особистої змобілізованості до відпочинку. При 

цьому слід відрізняти застосування звичайних психорегулюючих прийомів, 

знайдених самим військовослужбовцем у результаті військово-професійного і 

життєвого досвіду та цілеспрямоване оволодіння методами самовпливу. 

Бажаний ефект досягається шляхом планомірного тренування. Розвиток 

психічної саморегуляції на основі систематичного тренування базується на 

загальних принципах функціонування організму: сигналізації центральної 

нервової системи щодо фізіологічних процесів, які відбуваються в організмі та 

постійному зворотному зв’язку. Такі сигнали зворотного зв’язку можуть 
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диференційовано сприйматися свідомістю і створювати основу, на якій 

будується зміст програм тренування оволодіння навичками саморегуляції.  

 

3.3. Експериментальне обґрунтування тренінгової програми 

розвитку здатності до психічної саморегуляції у майбутніх магістрів 

військового управління у процесі практичної підготовки 

 

Для експериментального обґрунтування та перевірки розробленої нами 

тренінгової програми розвитку здатності до психічної саморегуляції у 

майбутніх МВУ у процесі їх практичної підготовки нами був проведений ‒ 

формувальний етап експерименту. 

Дослідження проводилося в 2014-2019 роках. У відповідності до мети і 

завдань формувального етапу експерименту нами була відібрана достатня за 

об’ємом і масштабами вибірка із 62 офіцерів-слухачів – майбутніх МВУ (денна 

форма навчання), віком від 25 до 37 років, з вищою військовою освітою, які 

прослужили на офіцерських посадах не менше трьох років.  

На першому курсі, який складається з 4-х груп, брали участь 2 групи – 

всього 12 офіцерів (ЕГ). Так само, на другому курсі брали участь 2 групи з 4-х, 

всього 19 осіб (ЕГ). Загалом в ЕГ було задіяно 31 офіцер. Інші дві групи 

першого (12 офіцерів) і другого (19 офіцерів) курсів ввійшли до КГ. Загалом в 

контрольній групі (КГ) було задіяно 31 офіцер. 

На формувальному етапі експерименту взяли участь 62 офіцери, загальна 

кількість яких складає водночас і генеральну сукупність, і експериментальну 

вибірку. Це також забезпечує її однорідність. 

У результаті проведених досліджень зазначеної вибірки майбутніх МВУ 

отримувалися значення в “сирих” балах за результатами виконання кожної 

теми для оцінювання рівня розвитку ціннісно-мотиваційного, когнітивного, 

емоційно-вольового, поведінково-діяльнісного, комунікативного та 

суб’єктного компонентів. 

Математична, статистична і графічна обробка результатів дослідження 
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проводилася на базі персональних комп’ютерів та апаратно-програмного 

психодіагностичного комплексу “Мультипсихометр-05”. 

Для зручності узагальнення матеріалів дослідження дані обстеження 

заносилися до комп’ютера з метою формування баз даних та подальшої 

математико-статистичної обробки. Введення однієї частини даних 

виконувалося з клавіатури в діалоговому режимі, інша частина даних вводилася 

методом сканування зі спеціальних бланків, сформованих на апаратно-

програмному психодіагностичному комплексі “Мультипсихометр-05”. Вивід 

даних здійснювався на дисплей чи принтер. 

Для формування баз даних і математико-статистичного аналізу 

використовувалися програми, призначені для роботи на персональному 

комп’ютері, зокрема Microsoft Office Excel 2016, пакет статистичних програм 

SPSS 23.0 for Windows.  

В якості способів математико-статистичної обробки даних виступала 

оцінка характеру розподілу отриманих даних за результатами застосування 

психодіагностичних методик, заснована, на так званій, аксіомі нормальності, 

яка припускає, що психологічні характеристики, що вимірюються, розподілені 

в популяції за нормальним законом Гауса [104]. 

Побудова гістограм розподілу на основі значень “сирих бальних оцінок”, 

отриманих у результаті обстежень офіцерів за методиками, визначеними для 

проведення досліджень показало, що одержані параметри мають характер 

нормального чи близького до нормального розподілу. 

Аналіз первинних даних і характер їх розподілу (нормального і близького 

до нормального) дали змогу, цілком обґрунтовано, використовувати в 

подальших дослідженнях методи параметричної статистики [212]. Окрім цього, 

ми використовували і методи непараметричної статистики, там де розподіл був 

відмінним від нормального, з метою виключення можливих помилкових 

висновків. 

У ході дослідження оцінки достовірності відмінностей і надійності 

прогнозу успішності розвитку здатності до психічної саморегуляції 
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використовувалися статистичні методи і критерії: тест Левіна, t-критерій 

Стьюдента для парних і для непов’язаних вибірок, критерій Фішера [129]. 

Вибір статистичних критеріїв відповідав загальній класифікації завдань 

дослідження і методів їх вирішення [195].  

На підготовчому етапі проведення формувального етапу 

експерименту для забезпечення достовірності результатів нашого 

дослідження особлива увага приділялася тому, щоб умови, в яких 

здійснювалось практична підготовка майбутніх МВУ, та чинники, що 

впливають на їхній освітній процес, були однаковими як для 

експериментальної, так і контрольної груп, за винятком методів розвитку 

здатності до психічної саморегуляції, результативність яких нам необхідно 

було підтвердити в процесі тренування експериментальної групи. Так, 

ідентичним був вплив навчально-матеріальної та науково-методичної бази, 

майбутні МВУ до початку експериментального дослідження мали однакове 

навчальне навантаження, яке залишалося однаковим і в процесі проведення 

експериментального дослідження, окрім запропонованого нами 

навчального модулю. Після визначення ЕГ і КГ нами проведено початкове 

діагностування за допомогою батареї методик, тестів та анкет з метою 

визначення початкового рівня сформованості здатності до психічної 

саморегуляції. Даний інструментарій був підібраний згідно з критеріями і 

показниками діагностування здатності до психічної саморегуляції 

майбутніх МВУ (див. табл. 2.1). Необхідно також додати, що під час 

діагностування майбутніх МВУ створювалась позитивна дружня 

атмосфера, проводився їх інструктаж, однак їм не повідомлялась справжня 

мета дослідження, а пояснювалося все тим, що це стосуються 

вдосконалення професійної підготовки майбутніх МВУ. 

Отримані дані засвідчили, що на початку експерименту в 

експериментальній і контрольній групах був зафіксований приблизно 

однаковий рівень сформованості здатності до психічної саморегуляції 

(рис. 3.1). 
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Так, за ціннісно-мотиваційним, когнітивним, поведінково-діяльнісним, 

комунікативним і суб’єктним компонентами здатності до психічної 

саморегуляції різниця становить всього 1 %; за показником емоційно-

вольового компонента різниця між КГ і ЕГ становить 2 %. Значення 

інтегрального показника для КГ і ЕГ однакові.  

Різницю між КГ і ЕГ визначали на основі t-критерію для двох незалежних 

вибірок. Результати даного тесту представлені у табл. 3.2 та 3.2. 

 

 
 

Рис. 3.1. Сформованість здатності до психічної саморегуляції майбутніх МВУ 
на початку формувального етапу експерименту в КГ і ЕГ  

 
В табл. 3.2 розраховано середні значення показників, стандартне 

відхилення і стандартну похибку середнього на початку формувального етапу 

експерименту в КГ і ЕГ, за кожним з компонентів здатності до психічної 

саморегуляції майбутніх МВУ. Ці дані будуть необхідні для подальших 

обчислень. 
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Таблиця 3.2 

Статистичні дані для визначення різниці у сформованості здатності до 

психічної саморегуляції майбутніх МВУ експериментальної та 

контрольної груп на основі тесту Левіна для двох незалежних вибірок на 

початку формувального експерименту 

Компоненти/Групи 
Кількість 

осіб 
Середнє 

Стандартне 

відхилення 

Стандартна 

похибка 

середнього 

Ціннісно- 

мотиваційний  

КГ 31 0,5500 0,07040 0,01264 

ЕГ 31 0,5602 0,04224 0,00759 

Комунікативний  
КГ 31 0,6210 0,12634 0,02269 

ЕГ 31 0,6113 0,10465 0,01880 

Когнітивний  
КГ 31 0,6004 0,06136 0,01102 

ЕГ 31 0,5910 0,06737 0,01210 

Емоційно-вольовий 
КГ 31 0,5204 0,09649 0,01733 

ЕГ 31 0,5011 0,07478 0,01343 

Поведінково-

діяльнісний 

КГ 31 0,4602 0,09206 0,01653 

ЕГ 31 0,4710 0,08808 0,01582 

Суб’єктний  
КГ 31 0,4503 0,10196 0,01831 

ЕГ 31 0,4600 0,07729 0,01388 

 

Далі, щоб порівняти дві вибірки (КГ і ЕГ), ми використовуємо тест Левіна 

для незалежних вибірок. Першим кроком в розрахунках цього критерію є 

перевірка на рівність дисперсій двох вибірок, її ми здійснюємо за допомогою 

програми SPSS 23.0, обравши в ній критерій Левіна (t-критерій для двох 

незалежних вибірок).  

За тестом Левіна отримуємо (табл. 3.3) безпосередньо значення критерію 

Фішера, і показник статистичної значущості. В нашому випадку статистична 

значущість за всіма компонентами здатності до психічної саморегуляції більша за 

визначений для психологічних досліджень рівень 0.05, отже, дисперсії вибірок КГ 

і ЕГ рівні. Тобто, в КГ і ЕГ варіативність балів здатності до психічної 

саморегуляції перед початком формувального експерименту однакова. 
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Другим кроком в розрахунках тесту Левіна для незалежних вибірок є 

перевірка гіпотези рівності середніх за допомогою t-критерію Стьюдента. У 

цьому блоці (див. табл. 3.3) два рядки: у першому наводиться інформація для 

випадку, коли дисперсії двох сукупностей рівні, у другій – для випадку 

нерівності дисперсії. В нашому випадку, як було встановлено, дисперсії 

однакові за кожним компонентом здатності до психічної саморегуляції, тому 

беремо до уваги перший рядок кожного компонента. 

Таблиця 3.3  

Описові статистики визначення різниці між експериментальною та 

контрольною групами майбутніх МВУ на основі тесту Левіна для двох 

незалежних вибірок на початку формувального експерименту 
Тест Левіна для незалежних вибірок 

Компоненти 

Тест на 

перевірку 

гіпотези про 

рівність 

дисперсій за 

критерієм Левіна 

Тест на перевірку гіпотези про рівність середніх на основі t-критерію 

Стьюдента 

Значення 

критерію 

Фішера 

F 

Статис

тична 

значу

щість 

Значення 

t-

критерію  

Ступінь 

свободи 

df 

Двостороння 

значущість 

(ймовірність 

помилки)  

Значення 

різниці 

середніх 

Стандартна 

помилка 

різниці 

середніх 

95%-ий довірчий 

інтервал для 

різниці середніх 

Нижня 

межа 

Верхня 

межа 

Ціннісно- 

мотиваційний  

5,319 0,250 – 0,690 60 0,493 -0,01018 0,01475 -0,03968 0,01931 

  –0,690 56,118 0,493 -0,01018 0,01475 -0,03981 0,01945 

Комунікативний  
0,379 0,540 0,328 60 0,744 0,00968 0,02947 -0,04926 0,06862 

  0,328 57,990 0,744 0,00968 0,02947 –0,04930 0,06866 

Когнітивний  
0,248 0,620 0,569 60 0,571 0,00932 0,01637 –0,02342 0,04206 

  0,569 59,484 0,571 0,00932 0,01637 –0,02342 0,04206 

Емоційно-

вольовий 

2,615 0,111 0,883 60 0,381 0,01935 0,02192 -0,02450 0,06321 

  0,883 56,483 0,381 0,01935 0,02192 -0,02456 0,06327 

Поведінково-

діяльнісний 

0,059 0,809 -0,470 60 0,640 -0,01075 0,02288 -0,05653 0,03502 

  -0,470 59,883 0,640 -0,01075 0,02288 -0,05653 0,03502 

Суб’єктний  
1,866 0,177 -0,421 60 0,675 -0,00968 0,02298 -0,05564 0,03629 

  -0,421 55,917 0,675 -0,00968 0,02298 -0,05571 0,03636 
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В таблиці наведено значення t-критерію, ступінь свободи критерію (для 

62 осіб КГ і ЕГ разом, ступінь свободи df=60), двостороння значущість 

(ймовірність помилки), стандартна помилка різниці середніх, 95%-ий довірчий 

інтервал для різниці середніх. Інтерпретуємо ці дані: таке чи більше значення 

t-критерію, яке ми бачимо в таблиці, можна зустріти з ймовірністю, яка значно 

вища за визначену критичну 0.05. Іншими словами, спостерігається дуже 

висока ймовірність для припущення про рівність середніх. Звідси випливає 

висновок: при показниках двосторонньої значущості більших за 0.05 середні 

двох виборок рівні; контрольна та експериментальна групи перед початком 

формувального етапу експерименту не відрізняються і мають статистично 

незначимі відмінності у середніх показниках здатності до психічної 

саморегуляції. 

Під час проведення формувального етапу експерименту у майбутніх 

МВУ контрольної групи практична підготовка здійснювалась традиційно 

(заняття у аудиторіях, заняття в місті тощо).  

У практичну підготовку майбутніх МВУ експериментальної групи, 

крім традиційних методів, було включено навчальний модуль “Розвиток 

здатності до психічної саморегуляції у майбутніх МВУ” та тренінгову 

програму. 

Після проведення формувального етапу експерименту було здійснено 

завершальне (контрольне) діагностування експериментальної і контрольної 

груп з метою визначення розвиненості здатності до психічної 

саморегуляції. 

Динаміка розвитку здатності до психічної саморегуляції майбутніх МВУ 

КГ представлена на рис. 3.2 і в табл. 3.4-3.5. 
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Рис. 3.2. Динаміка розвиненості компонентів здатності до психічної 

саморегуляції у майбутніх МВУ контрольної групи до початку і після 
завершення формувального етапу експерименту 

 
Порівняльні дані діаграми вказують на незначний приріст показників 

здатності до психічної саморегуляції в КГ, різниця яких коливається в таких 

межах: за ціннісно-мотиваційним, когнітивним і комунікативним 

компонентами показники підвищилися на 2%, за поведінково-діяльнісним і 

суб’єктним – на 4%, за емоційно-вольовим – на 5%. 

Компоненти здатності до психічної саморегуляції у майбутніх МВУ КГ 

до експерименту і після нього безпосередньо пов’язані між собою. Тому для 

статистичного обґрунтування висновків про динаміку розвиненості здатності 

до психічної саморегуляції ми використовували тест для визначення t-критерію 

для двох залежних парних вибірок на основі програми SPSS 23.0. Відомо, що 

зазначений тест для перевірки гіпотези про рівність середніх доцільно 

використовувати саме тоді, коли проводиться експеримент за схемою “до‒

після”. В даному випадку на одних і тих самих майбутніх МВУ з контрольної 

групи вимірювалася їх здатність до психічної саморегуляції “до” та “після” 

розвитку цієї здатності під час практичної підготовки з використанням 

традиційних методик. Порівнюючи середні значення компонентів до початку 

підготовки і після неї, ми можемо зробити висновок про причинно-наслідкові 

зв’язки між показниками на початку і в кінці педагогічного впливу. Результати 
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даного тесту представлені у табл. 3.4, 3.5. 

За даними таблиці 3.4 спостерігаються незначні розбіжності як величини 

середніх значень, так і стандартних відхилень. 

В таблиці 3.4 наведені значення коефіцієнта кореляції результатів 

першого і другого тестування в КГ, а також їх величина і значущість 

(спеціальний показник, який характеризує ступінь подібності результатів 

початкового і завершального опитувань). Як бачимо, кореляційний зв’язок між 

зазначеними результатами дуже тісний, що характеризує однорідність 

отриманих результатів, а відповідно статистичну близькість зазначених 

діагностичних вимірів в КГ на початку та в кінці експерименту (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Результати визначення різниці показників здатності до психічної 

саморегуляції у майбутніх МВУ в КГ на основі t-критерію для двох 

залежних вибірок на початку і в кінці формувального експерименту 
Статистика парних зразків  

Компоненти Групи Середнє 
Кількість 

осіб 

Стандартне 

відхилення 

Стандартна 

похибка 

середнього 

Кореляція Значущість  

Ціннісно- 

мотиваційний 

КГ 

до 
0,5500 31 0,07040 0,01264 

0,966 0,000 

 

КГ 

після 
0,5701 31 0,08578 0,01541  

Комунікативний 

КГ 

до 
0,6210 31 0,12634 0,02269 

0,892 0,000 

 

КГ 

після 
0,6403 31 0,11720 0,02105  

Когнітивний 

КГ 

до 
0,6004 31 0,06136 0,01102 

0,826 0,000 

 

КГ 

після 
0,6215 31 0,07420 0,01333  

Емоційно-

вольовий 

КГ 

до 
0,5204 31 0,09649 0,01733 0,771 0,03  
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КГ 

після 
0,5710 31 0,12494 0,02244  

Поведінково-

діяльнісний 

КГ 

до 
0,4602 31 0,09206 0,01653 

0,709 0,001 

 

КГ 

після 
0,5011 31 0,09128 0,01639  

Суб’єктний 

КГ 

до 
0,4503 31 0,10196 0,01831 

0,781 0,001 

 

КГ 

після 
0,4910 31 0,09891 0,01776  

 

В таблиці 3.5 наведені значення коефіцієнта кореляції результатів 

першого і другого тестування в КГ, а також їх величина і значущість 

(спеціальний показник, який характеризує ступінь подібності результатів 

початкового і завершального опитувань). Як бачимо, кореляційний зв’язок між 

зазначеними результатами дуже тісний, що характеризує однорідність 

отриманих результатів, а відповідно статистичну близькість зазначених 

діагностичних вимірів в КГ на початку та в кінці експерименту (табл. 3.5) . 

Таблиця 3.5 

Описові статистики визначення різниці зв’язку між показниками 

здатності до психічної саморегуляції у майбутніх МВУ в КГ на основі t-

критерію для двох парних вибірок на початку і в кінці формувального 

експерименту 

 
 t-критерій для двох парних вибірок 

Компо

ненти 

 

Різниця 

Парні відмінності 

Критер

ій 

Стьюд

ента t 

Ступін

ь 

свобод

и df 

Рівень 

значущ

ості (2-

сторон

ній) 

Середнє 

Стандар

тне 

відхилен

ня 

Стандар

тна 

похибка 

середнь

ого 

95% довірчий 

інтервал різниці 

середніх 

Нижня 

межа 

Верхня 

межа 

Продовження табл. 3.4 
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Цінніс

но- 

мотив

аційни

й 

КГ після – 

КГ до 
-0,02006 0,02554 0,00459 -0,02943 0,01069 4,374 30 0,000 

Комун

ікатив

ний 

КГ після – 

КГ до 
-0,0193 0,05727 0,01029 -0,04036 0,00165 1,882 30 0,050 

Когні

тивни

й 

КГ після – 

КГ до 
-0,02115 0,04181 0,00751 0,03648 0,00581 2,816 30 0,009 

Емоці

йно-

вольов

ий 

КГ після – 

КГ до 
-0,05054 0,14424 0,02591 0,00237 0,10345 1,951 30 0,050 

Поведі

нково-

діяльн

існий 

КГ після – 

КГ до 
-0,04086 0,08106 0,01456 0,07059 0,01113 2,806 30 0,009 

Суб’єк

тний 

КГ після – 

КГ до 
-0,04065 0,09201 0,01653 0,07440 0,00689 2,459 30 0,020 

 
В таблиці 3.5 міститься інформація, необхідна для перевірки гіпотези про 

рівність нулю різниці між показниками здатності до психічної саморегуляції у 

майбутніх МВУ в КГ (між початковим та завершальним тестуванням); 

наводиться 95%-ий довірчий інтервал для дійсної різниці балів першого і 

другого тестування в КГ. Таким чином, ми бачимо, що різниця в генеральній 

сукупності для КГ є дуже маленькою, проте все ж не дорівнює нулю. З цього 

можливо зробити висновок, що традиційна система практичної підготовки 

недостатньо впливає на розвиток здатності до психічної саморегуляції 

майбутніх МВУ під час навчання. 

Далі дослідимо закономірності в показниках компонент здатності до 

психічної саморегуляції у майбутніх МВУ в експериментальній групі, до 

Продовження табл. 3.5 
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початку і після завершення формувального етапу експерименту відповідно. 

Результати порівняння показників здатності до психічної саморегуляції 

до і після впровадження навчального модуля “Розвиток здатності до психічної 

саморегуляції у майбутніх МВУ” та тренінгової програми в практичну 

підготовку майбутніх МВУ в умовах формувального етапу експерименту 

мають позитивну динаміку розвиненості здатності до психічної саморегуляції 

в ЕГ (рис. 3.3, табл. 3.6-3.7).  

Так, значущі позитивні зміни відбулися у змісті ціннісно-мотиваційного 

(на 10 %), когнітивного (на 9 %), емоційно-вольового (на 15 %), поведінково-

діяльнісного (на 16 %), комунікативного (на 10 %) та суб’єктного (на 11 %) 

компонентів (рис. 3.3). 

 
 
Рис. 3.3. Розвиненість компонентів здатності до психічної саморегуляції 

у майбутніх МВУ експериментальної групи до початку і після завершення 

формувального етапу експерименту 

 
Різниця в показниках початкової і завершальної діагностики має значну 

варіативність. Аналіз результатів майбутніх МВУ в ЕГ, після запровадження 

навчального модуля та відповідних тренінгів, показав позитивну динаміку 

розвитку психічної саморегуляції, в середньому вона покращилася на 12 % 

(рис. 3.3.). В той же час, динаміка показників КГ в середньому покращилась 

тільки на 3,5% (рис. 3.3.). 

Описові статистики, що характеризують різницю між зазначеними двома 
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вимірюваннями, визначалися на основі тесту t-критерію для двох залежних 

парних вибірок. Результати даного тесту представлені у табл. 3.6 та 3.7. 

Для обґрунтування висновків про динаміку розвиненості здатності до 

психічної саморегуляції ми використовували тест для визначення t-критерію 

для двох залежних вибірок на основі програми SPSS 23.0. Порівнюючи середні 

показники за компонентами в ЕГ до експериментального впливу і після нього, 

ми можемо зробити висновок про причинно-наслідкові зв’язки між цими 

показниками. 

Згідно з даними таблиці 3.6, наявними є набагато більші, у порівнянні з 

контрольною групою, розбіжності як величин середніх, так і стандартних 

відхилень. 

В таблиці 3.6 наведені значення коефіцієнта кореляції результатів 

першого і другого тестування ЕГ. Також в табл. 3.6 подано величину і 

значущість (спеціальний показник, який, в даному випадку, характеризує 

ступінь подібності результатів початкового і завершального опитувань). Як 

бачимо із зазначеної таблиці кореляційний зв’язок між зазначеними 

результатами дуже слабкий для більшості вимірювань. Це характеризує 

різноманітність отриманих результатів, відповідно – і велику статистичну 

відстань зазначених діагностичних вимірів на початку та в кінці формувального 

етапу експерименту. 

Таблиця 3.6 

Результати визначення різниці показників здатності до психічної 

саморегуляції у майбутніх МВУ в ЕГ на основі t-критерію для двох 

парних вибірок на початку і в кінці формувального експерименту 
Статистика парних зразків  

Компоненти Групи Середнє 
Кількість 

осіб 

Стандартне 

відхилення 

Стандартна 

похибка 

середнього 

Кореляція Значущість  

Ціннісно- 

мотиваційний 

ЕГ до 0,5602 31 0,04224 0,00759 

0,186 0,441 

 

ЕГ 

після 
0,6609 31 0,04900 0,00880  



170 

Комунікативний 

ЕГ до 0,6113 31 0,10465 0,01880 

0,308 0,092 

 

ЕГ 

після 
0,7113 31 0,11233 0,02018  

Когнітивний 

ЕГ до 0,5910 31 0,06737 0,01210 

0,263 0,133 

 

ЕГ 

після 
0,6810 31 0,06898 0,01239  

Емоційно-

вольовий 

ЕГ до 0,5011 31 0,07478 0,01343 

0,097 0,603 

 

ЕГ 

після 
0,6505 31 0,10466 0,01880  

Поведінково-

діяльнісний 

ЕГ до 0,4710 31 0,08808 0,01582 

0,145 0,437 

 

ЕГ 

після 
0,6301 31 0,13232 0,02376  

Суб’єктний 

ЕГ до 0,4600 31 0,07729 0,01388 

0,076 0,683 

 

ЕГ 

після 
0,5710 31 0,12424 0,02231  

 

Таблиця 3.7 

Описові статистики визначення різниці зв’язку між показниками 

здатності до психічної саморегуляції у майбутніх МВУ в ЕГ на основі t-

критерію для двох парних вибірок на початку і в кінці формувального 

експерименту 
 t-критерій для двох парних вибірок 

Компо

ненти 

 

Різниця 

Парні відмінності 

Критер

ій 

Стьюд

ента t 

Ступін

ь 

свобод

и df 

Рівень 

значущ

ості (2-

сторон

ній) 

Середнє 

Стандар

тне 

відхилен

ня 

Стандар

тна 

похибка 

середнь

ого 

95% довірчий 

інтервал різниці 

середніх 

Нижня 

межа 

Верхня 

межа 

Цінніс

но- 

мотив

аційни

й 

ЕГ після – 

ЕГ до 
-0,10071 0,04192 0,00753 -0,11608 -0,08533 -13,374 30 0,000 

Продовження табл. 3.6 
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Комун

ікатив

ний 

ЕГ після – 

ЕГ до 
-0,10000 0,12780 0,02295 -0,14688 -0,05312 -4,357 30 0,000 

Когні

тивни

й 

ЕГ після – 

ЕГ до 
-0,08996 0,05595 0,01005 -0,11049 -0,06944 -8,952 30 0,000 

Емоці

йно-

вольов

ий 

ЕГ після – 

ЕГ до 
-0,14946 0,13440 0,02414 -0,19876 -0,10016 -6,192 30 0,000 

Поведі

нково-

діяльн

існий 

ЕГ після – 

ЕГ до 
-0,15914 0,16925 0,03040 -0,22122 -0,09706 -5,235 30 0,000 

Суб’єк

тний 

ЕГ після – 

ЕГ до 
-0,11097 0,15125 0,02716 -0,16645 -0,05549 -4,085 30 0,000 

 
В таблиці 3.7 наведена інформація, необхідна для перевірки гіпотези про 

суттєву різницю між показниками початкового та завершального тестування в 

ЕГ. Із інформації, наведеної в таблиці 3.7, бачимо, що різниця між показниками 

на початку і в кінці формувального етапу експерименту в ЕГ є суттєвою за 

кожним з компонентів здатності до психічної саморегуляції. Рівень значущості 

(двосторонній) t-критерію Стьюдента прийнято вважати вагомим, якщо його 

числове значення, поділене на два, буде менше за 0,05. Рівень значущості в 

табл. 3.7 є набагато меншим за значення встановленого мінімального рівня. Це 

статистично підтверджує інформацію наведену на рисунку 3.3. Показники 

здатності до психічної саморегуляції у майбутніх МВУ в ЕГ після проведення 

експериментальної програми навчання (за результатами тестування) 

статистично суттєво підвищилися.  

Для остаточного підтвердження дієвості експериментальної тренінгової 

програми підготовки, наведемо різницю в динаміці розвитку здатності до 

психічної саморегуляції в експериментальних та контрольних групах. На основі 

варіативності показників (рис. 3.4) можемо констатувати значний рівень 

Продовження табл. 3.7 
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розвитку цієї здатності. За рис. 3.4, результати ЕГ домінують над результатами 

КГ. Показники ціннісно-мотиваційного компонента після формувального етапу 

експерименту в ЕГ на 9 % більші, ніж в КГ; когнітивного – на 6 %; емоційно-

вольового – на 8 %, поведінково-діяльнісного – на 13 %; комунікативного – на 

7 % суб’єктного – на 7 %, а інтегральний (загальний) показник виріс на 8,5 %. 

Вищезазначений висновок підтверджуються також на основі описових 

статистик, що характеризують різницю між експериментальної і контрольною 

групами за показниками на основі тесту визначення t-критерію для двох 

незалежних вибірок представлені у таблицях 3.8, 3.9. 

В табл. 3.8 внесено розрахунки середніх значень показників, стандартне 

відхилення і стандартну похибку середнього після завершення формувального 

етапу експерименту в КГ і ЕГ, за кожним з компонентів здатності до психічної 

саморегуляції майбутніх МВУ. Ці дані будуть необхідні для подальших 

обчислень. 

 
Рис. 3.4. Результати діагностування розвиненості психічної саморегуляції у 

майбутніх МВУ (КГ та ЕГ) наприкінці формувального експерименту  
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Таблиця 3.8 

Статистичні дані для визначення різниці розвиненості здатності до 

психічної саморегуляції майбутніх МВУ в ЕГ та КГ на основі тесту 

Левіна для двох незалежних вибірок після закінчення формувального 

етапу експерименту 

Компоненти/Групи 
Кількість 

осіб 
Середнє 

Стандартне 

відхилення 

Стандартна 

похибка 

середнього 

Ціннісно- 

мотиваційний 

КГ 31 0,5701 0,08578 0,01541 

ЕГ 31 0,6609 0,04900 0,00880 

Комунікативний 
КГ 31 0,6403 0,11720 0,02105 

ЕГ 31 0,7113 0,11233 0,02018 

Когнітивний 
КГ 31 0,6215 0,07420 0,01333 

ЕГ 31 0,6810 0,06898 0,01239 

Емоційно-вольовий 
КГ 31 0,5710 0,12494 0,02244 

ЕГ 31 0,6505 0,10466 0,01880 

Поведінково-

діяльнісний 

КГ 31 0,5011 0,09128 0,01639 

ЕГ 31 0,6301 0,13232 0,02376 

Суб’єктний 
КГ 31 0,4910 0,09891 0,01776 

ЕГ 31 0,5710 0,12424 0,02231 

 
Далі, щоб порівняти дві вибірки (КГ і ЕГ), ми використовуємо тест Левіна 

для незалежних вибірок. Першим кроком в розрахунках цього критерію є 

перевірка на рівність дисперсій двох вибірок, її ми здійснюємо за допомогою 

програми SPSS 23.0, обравши в ній критерій Левіна (t-критерій для двох 

незалежних вибірок).  

За тестом Левіна отримуємо (табл. 3.9) безпосередньо значення критерію 

Фішера, і показник статистичної значущості. В нашому випадку статистична 

значущість за всіма компонентами здатності до психічної саморегуляції більша 

за визначений для психологічних досліджень рівень 0.05, отже, дисперсії 

вибірок КГ і ЕГ рівні. Тобто, в КГ і ЕГ варіативність балів здатності до 

психічної саморегуляції після завершення формувального етапу експерименту 
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однакова. 

Отримані результати підтверджено статистичними методами 

дослідження, зокрема t-критерію для двох незалежних вибірок (табл. 3.9). 

Далі перевіряємо гіпотези рівності середніх за допомогою t-критерію 

Стьюдента. У табл. 3.9 є два рядки: у першому наводиться інформація для 

випадку, коли дисперсії двох сукупностей рівні, у другій – для випадку 

нерівності дисперсії. В нас дисперсії рівні, тому беремо до уваги перший рядок 

кожного компонента. 

В таблиці наведено значення t-критерію, ступінь свободи критерію (для 

62 осіб КГ і ЕГ разом, ступінь свободи df=60), двостороння значущість 

(ймовірність помилки), стандартна помилка різниці середніх, 95%-ий довірчий 

інтервал для різниці середніх. Спостерігається дуже низька (менше 0,05) 

ймовірність для припущення про рівність середніх – низька двостороння 

значущість. За результатами t-тесту (для ступенів свободи df = 60), за кожним 

компонентом двостороння значущість (ймовірність помилки) менша р=0,05, 

отже, різниця середніх в КГ і ЕГ статистично значуща.  

Таблиця 3.9 

Описові статистики визначення різниці між експериментальною та 

контрольною групами майбутніх МВУ на основі тесту Левіна для двох 

незалежних вибірок на початку формувального етапу експерименту 
Тест Левіна для незалежних вибірок 

Компоненти 

Тест на перевірку 

гіпотези про рівність 

дисперсій за 

критерієм Левіна 

Тест на перевірку гіпотези про рівність середніх на основі t-критерію 

Стьюдента 

Значення 

критерію 

Фішера 

F 

Статистична 

значущість 

Значен

ня 

t-

критер

ію  

Ступін

ь 

свобод

и 

критері

ю 

Двостор

оння 

значущіс

ть 

(ймовірн

ість 

помилки

)  

Значення 

різниці 

середніх 

Стандартн

а помилка 

різниці 

середніх 

95%-ий довірчий 

інтервал для різниці 

середніх 

Нижня 

межа 

Верхня 

межа 

Ціннісно- 1,677 0,200 – 1,356 60 0,018 –0,10232 0,07547 –0,25328 0,04865 
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мотиваційний    –1,356 52,604 0,018 –0,10232 0,07547 –0,25594 0,05130 

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

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

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

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

Емоційно-

вольовий 

0,611 0,437 2,734 60 0,008 –0,08065 0,0295 –0,13966 –0,02163 

  2,734 57,951 0,008 –0,08065 0,0295 –0,1397 –0,02159 

Поведінково-

діяльнісний 

4,420 0,09 4,557 60 0,000 –0,13226 0,02902 –0,1903 –0,07421 

  4,557 53,056 0,000 –0,13226 0,02902 –0,1905 –0,07405 

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

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

 
Показники всіх компонентів у КГ і ЕГ після формувального етапу 

експерименту статистично значущо відрізняються (для р≤0,05). Відповідно, 

на основі статистичного аналізу та порівняння отриманих результатів 

статистично доведено результативність тренінгової програми розвитку 

здатності до психічної саморегуляції у майбутніх МВУ у процесі їх 

практичної підготовки. 

Порівняльний аналіз результатів експериментальної та контрольної груп 

при початковому діагностуванні дав нам підстави стверджувати, що вони 

приблизно однакові в обох групах. Наприкінці формувального етапу 

експерименту, при завершальному (контрольному) вимірюванні рівнів 

сформованості здатності до психічної саморегуляції, вони суттєво підвищилися 

в експериментальній групі (табл. 3.10, рис. 3.5). 

Продовження табл. 3.9 
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Рис. 3.5. Динаміка розвиненості компонентів психічної саморегуляції у 

майбутніх МВУ (КГ та ЕГ) на початку та наприкінці формувального етапу 

експерименту  

Таблиця 3.10 

Значення розвиненості здатності до психічної саморегуляції  

майбутніх МВУ в ЕГ та КГ до і після формувального етапу 

експерименту з компонентами та інтегральним показником 

Компоненти КГ до, % КГ після, % ЕГ до, % ЕГ після, % 

Ціннісно-мотиваційний 55 57 56 66 

Когнітивний  60 62 59 68 

Емоційно-вольовий 52 57 50 65 

Поведінково-діяльнісний 46 50 47 63 

Комунікативний  62 64 61 71 

Субʼєктний  45 49 46 57 

Інтегральний показник 53 56,5 53 65 

 

Ефективність тренінгової програми розвитку психічної саморегуляції у 

майбутніх МВУ у процесі їх практичної підготовки показано за інтегральним 

показником на рис. 3.6. 
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Рис. 3.6. Динаміка розвиненості психічної саморегуляції у майбутніх МВУ 

(КГ та ЕГ) за інтегральним показником на початку та наприкінці 

формувального етапу експерименту  

Таким чином, на основі експериментального аналізу та порівняння 

отриманих результатів можна констатувати, що в процесі здійснення 

експериментального дослідження, статистично доведена ефективність 

тренінгової програми розвитку психічної саморегуляції у майбутніх МВУ у 

процесі їх практичної підготовки. 

 

3.4.  Практичні рекомендації з розвитку здатності до психічної 

саморегуляції майбутніх магістрів військового управління в процесі їх 

практичної підготовки 

 

Практичні рекомендації з розвитку здатності до професійної 

саморегуляції в процесі практичної підготовки майбутніх МВУ є видом 

навчально-методичного забезпечення ВВНЗ відповідного напряму підготовки 

[181]. 

Практичні рекомендації складаються з конкретних порад щодо розвитку 

здатності до саморегуляції в процесі практичної підготовки майбутніх МВУ. 

Завданнями практичних рекомендацій є такі: 

забезпечення навчання основам саморегуляції функціонального стану 
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організму офіцера, 

активізація здатності до регуляція різних психічних станів, 

мобілізація фізіологічних і психічних резервів майбутніх МВУ, 

емоційно-вольова підготовка майбутніх МВУ до професійної (бойової) 

діяльності, 

розвиток знань, навичок та вмінь зняття нервово-емоційного напруження 

після здійснення службових (бойових) завдань, 

забезпечення розвитку здатності до регулювання пізнавальних психічних 

процесів – уваги, пам’яті, мислення, 

формування зміни мотивації і самооцінки майбутніх МВУ тощо. 

Практичні рекомендацій спрямовані на розвиток компонентів здатності 

до психічної саморегуляції майбутніх МВУ: ціннісно-мотиваційного, 

когнітивного, емоційно-вольового, поведінково-діяльнісного, комунікативного 

та суб’єктного. 

I. Ціннісно-мотиваційний компонент спрямований на усвідомлення 

майбутніми МВУ професійних цінностей та мотивації. 

Основними показниками сформованості професійної мотивації 

майбутніх МВУ є такі: виражений інтерес до професії, прагнення стати 

висококваліфікованим фахівцем, відповідально виконувати свої професійні 

обов’язки та функції, високий рівень мотивації досягнення успіху, 

спрямованість на професійний саморозвиток і самовдосконалення. 

Розвиток ціннісно-мотиваційного компонента відбувається під час 

тренінгової теми 1 “Розвиток здатності до самодетермінації та самомотивації у 

військово-професійної діяльності, суб’єктності під час її здійснення”, що 

складається з таких вправ: 

вправа 1. “Відчуття потоку”; 

вправа 2. “Пошук значимих осіб серед членів групи”; 

вправа 3. “Виявлення цінностей”; 

вправа 4. “Створення нарису самохарактеристики”; 

вправа 5. “Правила створення нарису фіксованої ролі”; 
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вправа 6. Ідентифікація ціннісних груп; 

вправа 7. “Трансформація системи цінностей”; 

вправа 8. “Створення нарису фіксованої ролі”. 

II. Когнітивний компонент спрямований розвиток професійної уваги, 

спостережливості, пам’яті і мислення майбутнього МВУ, що передбачає: 

набуття вміння застосовувати психологічно обґрунтовані прийоми і 

правила для підвищення ефективності професійного спостереження; 

“включати” професійну уважність;  

точне запам’ятовування, збереження та правильне відтворення 

інформації, значущої для вирішення військово-професійних завдань;  

нестандартне та креативне мислення у складних ситуаціях, знаходження 

шляхів виходу з них; 

професійну натренованість органів почуттів і сприймань (когнітивно-

стресовий, когнітивно-знаннєвий, операційно-досвідовий компоненти). 

Розвиток когнітивного компоненту відбуваться під час 3-х тем 

тренінгової програми.  

Тема 2. “Розвиток здатності до саморегулювання сприймання та уваги в 

екстремальних умовах службової діяльності”: 

вправа 1. “Розвиток здатності свідомого руйнування стереотипних 

поглядів щодо об’єктів сприймання”; 

вправа 2. “Розвиток здатності до регуляції локус-контролю та рефлексії 

під час акту сприйняття”; 

вправа 3. “Формування здатності працювати з інтуїцією”; 

вправа 4. “Attention training (AT)”. 

Тема 3. “Розвиток здатності до саморегулювання пам’яті в умовах 

військово-професійної діяльності”: 

вправа 1. “Числа через букви”; 

вправа 2. “Вішалки”; 

вправа 3.  “Шед”; 

вправа 4. “Імена”; 
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вправа 5. “Фонетичні асоціації”; 

вправа 6. “Взаємодія відчуттів”; 

вправа 7. “Реєстрація обличь”; 

вправа 8. “Рими”; 

вправа 9. “Символізація”. 

Тема 6. “Розвиток здатності застосовувати креативність та нешаблонне 

мислення в складних ситуаціях військово-професійної діяльності”: 

вправа 1. “Розвиток здатності формування простору вирішення 

військово-професійних проблем”; 

вправа 2. “Мозковий штурм”; 

вправа 3. “Ментальні карти”; 

вправа 4. “Аналогії”; 

вправа 5. “Інверсії”; 

вправа 6. “Погляд інших людей”; 

вправа 7. “Наслідки і результат”; 

вправа 8. “Альтернативи, можливості, вибір”; 

вправа 9. “Метод випадкової стимуляції”; 

вправа 10. “Шість капелюхів”. 

ІІІ. Емоційно-вольовий компонент спрямований на розвиток здатності до 

самостійного впливу на власні регулюючі психологічні та нервові механізми 

майбутніми МВУ за допомогою вправ і прийомів. З цією метою проводиться 

розвиток таких психологічних якостей, як самовладання, впевненість у своїх 

силах. Це сприяє запобіганню розумової та фізичної перевтоми, зміцненню 

нервової системи і підвищенню стійкості психіки до негативних впливів, 

збільшенню працездатності майбутнього МВУ. 

У тренінговій програмі для реалізації зазначеного розроблена 

Тема 5. “Розвиток здатності до емоційної саморегуляції як методу 

профілактики професійного вигорання в умовах психічних перевантажень”: 

вправа 1. “Словник емоцій та почуттів”; 

вправа 2. “Фантом”; 
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вправа 3. “Внутрішній спостерігач”; 

вправа 4. “Емоційний самоаналіз”. 

IV. Поведінково-діяльнісний компонент спрямований на навчання 

майбутніх МВУ основам професійно-орієнтованої адаптивної поведінки і 

характеризує їх здатність до змін методів, форм виконання фахових завдань, 

статусів, ролей. 

V. Комунікативний копонент спрямований на розвиток здатності до 

саморегуляції психологічного стану залежно від комунікативної ситуації, а 

також навчання прийомам ефективної комунікації з метою підвищення рівня 

готовності до майбутньої фахової діяльності, що реалізується темами 4 та 7. 

Тема 4. “Розвиток здатності до самоконтролю та саморегуляції 

психічного стану під час спілкування з об’єктами професійної діяльності”: 

вправа 1. “Психологічний контакт при спілкуванні з об’єктами військово-

професійної взаємодії”; 

вправа 2. “Коло”; 

вправа 3. “Коло-1”; 

вправа 4. “Дискусія – змагання”; 

вправа 5. “Конкурс ораторів”; 

вправа 6. Рольова гра “Упередження”; 

вправа 7. “Тиск”; 

вправа 8. “Керівництво дискусією”. 

Тема 7. “Розвиток здатності зберігати спроможність чітко 

висловлюватися, давати вказівки, команди в екстремальних ситуаціях бойової 

діяльності”: 

вправа 1. “Прокачуємо словниковий запас”; 

вправа 2. “Найнудніша розповідь”; 

вправа 3. “Диспут”; 

вправа 4. “Суперечка за присутності свідка”; 

вправа 5. “Карусель”; 

вправа 6. “Остання зустріч”. 
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VI. Суб’єктний компонент спрямований на зміну позиції майбутніх 

МВУ, у перетворенні їх із об’єктів зовнішнього впливу в активних суб’єктів 

військово-професійної діяльності, що реалізується темою 8. 

Тема 8. “Розвиток здатності поводитися спокійно та впевнено в 

екстремальних обставинах та ситуаціях бойової діяльності”: 

вправа 1. “Я не боюся, на відміну від інших”; 

вправа 2. “Мій досвід і моменти професійної діяльності”; 

вправа 3. “Човен життя”; 

вправа 4. “Обговорення основних стратегій поведінки”; 

вправа 5. “Способи саморегуляції в ситуації стресу”; 

вправа 6. “Берсерк”; 

вправа 7. “Антистресова релаксація”. 

Для досягнення потрібного рівня розвитку здатності до саморегуляції у 

майбутніх МВУ на основі реалізації тренінгової програми необхідно 

формування тренінгових груп майбутніх МВУ та їх теоретична підготовка 

шляхом запровадження навчального модулю “Розвиток здатності до психічної 

саморегуляції у майбутніх МВУ”. 

Однією з умов успішної роботи таких тренінгових груп є розуміння 

завдання, яке висувається перед ними під час тренінгових вправ. Вплив може 

здійснюватися на перцептивному рівні, або рівні умінь, навичок, установок 

тощо. Не доцільно змішувати різні типи завдань під час роботи тренінгової 

групи, оскільки це може знизити ефективність її діяльності і викликати певні 

проблеми психологічного характеру. Окрім цього, змінювати завдання у 

процесі тренінгу можливо лише за згодою тренінгової групи. 

Робота тренінгових груп повинна враховувати кілька специфічних 

принципів: принцип активної позиції, принцип усвідомлення поведінки, 

принцип суб’єкт-суб’єктного спілкування. Ефективність тренінгу буде 

залежати від рівня майстерності тренера та його арсеналу засобів, спрямованих 

на досягнення поставленої мети. 

Для адаптації майбутніх МВУ до умов навчання можливе запровадження 
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зазначених тренінгових груп чи використання окремих елементів тренінгу, вже 

починаючи з перших курсів. Вони допомагатимуть майбутнім МВУ звикнути 

до тренінгової форми навчання, а також підвищити свою емпатійність, 

емоційну чутливість, створити комфортну атмосферу у групі в подальшому. 

Перед початком тренінгу доцільним є проведення діагностики рівня 

розвиненості здатності до психічної саморегуляції за допомогою методик та на 

основі критеріїв наведених п. 2.1 даного дослідження. Отримані результати 

діагностики психологічних рис особистості і рівня розвитку здатності до 

психічної саморегуляції дають змогу розробити максимально ефективний план 

проведення тренінгу з конкретною групою слухачів [146]. 

Таким чином, розвиток здатності до психічної саморегуляції сприятиме 

успішності, продуктивності та надійності військово-професійної діяльності 

майбутніх МВУ, адже здатність до психічної саморегуляції є невід’ємною 

частиною їх професійного становлення. Розвиваючи здатність до психічної 

саморегуляції, майбутні МВУ формують такі уміння, як впевненість у собі, 

здатність до саморефлексії, уміння регулювати власний емоційний стан, вміння 

приймати правильні рішення у нестандартних ситуаціях тощо. 

 

Висновки до 3 розділу 

 

На підставі аналізу форм, методів розвитку здатності до психічної 

саморегуляції визначено, що найбільш результативним, таким, що активно 

використовується у психологічній підготовці військовослужбовців загалом, та 

у процесі розвитку їх здатності до психічної саморегуляції зокрема, є тренінг. 

Тому з метою цілеспрямованого психологічного тренування й розвитку здатності 

до психічної саморегуляції у майбутніх МВУ відповідно до потреб і цілей 

військово-управлінської діяльності розроблено тренінгову програму, що 

складається з навчального модулю, 8 тем і 58 практичних тренінгових вправ, зміст 

яких узгоджено з компонентами їх здатності до психічної саморегуляції. 

З метою експериментального обгрунтування результативності 
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тренінгової програми розвитку здатності до психічної саморегуляції визначено 

вибірку із 62 офіцерів-слухачів – майбутніх МВУ (денна форма навчання), віком 

від 25 до 37 років, з вищою військовою освітою, які прослужили на офіцерських 

посадах не менше трьох років. На початку формувального етапу експерименту 

сформованість здатності до психічної саморегуляції майбутніх МВУ в 

контрольній (12 слухачів 1 курсу і 19 слухачів 2 курсу) (далі – КГ) та 

експериментальній (12 слухачів 1 курсу і 19 слухачів 2 курсу) (далі – ЕГ) групах 

суттєво не відрізнялася, що вказує на однорідність цих груп. 

Результати впровадження моделі і тренінгової програми наприкінці 

формувального етапу експерименту показують позитивну динаміку розвиненості 

здатності до психічної саморегуляції в ЕГ (рис. 3). Зокрема, значущі зміни 

відбулися у змісті ціннісно-мотиваційного (на 10 %), когнітивного (на 9 %), 

емоційно-вольового (на 15 %), поведінково-діяльнісного (на 16 %), 

комунікативного (на 10 %) та суб’єктного (на 11 %) компонентів. 

Показники всіх компонентів у КГ і ЕГ після формувального етапу 

експерименту статистично суттєво відрізняються (для р≤0,05). Відповідно на 

основі статистичного аналізу та порівняння одержаних результатів статистично 

доведено результативність тренінгової програми розвитку здатності до психічної 

саморегуляції у майбутніх МВУ у процесі їх практичної підготовки. 

На підставі результатів проведеного дослідження розроблено практичні 

рекомендації з розвитку здатності до професійної саморегуляції майбутніх МВУ 

в процесі практичної підготовки.  

У цьому розділі використано літературні джерела, що знаходяться у 

списку використаних джерел під номерами: [20; 25; 34; 38; 42; 44; 45; 49; 50; 63; 

70; 71; 72; 75; 77; 78; 84; 86; 93; 104; 106; 107; 110; 116; 118; 123; 129; 131; 142; 

146; 158; 161; 162; 171; 179; 180; 181; 182; 186; 187; 192; 195; 196; 198; 202; 204; 

209; 212; 215; 219; 221; 222; 224; 246; 247; 248; 251; 253; 254; 258; 264; 267; 268; 

269; 278; 279; 280; 281; 282; 283; 284; 285; 286; 287; 288; 289]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації теоретично узагальнено та практично вирішено наукове 

завдання, що полягало у з’ясуванні особливостей розвитку психічної 

саморегуляції майбутніх МВУ у процесі їх практичної підготовки. Результати 

проведеного дослідження довели результативність вирішення поставлених 

завдань і дали підстави для формулювання, зокрема, таких висновків: 

1. У результаті теоретичного аналізу та узагальнення наукових джерел 

з’ясовано, що психічна саморегуляція майбутніх магістрів військового 

управління ‒ це цілеспрямоване свідоме самокерування психічними процесами, 

станами, поведінкою та діяльністю відповідно до професійно значущих цілей, 

цінностей, актуальних потреб, професійних та моральних мотивів, що 

оптимізує їхні психічні можливості та психоемоційний стан, забезпечує 

успішність військово-професійної діяльності та прийняття оптимальних 

управлінських рішень в особливих умовах. 

Обґрунтовано, що основою розвитку психічної саморегуляції майбутніх 

МВУ у процесі практичної підготовки у ВВНЗ є здатність до психічної 

саморегуляції як складне інтегративне професійно важливе утворення, що 

визначає їхню здатність здійснювати саморегуляцію психічних процесів, 

станів, поведінки та діяльності, шляхом самоуправління ними для забезпечення 

успішної військово-професійної діяльності відповідно до цілей і 

запроєктованих її результатів.  

На підставі підходів науковців до феномену саморегуляції фахівців 

обґрунтовано структуру здатності до психічної саморегуляції майбутніх МВУ 

як сукупність ціннісно-мотиваційного, когнітивного, емоційно-вольового, 

поведінково-діяльнісного, комунікативного та суб’єктного компонентів. 

2. Розроблено структурно-функціональну модель розвитку здатності до 

психічної саморегуляції у майбутніх магістрів військового управління у 

процесі практичної підготовки у ВВНЗ, провідною ідеєю якої є 

цілеспрямований розвиток їх здатності до психічної саморегуляції психічних 
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процесів, станів, поведінки та діяльності відповідно до професійно значущих 

цілей, цінностей, актуальних потреб, професійних і моральних мотивів, 

поставлених службових і бойових завдань, оптимізація психічних можливостей 

і психоемоційного стану, забезпечення успішності військово-професійної 

діяльності та прийняття управлінських рішень в особливих умовах; а також 

обґрунтовано психологічний інструментарій для діагностування 

сформованості здатності до психічної саморегуляції у майбутніх МВУ у 

процесі їх практичної підготовки. 

3. Обґрунтовано методику реалізації емпірико-діагностичного задуму 

дослідження, що відображено у комплексі критеріїв і показників діагностування 

здатності до психічної саморегуляції майбутніх МВУ – ціннісно-мотиваційного 

(професійна спрямованість особистості, прагнення до професійно-управлінських 

дій, самомотивування, цінності військово-професійної діяльності, професійні 

інтереси та мотиваційні настанови), когнітивного (знання основ саморегуляції 

психічних процесів і станів, методів і способів управління психічними процесами, 

станами, поведінкою та діяльністю, практичне мислення тощо), емоційно-

вольового (самоконтроль дій і поведінки, здатність впевнено і цілеспрямовано 

діяти в небезпечних, емоційно напружених, психологічно складних і 

відповідальних ситуаціях службової (бойової) діяльності, цілеспрямованість, 

самостійність, самовладання), поведінково-діяльнісного (особистісна, професійна 

та психологічна готовність до професійно-управлінських дій, здатність 

регулювати поведінку, здатність відстоювати професійні інтереси тощо), 

комунікативного (саморегуляція психічного стану у процесі налагодження 

службово-ділових контактів, підтримування професійної взаємодії в 

різноманітних ситуаціях службово-ділового спілкування, вміння вирішувати 

конфліктні ситуації у військово-професійній діяльності тощо) та суб’єктного 

(здатність свідомо керувати своїм внутрішнім світом, рефлексувати, об’єктивне 

самооцінювання; самоставлення, саморефлексія).   

За результатами емпіричного дослідження з’ясовано, що більшість 

майбутніх МВУ виявили високий рівень сформованості когнітивного 
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компонента й недостатній рівень сформованості ціннісно-мотиваційного, 

емоційно-вольового, поведінково-діяльнісного, комунікативного і суб’єктного 

компонентів здатності до психічної саморегуляції.  

4. Розроблено тренінгову програму розвитку здатності до психічної 

саморегуляції у майбутніх МВУ, спрямовану на розвиток кожного її 

компонента, а також здатностей до саморегулювання уваги, уяви, пам’яті, 

емоцій, мислення, мовлення та поведінки.  

Доведено результативність впровадженої тренінгової програми з 

розвитку здатності до психічної саморегуляції у майбутніх МВУ. Оцінювання 

якісних параметрів компонентів їх здатності до психічної саморегуляції 

показує значущі позитивні зміни в усіх її компонентах. Найбільший розвиток 

відбувся в ціннісно-мотиваційному, емоційно-вольовому та поведінково-

діяльнісному компонентах, що обумовлено усвідомленням майбутніми МВУ 

залежності саморегуляції від сповідування цінностей військово-професійної 

діяльності, готовності діяти впевнено і зважено у психічно складних, емоційно 

напружених, небезпечних і відповідальних ситуаціях військово-управлінської 

діяльності. Одержані результати підтверджено статистичними методами 

дослідження за всіма компонентами здатності до психічної саморегуляції: 

тестом Левіна доведено, що дисперсії КГ і ЕГ рівні, а вибірки належать до 

однієї генеральної сукупності; за результатами t-тесту (для ступенів свободи 

df = 60), показники розвиненості здатності до психічної саморегуляції у 

майбутніх МВУ після формувального експерименту статистично значуще 

відрізняються у КГ і ЕГ (для рівня значущості р≤0,05). 

На основі статистичного аналізу та порівняння одержаних результатів 

статистично доведено результативність тренінгової програми розвитку 

здатності до психічної саморегуляції у майбутніх МВУ у процесі практичної 

підготовки. 

Розроблено практичні рекомендації з розвитку здатності до професійної 

саморегуляції майбутніх МВУ у процесі практичної підготовки, що містять 

професійно орієнтовані поради щодо її розвитку.  
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ДОДАТКИ 
 

Додаток А 
 

АНКЕТА 
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ В ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МВУ 
 

1. Позначте свій психологічний стан під час вступних іспитів до ВВНЗ 
1. Сильно хвилювався 
2. Трохи хвилювався 
3. Зовсім не хвилювався 
Інше, поясніть____________________________________________________ 
 
2. Чи сприймаєте Ви занадто близько до серця невдачі, які спіткають Вас при 
підготовці до навчальних занять? 
1. Невдачі завжди сприймаю близько до серця 
2. Буває що сприймаю близько а іноді на них не реагую  
3.Ніколи не сприймаю близько до серця 
Інше, поясніть____________________________________________________ 
 
3. Вас часто хвилюють думки про те, що Ви гірший з навчання, хоча оцінки у 
Вас непогані? 
1. Хвилюють дуже часто 
2. Навчаюсь як можу 
3. Мені байдуже які в мене оцінки 
Інше, поясніть____________________________________________________ 
 
4. Чи відчуваєте Ви брак часу для підготовки до занять? 
1. Відчуваю постійно 
2. Іноді я відчуваю брак часу 
3.Часу для підготовки завжди вистачає 
Інше, поясніть____________________________________________________ 
 
5. Чи швидко Ви переходите від одного виду діяльності до іншого під час 
підготовки до занять? 
1. Переходжу дуже швидко 
2. Буває, що не дуже швидко  
3. Я все роблю не поспішаючи  
Інше, поясніть____________________________________________________ 
 
6. Які психологічні чинники позитивно впливають на Ваш психічний стан під 
час виконання практичних завдань? 
1. Якісно виконане завдання 
2. Допомога інших людей 
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3. Інше (напишіть)  
Інше, поясніть____________________________________________________ 
 
7. Чи відчували Ви психічне напруження коли вперше зустрічалися з особою 
зі службових питань? 
1. Відчував сильне психічне напруження 
2. Все пройшло природно 
Інше, поясніть____________________________________________________ 
 
8. Чи хвилюєтеся Ви перед спілкуванням з незнайомою людиною, у якої Вам 
потрібно попросити допомоги? 
1. Можлива відмова сильно хвилює  
2. Спілкування з незнайомою людиною трохи хвилює  
3. На зустріч йду не хвилюючись, впевнений у своїх можливостях 
Інше, поясніть____________________________________________________ 
 
9. Ви дуже хвилюєтесь, якщо запланована зустріч з людиною може не 
відбутися через неочікувані обставини? 
1. Дуже хвилююсь  
2. Іноді хвилююсь 
3. Зовсім не хвилююсь, я впевнений в своїх діях  
Інше, поясніть____________________________________________________ 
 
10. Складнощі у спілкуванні з людиною, з якою у Вас раніше були добрі 
стосунки, викликають у Вас внутрішнє напруження? 
1. Так, складнощі у спілкуванні викликають внутрішнє напруження 
2. Іноді викликають   
3. Ніколи не викликають 
Інше, поясніть____________________________________________________ 
 
11. Чи Ви вважаєте себе людиною спокійною і холоднокровною? 
1. Я людина спокійна і холоднокровна 
2. Іноді я нервую 
3.Часто буває так, що стаю роздратованим 
Інше, поясніть____________________________________________________ 
 
12. Чи швидко Ви приймаєте правильні рішення під час навчання, якщо щось 
йде не за планом? 
1. Правильні рішення приймаю повільно 
2. Буває по різному 
3.Рішення завжди приймаю швидко 
Інше, поясніть____________________________________________________ 
 
13. Чи впевнені Ви в собі і відчуваєте високу відповідальність за виконання 
навчальних завдань? 
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1. Я впевнений в собі 
2. Іноді я відчуваю невпевненість в своїх силах 
Інше, поясніть____________________________________________________ 
 
14. Чи впливає на Ваш психічний стан постійна зміна обстановки? 
1. Впливає постійно 
2. Іноді впливає 
3. На мій психічний стан постійна зміна обстановки ніколи не впливає 
Інше, поясніть____________________________________________________ 
 
15. Чи сильно впливає на Ваш психічний стан монотонність в роботі? 
1. Так, монотонність в роботі сильно впливає на мій психічний стан 
2. Буває що впливає 
3. Ніколи не впливає, я відчуваю себе нормально 
Інше, поясніть____________________________________________________ 
 
16. Чи жалкуєте Ви про свої вчинки, які були здійснені у збудженому стані? 
1. Я часто жалкую про свої вчинки, які були здійснені у збудженому стані 
2. Іноді жалкую 
3. Ніколи не жалкую 
Інше, поясніть____________________________________________________ 
 
17. Чи вмієте Ви керувати своїм психічним станом під час виконання 
службових завдань? 
1. Вмію керувати 
2. Буває, що я розгублююсь, але в основному керую 
3. Не вмію керувати 
Інше, поясніть____________________________________________________ 
 
18. Чи необхідно Вам навчатися методикам саморегуляції психічних станів в 
процесі виконання практичних задвань? 
Інше, поясніть____________________________________________________ 
 

Щиро дякуємо за участь у опитуванні! Бажаємо Вам успіхів у навчанні та 
подальшій службі  
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Додаток Б 
 

ОПРОСНИК ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ЛИЧНОСТИ (ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ АНКЕТА-1) 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

Вам предлагается выразить свое отношение к утверждениям, касающимся 
Ваших взглядов и предпочтений. Каждое утверждение имеет три варианта 
завершения, обозначенных буквами А, Б и В. 

Для каждого пункта Вы должны сделать два выбора. Соответственно, в 
регистрационном бланке для каждого пункта предусмотрено две строки, по три 
клеточки в каждой. 

В первую очередь Вы должны выбрать среди вариантов завершения тот, 
который в наибольшей степени отражает Ваши взгляды. Этому выбору должна 
соответствовать метка в соответствующем квадратике первой строки. 

Во второй раз Вы должны выбрать более приемлемый для Вас вариант 
среди двух оставшихся. Свой выбор в этом случае отразите, поставив метку в 
соответствующем квадратике второй строки. 

Следите за тем, чтобы номера пунктов и номера на бланке совпадали. Не 
пропускайте ни одного пункта; в каждом выбирайте по два более приемлемых 
для Вас варианта. Помните, что варианты, указанные Вами в первой и второй 
строках одного пункта, не могут иметь одинаковые буквенные обозначения. 

Перед началом выполнения методики впишите необходимые данные о 
себе в верхней части бланка, не выходя за пределы рамки. Обратите также 
внимание на приведенные в этой же части бланка правила нанесения меток. 

 
Если вы хорошо поняли инструкцию, приступайте к заполнению бланков. 

 
1. Наибольшее удовлетворение доставляет 

A) высокая оценка моей работы руководителем 
Б) ощущение хорошо выполненной работы 
B) сознание, что находишься среди друзей 

2. Если бы мне пришлось серьезно заниматься спортом, хотелось бы 
быть 

A) тренером, вырабатывающим тактику игры 
Б) известным игроком 
B) избранным капитаном команды 

3. Лучшими преподавателями являются те, кто 
A) умеет находить индивидуальный подход к ученикам 
Б) увлечен своим предметом и умеет пробудить интерес к нему 
B) создает в коллективе атмосферу, в которой каждый может 

высказать свою точку зрения 
4. Учащиеся оценивают, как самых плохих преподавателей тех, которые 

A) не скрывают, что некоторые люди им не симпатичны 
Б) пытаются вызвать у всех дух соревнования 
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B) производят впечатление, что предмет, который они преподают, им 
не интересен 

5. Я предпочитаю иметь дело с друзьями, которые 
A) помогают другим, когда для этого представляется случай 
Б) всегда верны и надежны 
B) обладают разносторонними знаниями и интересами 

6. Лучшими друзьями я считаю тех 
A) с которыми легко поддерживать отношения 
Б) которые могут больше, чем я 
B) на которых можно положиться 

7. Мне бы хотелось, чтобы меня считали человеком, который 
A) добился жизненного успеха 
Б) увлечен своим делом, является хорошим специалистом 
B) отличается дружелюбием и доброжелательностью 

8. Если бы можно было выбирать, лучше было бы стать 
A) научным работником 
Б) руководителем 
B) опытным летчиком 

9. В детстве мне больше всего нравилось 
A) играть с друзьями 
Б) заниматься своими делами, когда мне никто не мешает 
B) когда меня хвалили 

10. Больше всего мне не нравится, когда 
A) я сталкиваюсь с препятствиями при выполнении каких-либо дел 
Б) у меня портятся отношения с коллегами по работе (учебе) 
B) меня критикует мой начальник 

11. Основная роль школы должна заключаться 
A) в подготовке учащихся к работе по специальности 
Б) в развитии индивидуальных способностей и самостоятельности 
B) в воспитании в учащихся качеств, благодаря которым они могли 

бы успешно ладить с другими людьми 
12. Мне не нравятся коллективы, в которых 

A) царит жестокая дисциплина и все решения принимаются "наверху" 
Б) человек теряет индивидуальность в общей массе 
B) невозможно проявление собственной инициативы 

13. Если бы у меня было больше свободного времени, его лучше было бы 
использовать 

A) для общения с друзьями 
Б) для любимых дел и самообразования 
B) для беспечного отдыха 

14. Мне кажется, что я работаю с максимальной отдачей, если 
A) рядом со мной трудятся симпатичные мне люди 
Б) дело мне по душе 
B) мои усилия достаточно вознаграждены 

15. Мне особенно приятно, когда 
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A) кто-нибудь хвалит меня 
Б) я чувствую, что хорошо сделал свою работу 
B) я провожу время с друзьями 

16. Если бы обо мне написали в газете, мне хотелось, чтобы 
A) отметили, что я успешно справляюсь со своими делами 
Б) похвалили меня за мою работу 
B) сообщили о моем избрании в какой-нибудь выборный орган 

17. Лучше всего учиться у преподавателя, который 
A) знает индивидуальный подход ко мне 
Б) стимулирует меня на более интенсивный труд 
B) вызывает дискуссию по разбираемым вопросам 

18. Нет ничего хуже, чем 
A) оскорбление личного достоинства 
Б) неудача при выполнениях важного задания 
B) потеря друзей  

19. В любом деле я больше всего ценю 
A) личный успех 
Б) общую, совместную работу 
B) практические результаты 

20. Очень мало людей, которые 
A) действительно радуются выполненной работе 
Б) с удовольствием работают в коллективе 
B) выполняют работу по-настоящему хорошо 

21. Я не переношу 
A) ссоры и споры 
Б) когда отвергается все новое 
B) людей, ставящих себя выше других 

22. Мне хотелось бы 
A) чтобы окружающие считали меня своим другом 
Б) помогать другим в общем деле 
B) вызывать восхищение других 

23. Я считаю, что руководитель в первую очередь должен 
A) быть требовательным 
Б) пользоваться авторитетом 
B) быть доступным людям 

24. Желательно, чтобы на работе 
A) решения принимались коллегиально (совместным обсуждением) 
Б) предоставлялась возможность самостоятельно решать проблемы 
B) начальство признавало мои достоинства 

25. Меня бы больше заинтересовала книга 
A) об искусстве хорошо ладить с людьми 
Б) о жизни известного человека 
B) из серии "сделай сам" 

26. Если бы у меня были развиты музыкальные способности, я бы 
предпочел (почла) быть 
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A) дирижером 
Б) солистом 
B) композитором 

27. Свободное время я с наибольшим удовольствием провожу 
A) просматривая детективные фильмы 
Б) развлекаясь с друзьями 
B) занимаясь своими увлечениями 

28. При одинаковом финансовом успехе мне было бы интереснее 
A) придумать интересный конкурс (разработать сценарий) 
Б) победить в конкурсе 
B) организовать конкурс и руководить им 

29. Для меня важнее всего знать 
A) что я хочу сделать 
Б) как достичь цели 
B) как привлечь других к достижению моей цели 

30. Человек должен вести себя так, чтобы 
A) другие были довольны им 
Б) выполнить прежде всего свою задачу 
B) избежать укоров за плохо выполненную работу 
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Додаток В 
 

ОПРОСНИК МЕТОДИКИ КАРТА ИНТЕРЕСОВ-2 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
 

У Вас есть возможность продолжить учебу или поступить на интересную 
работу. Для того чтобы помочь Вам в выборе профессии, предлагаем Вам 
ответить на ряд вопросов. 

Для каждого из вопросов можно выбрать один из пяти вариантов ответов. 
На регистрационном бланке они представлены квадратиками А, Б, В, Г, Д и 
обозначают следующее: 

А - дело, о котором идет речь в вопросе, Вам очень нравится 
Б - скорее, нравится 
В - затрудняюсь с ответом 
Г - скорее, не нравится 
Д - очень не нравится 
Внимательно читайте вопросы. Старайтесь выбрать тот вариант ответа, 

который наиболее точно соответствует Вашим предпочтениям, и отразите его 
в регистрационном бланке, поставив метку в соответствующем квадратике. 

Следите за тем, чтобы номера вопросов и номера на бланке совпадали. Не 
пропускайте ни одного вопроса, для каждого выбирайте только один вариант 
ответа. По возможности, избегайте неопределенных ответов. 

Перед началом выполнения методики впишите необходимые данные о 
себе в верхней части бланка, не выходя за пределы рамки. Обратите также 
внимание на приведенные в этой же части бланка правила нанесения меток. 

 
Если Вы хорошо поняли инструкцию, приступайте к заполнению бланка. 
 
1. Нравится ли Вам знакомиться с жизнью растений и животных? 
2. Нравятся ли Вам уроки по географии, чтение учебника географии? 
3. Любите ли Вы читать художественную или научно-популярную 

литературу о геологических экспедициях? 
4. Нравятся ли Вам уроки и учебник анатомии и физиологии человека? 
5. Любите ли Вы уроки домоводства или домашние занятия 

домоводством? 
6. Любите ли Вы читать научно-популярную литературу о физических 

открытиях, о жизни и деятельности выдающихся физиков? 
7. Любите ли Вы читать об открытиях в химии или о жизни и 

деятельности выдающихся химиков? 
8. Любите ли Вы читать технические журналы? 
9. Любите ли Вы читать статьи в научно-популярных журналах о 

достижениях в области электроники и радиотехники? 
10. Интересно ли Вам знакомиться с разными металлами и их 

свойствами? 
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11. Интересно ли Вам узнавать о разных породах древесины и об их 
практическом применении? 

12. Интересно ли Вам узнавать о достижениях в области строительства? 
13. Любите ли Вы читать книги, смотреть фильмы о водителях различных 

видов транспорта (автомобильного, железнодорожного и т.д.)? 
14. Любите ли Вы читать книги, смотреть фильмы о летчиках и 

космонавтах? 
15. знакомиться с военной техникой? 
16. Любите ли Вы читать книги об исторических событиях и 

исторических деятелях? 
17. Любите ли Вы читать классиков отечественной и зарубежной 

литературы? 
18. Любите ли Вы читать и обсуждать газетно-журнальные статьи и 

очерки? 
19. Любите ли Вы обсуждать текущие дела и события в классе и школе? 
20. Любите ли Вы читать книги о жизни школы (о работе воспитателя, 

учителя)? 
21. Любите ли Вы читать книги, смотреть фильмы о работе милиции? 
22. Нравится ли Вам заботиться о порядке в вещах, красивом виде 

помещения, в котором учитесь, живете, работаете? 
23. Любите ли Вы читать книги типа "Занимательная математика", 

"Математический досуг"? 
24. Нравится ли Вам изучать экономическую географию? 
25. Нравятся ли Вам занятия иностранным языком? 
26. Интересно ли Вам знакомиться с жизнью выдающихся художников, с 

историей развития изобразительного искусства? 
27. Интересно ли Вам знакомиться с жизнью выдающихся мастеров 

сцены и кино, встречаться с артистами, коллекционировать их фотографии? 
28. Интересно ли Вам знакомиться с жизнью и творчеством выдающихся 

музыкантов, с вопросами теории музыкального искусства? 
29. Любите ли Вы читать спортивные журналы, газеты, книги о спорте, о 

выдающихся спортсменах? 
30. Нравится ли Вам изучать биологию, ботанику, зоологию? 
31. Интересно ли Вам знакомиться с различными странами по описаниям 

и географическим открытиям? 
32. Любите ли Вы читать о жизни и деятельности знаменитых геологов? 
33. Любите ли Вы читать о том, как люди научились бороться с 

болезнями, о врачах и достижениях в области медицины? 
34. Нравится ли Вам посещать с экскурсией предприятия легкой 

промышленности? 
35. Любите ли Вы читать книги типа "Занимательная физика", "Физики 

шутят"? 
36. Хотели бы Вы наблюдать химические явления в природе, 

производить опыты по химии, следить за ходом химических реакций? 
37. Интересно ли Вам знакомиться с новейшими достижениями 
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современной техники (слушать и смотреть радио- и телепередачи, читать 
статьи в газетах)? 

38. Нравится ли Вам посещать радиотехнические кружки или 
знакомиться с работой электрика? 

39. Интересно ли Вам знакомиться с различными измерительными 
инструментами для металлообработки и работать с ними? 

40. Нравиться ли Вам наблюдать за изготовлением изделий из дерева, 
рассматривать новые образцы мебели? 

41. Нравится ли Вам встречаться со строителями, наблюдать за их 
работой? 

42. Любите ли Вы читать популярную литературу о средствах 
передвижения? 

43. Любите ли Вы читать книги, смотреть фильмы о речниках, моряках? 
44. Любите ли Вы читать книги, смотреть фильмы на военные темы, 

знакомиться с историей войн, крупных сражений? 
45. Нравится ли Вам обсуждать текущие политические события в России 

и за рубежом? 
46. Любите ли Вы читать литературно-критические статьи? 
47. Нравиться ли Вам слушать репортажи и интервью по радио, смотреть 

теленовости и тематические телепередачи? 
48. Интересно ли Вам узнавать о событиях, происходящих в городе, 

республике, стране? 
49. Нравится ли Вам давать объяснение товарищам, как выполнить 

учебное задание, если они не могут сделать его сами? 
50. Нравится ли Вам давать оценки поступкам друга, знакомого или 

литературного героя? 
51. Нравится ли Вам обеспечивать семью продуктами; организовывать 

питание для всех во время похода? 
52. Любите ли Вы читать научно-популярную литературу об открытиях в 

математике, о жизни и деятельности выдающихся математиков? 
53. Интересует ли Вас ход выполнения экономических и хозяйственных 

планов? 
54. Хотели бы Вы читать художественную литературу на иностранном 

языке? 
55. Хотели бы Вы быть членом редколлегии, заниматься 

художественным оформлением газет? 
56. Любите ли Вы посещать драматический театр или театр юного 

зрителя? 
57. Любите ли Вы слушать оперную или симфоническую музыку? 
58. Любите ли Вы посещать спортивные соревнования, слушать и 

смотреть спортивные радио- и телепередачи? 
59. Хотели бы Вы посещать биологический кружок? 
60. Хотели бы Вы заниматься в географическом кружке? 
61. Хотели бы Вы составлять и собирать описания и изображения 

геологических объектов земли, минералов? 
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62. Хотели бы Вы изучать функции организма человека, причины 
возникновения болезней и пути их лечения? 

63. Понравилось бы Вам посещать кружок кулинаров, готовить дома 
обед? 

64. Нравится ли Вам проводить опыты по физике? 
65. Нравится ли Вам готовить растворы, взвешивать реактивы? 
66. Нравится ли Вам разбирать и ремонтировать различные механизмы 

(например, часы, утюг)? 
67. Нравится ли Вам пользоваться точными измерительными приборами 

(осциллографом, вольтметром, амперметром), производить разнообразные 
подсчеты? 

68. Нравится ли Вам мастерить различные предметы и детали из металла? 
69. Нравится ли Вам мастерить различные предметы и детали из 

древесины или художественно обрабатывать дерево (выпиливать, выжигать, 
вырезать)? 

70. Хотели бы Вы набрасывать строительный эскиз или выполнять 
чертежи различных построек? 

71. Хотели бы Вы посещать кружок юных железнодорожников и 
автолюбителей? 

72. Хотели бы Вы участвовать в секции парашютистов и в кружке 
авиамоделистов или в работе авиаклубов? 

73. Хотели бы Вы заниматься в стрелковой секции? 
74. Нравится ли Вам изучать историю возникновения различных народов 

и государств? 
75. Нравится ли Вам писать классные и домашние сочинения по 

литературе? 
76. Любите ли Вы наблюдать за поступками, поведением, жизнью других 

людей? 
77. Любите ли Вы выполнять общественную работу, организовывать, 

сплачивать товарищей на какое-либо дело? 
78. Нравится ли Вам проводить время с маленькими детьми, читать им 

книги, что-либо им рассказывать, помогать в чем-либо? 
79. Нравится ли Вам устанавливать дисциплину среди сверстников и 

младших? 
80. Нравится ли Вам наблюдать за работой продавца, повара, официанта? 
81. Хотели бы Вы заниматься в математическом кружке? 
82. Хотели бы Вы изучать вопросы развития промышленности, узнавать 

о новых достижениях в области планирования и учета на промышленном 
предприятии? 

83. Хотели бы Вы работать с иностранными словарями, разбираться в 
оборотах речи малознакомого языка? 

84. Любите ли Вы посещать музеи, художественные выставки? 
85. Любите ли Вы выступать на сцене перед зрителями? 
86. Хотели бы Вы играть на одном из музыкальных инструментов? 
87. Любите ли Вы играть в спортивные игры? 
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88. Понравилось бы Вам наблюдать за ростом и развитием животных, 
растений, вести записи наблюдений? 

89. Хотели бы Вы самостоятельно составлять географические карты, 
собирать различные географические материалы? 

90. Хотели бы Вы собирать коллекции минералов, экспонаты для 
геологического музея? 

91. Интересно ли Вам знакомиться с работой врача, медсестры, 
фармацевта? 

92. Хотели бы Вы посещать кружок по кройке и шитью, шить себе и 
членам семьи? 

93. Хотели бы Вы заниматься в физическом кружке или посещать 
факультативные занятия по физике? 

94. Хотели бы Вы заниматься в химическом кружке или посещать 
факультативы по химии? 

95. Хотели бы Вы заниматься в одном из технических кружков 
(моделировать самолеты, корабли и т.д.)? 

96. Интересно ли Вам знакомиться с устройствами электроприборов, 
электроаппаратов, электрических машин; собирать, контролировать 
радиоприборы, приемники, проигрыватели и пр.? 

97. Нравятся ли Вам уроки труда в школьных и слесарно-станочных 
мастерских? 

98. Хотели бы Вы участвовать в работе кружка "умелые руки" или в 
столярном кружке? 

99. Нравится ли Вам бывать на стройке, наблюдать за ходом 
строительства, за отделочными работами? 

100. Любите ли Вы смотреть за соблюдением правил передвижения 
пешеходов и транспортных средств? 

101. Хотели бы Вы участвовать в секции гребцов, парусников, 
аквалангистов, в бригаде по спасению утопающих? 

102. Нравится ли Вам участвовать в военизированных играх? 
103. Любите ли Вы посещать исторические музеи, знакомиться с 

памятниками культуры? 
104. Нравится ли Вам заниматься в литературном кружке, посещать 

факультативные занятия по литературе или иностранному языку? 
105. Любите ли Вы вести личный дневник? 
106. Хотели бы Вы выступать в классе с сообщениями о международном 

положении? 
107. Хотели бы Вы организовывать досуг младших ребят? 
108. Хотели бы Вы выяснять причины поведения и поступков людей, 

которые они хотят скрыть? 
109. Хотели бы Вы помогать покупателю выбрать в магазине покупку, 

которая ему нужна? 
110. Нравится ли Вам решать сложные задачи по математике? 
111. Любите ли Вы точно вести учет своих денежных расходов и доходов? 
112. Хотели бы Вы заниматься в кружке иностранного языка или посещать 
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факультативные занятия? 
113. Хотели бы Вы заниматься в художественном кружке? 
114. Хотели бы Вы участвовать в смотрах художественной 

самодеятельности? 
115. Хотели бы Вы заниматься в хоре или в музыкальном кружке? 
116. Нравится ли Вам заниматься в какой-либо спортивной секции? 
117. Хотели бы Вы участвовать в биологических олимпиадах или готовить 

выставки растений или животных? 
118. Хотели бы Вы участвовать в географической экспедиции? 
119. Хотели бы Вы участвовать в геологической экспедиции? 
120. Хотели бы Вы наблюдать и ухаживать за больными, оказывать им 

помощь, облегчать их состояние? 
121. Хотели бы Вы участвовать в выставках кулинарных или 

кондитерских работ, или посещать их? 
122. Хотели бы Вы участвовать в физических олимпиадах? 
123. Хотели бы Вы решать сложные задачи по химии, участвовать в 

химических олимпиадах? 
124. Хотели бы Вы разбираться в технических чертежах и схемах, самому 

чертить или составлять чертежи? 
125. Хотели бы Вы разбираться в сложных радиосхемах? 
126. Нравится ли Вам посещать с экскурсией промышленные 

предприятия, знакомиться с новыми типами станков, наблюдать за работой на 
них или за их ремонтом? 

127. Любите ли Вы мастерить что-нибудь из дерева своими руками? 
128. Хотели бы Вы принимать посильное участие в строительных работах? 
129. Хотели бы Вы принимать посильное участие в обслуживании и 

ремонте автомобиля, троллейбуса и т.п.? 
130. Хотели бы Вы управлять вертолетом или самолетом? 
131. Понравилось бы Вам жить по жестко установленному режиму, строго 

выполнять распорядок дня? 
132. Хотели бы Вы заниматься в историческом кружке, собирать 

материалы, выступать с докладами на исторические темы? 
133. Любите ли Вы работать с литературными источниками, вести дневник 

впечатлений о прочитанном? 
134. Любите ли Вы участвовать в диспутах и читательских конференциях? 
135. Любите ли Вы подготавливать и проводить общественные 

мероприятия в школе? 
136. Нравиться ли Вам шефствовать над трудновоспитуемыми, обсуждать 

с кем-либо вопросы воспитания детей и подростков? 
137. Хотели бы Вы помогать в работе милиции? 
138. Хотели бы Вы постоянно общаться с различными людьми? 
139. Хотели бы Вы участвовать в математических олимпиадах? 
140. Нравится ли Вам интересоваться стоимостью товаров, пытаться 

понять вопросы ценообразования, заработной платы, организации труда? 
141. Любите ли Вы беседовать с друзьями на иностранном языке? 
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142. Хотели бы Вы участвовать в выставках изобразительного искусства? 
143. Хотели бы Вы посещать театральный кружок? 
144. Хотели бы Вы участвовать в театральных смотрах-конкурсах? 
145. Любите ли Вы принимать личное участие в спортивных 

соревнованиях? 
146. Понравилось бы Вам выращивать в саду или в огороде растения, 

воспитывать животных, ухаживать за ними? 
147. Хотели бы Вы производить топографические съемки-местности? 
148. Понравилось бы Вам совершать длительные трудные походы, во 

время которых приходится напряженно работать по заданной программе? 
149. Хотели бы Вы работать в больнице, поликлинике или аптеке? 
150. Хотели бы Вы работать специалистом на предприятии пищевой или 

легкой промышленности (швеей, закройщицей, кондитером и т.д.)? 
151. Нравится ли Вам решать сложные задачи по химии? 
152. Хотели бы Вы работать на химическом производстве? 
153. Понравилось бы Вам участвовать в выставках технического 

творчества? 
154. Хотели бы Вы работать в области электроэнергетики или 

радиоэлектроники? 
155. Хотели бы Вы работать у станка, изготавливать различные детали и 

изделия? 
156. Хотели бы Вы выполнять по чертежам столярные или модельные 

работы? 
157. Хотели бы Вы работать в строительной бригаде? 
158. Хотели бы Вы возить пассажиров или грузы, соблюдать правила 

уличного движения? 
159. Хотели бы Вы работать в штормовую погоду на большой реке или в 

открытом море? 
160. Хотели бы Вы работать военным инженером или командиром? 
161. Хотели бы Вы ходить в походы по историческим местам родного 

края? 
162. Пробуете ли Вы писать рассказы, сочинять стихи, басни и т.д.? 
163. Пробуете ли Вы писать заметки или очерки в стенгазету или 

периодическую печать? 
164. Хотели бы Вы руководить бригадой во время трудового десанта? 
165. Хотели бы Вы организовывать игры или праздники для детей? 
166. Хотели бы Вы работать в юридическом учреждении (в суде, 

прокуратуре, адвокатуре, юридической консультации)? 
167. Хотели бы Вы оказывать людям различные большие и малые услуги? 
168. Хотели бы Вы выполнять работу, постоянно требующую применения 

математических знаний? 
169. Хотели бы Вы работать в области планирования, финансирования, 

экономики предприятий народного хозяйства? 
170. Нравится ли Вам участвовать в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях на иностранном языке? 
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171. Хотели бы Вы посещать выставки изобразительного искусства, 
художественной фотографии? 

172. Хотели бы Вы играть на сцене или сниматься в кино? 
173. Хотели бы Вы быть музыкантом, музыкальным режиссером или 

преподавателем музыки? 
174. Хотели бы Вы работать преподавателем физкультуры или тренером? 
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Додаток Г 
 

ТЕСТ СТРУКТУРЫ ИНТЕЛЛЕКТА АМТХАУЕРА  
(ВАРИАНТ МИОМ) 

Субтест 1 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

Вам предлагается выполнить 20 заданий, требующих понимания смысла 
слов. 

Каждое задание состоит из неоконченного предложения, в котором 
недостает одного слова, и пяти слов (вариантов ответов), обозначенных 
буквами А, Б, В, Г и Д. Среди предложенных слов необходимо выбрать 
ТОЛЬКО ОДНО, которое, по Вашему мнению, наиболее подходит по смыслу 
для окончания предложения. Свой выбор отразите в регистрационном бланке, 
поставив метку в соответствующем квадратике. 

 
ПРИМЕР: 

Закончите предложение: Противоположностью надежды является... 
Варианты ответов: А) грусть; Б) злость; В) нежность; Г) уныние; 

Д) отчаяние 
Правильный ответ ‒ отчаяние. Следовательно, нужно поставить метку в 

квадратике, помеченном буквой Д. 
Даже если Вы затрудняетесь с ответом, попытайтесь все же сделать какой-

то выбор, который представляется Вам наиболее правдоподобным. Если 
быстро найти решение не удается, можно переходить к следующему пункту, 
чтобы потом, если останется время, вернуться к пропущенным пунктам. 
Следите за тем, чтобы номера решаемых задач (пунктов) и номера в 
регистрационном бланке совпадали. 

Начало и завершение работы над заданием осуществляется ТОЛЬКО по 
команде эксперта. Время выполнения теста ограничено б минутами. 
Постарайтесь за отведенное время правильно выполнить как можно больше 
пунктов. 

Перед началом выполнения теста впишите необходимые данные о себе в 
верхней части бланка, не выходя за пределы рамки. Обратите также внимание 
на приведенные в этой же части бланка правила нанесения меток. 

 
Без команды эксперта страницу не переворачивать! 
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№ A Б В Г Д 
1 У дерева всегда есть ... 

листья плоды почки корни тень 
2 Комментарий - это ... 

закон лекция объяснение следствие намек 
3 Противоположностью предательства является ... 

любовь тунеядство хитрость трусость преданность 
4 Женщина... бывает выше мужчины 

всегда обычно часто никогда иногда 
5 Обед не может состояться без ... 

стола сервиза пищи воды голода 
6 Занятием, противоположным отдыху, является ... 

труд забота усталость прогулка тренировка 
7 Для торговли необходимо иметь ... 

магазин деньги прилавок товар весы 
8 Когда спор кончается взаимной уступкой, это называется ... 

конвенцией компромиссом развязкой сговором примирением 
9 Человека, который плохо относится к новшествам, называют ... 

анархистом либералом демократом радикалом консерватором 
10 Сыновья ... превосходят отцов по жизненному опыту 

иногда часто никогда не обычно всегда 
11 При одинаковом весе больше всего белков содержит ... 

мясо яйцо жир рыба хлеб 
12 Соотношение выигрышей и проигрышей в лотерее дает возможность определить 

число участников прибыль цену одного 
билета 

количество 
билетов 

вероятность 
выигрыша 

13 Тетя ... бывает старше племянницы 
всегда редко почти всегда никогда не обязательно 

14 Утверждение, что все люди честны ... 
ложно хитро верно абсурдно не доказано 

15 Рост шестилетнего ребенка равен приблизительно ... см. 
160 60 140 110 50 
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№ A Б В Г Д 
16 Длина десятирублевой купюры составляет приблизительно ... см. 

17,5 9,5 13,0 19,0 15,0 
17 Утверждение, которое не вполне доказано, называют ... 

двусмысленным парадоксальным гипотетичным пустым очевидным 
18 Из перечисленных ниже городов севернее всех расположен ... 
 Новосибирск Мурманск Красноярск Иркутск Хабаровск 

19 Предложения не существуют без... 
глагола подлежащего обращения точки слова 

20 Расстояние между Москвой и Новосибирском составляет приблизительно 
  3000 1000 7000 4800 2100 
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Субтест 2 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
 

Вам предлагается выполнить 20 заданий, требующих понимания смысла 
слов. 

Задание состоит из пяти слов (вариантов ответов), обозначенных буквами 
А. Б. В. Г и Д. Из предложенных слов необходимо выбрать ТОЛЬКО ОДНО, 
которое, по Вашем; мнению, больше других подходит по смыслу к остальным. 
Свой выбор отразите в регистрашюннеу бланке, поставив  метку в 
соответствующем квадратике. 

ПРИМЕР: 
Какое слово меньше других подходит к остальным? 

А) идти; Б) мчаться; В) ползти; Г) лежать; Д) бежать 
Правильный ответ - лежать. Следовательно, нужно поставить метку в 
квадратике, помеченном буквой Г. 
 

Даже если Вы затрудняетесь с ответом, попытайтесь все же сделать какой-
то выбор, который представляется Вам наиболее правдоподобным. Если 
быстро найти решение не удается, можно переходить к следующему пункту, 
чтобы потом, если останется время, вернуться к пропущенным пунктам. 
Следите за тем, чтобы номера решаемых задач (пунктов) и номера в 
регистрационном бланке совпадали. 

Начало и завершение работы над заданием осуществляется ТОЛЬКО по 
команде эксперта. Время выполнения теста ограничено 6 минутами. 
Постарайтесь за отведенное время правильно выполнить как можно больше 
пунктов.  

Перед началом выполнения теста впишите необходимые данные о себе в 
верхней части бланка, не выходя за пределы рамки. Обратите также внимание 
на приведенные в этой же части бланка правила нанесения меток. 

 
Без команды эксперта страницу не переворачивать! 
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Какое слово меньше других подходит к остальным? 
№ А Б В Г Д 

1 писать рубить шить читать ковать 

2 узкий угловатый короткий высокий широкий 

3 велосипед мотоцикл поезд трамвай автобус 

4 запад курс направление путешествие север 

5 видеть говорить осязать нюхать слышать 

6 прилечь приподняться присесть прислониться привстать 

7 круг эллипс стрела дуга кривая 

8 добрый верный отзывчивый трусливый честный 

9 разделять освобождать связывать резать отличать 

10 граница мост общество расстояние супружество 

11 занавес щит невод фильтр стена 

12 матрос плотник шофер велосипедист парикмахер 

13 кларнет контрабас гитара скрипка арфа 
14 отражение эхо деятельность отзвук подражание 

15 ученье планирование тренировка отчет рекламировани
е 

16 зависть скупость обжорство жадность скаредность 

17 разум вывод решение начинание договор 

18 тонкий худой узкий дородный короткий 

19 горлышко пробка ножка спинка ручка 

20 туманный морозный ветренный хмурый дождливый 
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Субтест 3 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
 

Вам предлагается выполнить 20 заданий, требующих понимания смысла 
слов. 

Каждое задание состоит из трех слов, из которых первые два объединены 
определенной смысловой связью, а после третьего слова стоит знак вопроса. 
Ниже приведены пять слов (вариантов ответов), обозначенных буквами А, Б, В, 
Г и Д. Среди этих слов необходимо выбрать ТОЛЬКО ОДНО, которое 
соотносится с третьим словом задания так же, как второе с первым. Свой 
выбор отразите в регистрационном бланке, поставив метку в соответствующем 
квадратике. 

ПРИМЕР: 
 

Подберите недостающее слово: ТЕМНЫЙ-СВЕТЛЫЙ; МОКРЫЙ-? 
Варианты ответа: А) ДОЖДЛИВЫЙ; Б) ПАСМУРНЫЙ; В) СЕРЫЙ; 

Г) ВЛАЖНЫЙ; Д) СУХОЙ 
Суть задания можно изложить так: какое слово находится со словом 

«мокрый» в таком же соотношении, как слово «светлый» - со словом 
«темный»! 

Правильный ответ - СУХОЙ. Следовательно, нужно поставить 
метку в квадратике, помеченном буквой Д. 

Даже если Вы затрудняетесь с ответом, попытайтесь все же сделать какой-
то выбор, который представляется Вам наиболее правдоподобным. Если 
быстро найти решение не удается, можно переходить к следующему пункту, 
чтобы потом, если останется время, вернуться к пропущенным пунктам. 
Следите за тем, чтобы номера решаемых задач (пунктов) и номера в 
регистрационном бланке совпадали. 

Начало и завершение работы над заданием осуществляется ТОЛЬКО по 
команде эксперта. Время выполнения теста ограничено 7 минутами. 
Постарайтесь за отведенное время правильно выполнить как можно больше 
пунктов. 

Перед началом выполнения теста впишите необходимые данные о себе в 
верхней части бланка, не выходя за пределы рамки. Обратите также внимание 
на приведенные в этой же части бланка правила нанесения меток. 

 
Без команды эксперта страницу не переворачивать! 
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№ ЗАДАНИЯ А Б В Г Д 

1 ШКОЛА-ДИРЕКТОР; 
КРУЖОК-? 

предсе-
датель член руково-

дитель 
заведу-
ющий посетитель 

2 ЧАСЫ-ВРЕМЯ; 
ТЕРМОМЕТР-? прибор измерение ртуть тепло температ-

ура 

3 ИСКАТЬ-НАХОДИТЬ; 
РАЗМЫШЛЯТЬ-? запоминать приходить 

к выводу 
рассле-
довать 

совершать 
поступок вспоминать 

4 КРУГ-ШАР; КВАДРАТ-? квадрат прямоу- 
гольник тело геометрия куб 

5 ДЕЙСТВИЕ-УСПЕХ; 
ОБРАБОТКА-? товар труд отделка достижение цена 

6 ЖИВОТНОЕ КОЗА; 
ПИЩА-? продукт еда пища хлеб дом 

7 ГОЛОД-ХУДОБА; ТРУД-? усилие усталость энтузиазм плата отдых 

8 ЛУНА-ЗЕМЛЯ; ЗЕМЛЯ-? марс звезды солнце планета воздух 

9 НОЖНИЦЫ-РЕЗАТЬ; 
ОРНАМЕНТ-? вышивать украшать создавать рисовать выпиливать 

10 АВТОМОБИЛЬ-МОТОР; 
ЯХТА-? борт киль корма плыть ветер 

11 РОМАН-ПРОЛОГ; 
ОПЕРА-? афиша программа либретто увертюра ария 

12 ЕЛЬ-ДУБ; СТОЛ-? мебель шкаф скатерть гардероб гарнитур 

13 ЯЗЫК-ГОРЬКИЙ; ГЛАЗ-? зрение красный слезы свет зоркий 

14 ПИЩА-СОЛЬ; ЛЕКЦИЯ-? скука конспект юмор язык беседа 

15 ГОД-ВЕСНА; ЖИЗНЬ-? радость старость рождение юность учеба 

16 
РАНЕНИЕ-БОЛЬ; 
ПРЕВЫШЕНИЕ 
СКОРОСТИ-? 

расстояние протокол арест авария сопротивле
ние воздуха 

17 НАУКА-МАТЕМАТИКА; 
ИЗДАНИЕ-? типография рассказ журнал газета из-

вестия" редакция 

18 ГОРЫ-ПЕРЕВАЛ;  
РЕКА-? лодка мост брод паром берег 

19 КОЖА-ОСЯЗАНИЕ; 
ГЛАЗ-? освещение зрение наблю-

дение взгляд смущение 

20 ГРУСТЬ-НАСТРОЕНИЕ; 
ГНЕВ-? печаль ярость страх аффект прощение 
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Субтест 4 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
 

Вам предлагается выполнить 16 заданий, требующих понимания смысла 
слов. 

Каждое задание состоит из пары слов, под которыми приведены еще три 
слова (словосочетания), обозначенных буквами А, Б, и В. Среди предложенных 
вариантов необходимо выбрать ТОЛЬКО ОДИН, который, по Вашему мнению, 
наиболее точно обозначает общий смысл, объединяющий пару 
представленных выше слов. Свой выбор отразите в регистрационном бланке, 
поставив метку в соответствующем квадратике. 

 
ПРИМЕР: 

Какой общий смысл объединяет пару слов: ПШЕНИЦА, ОВЕС=? 
Варианты ответов: А) Травы; Б) Корм; В) Зерновые 

 
Наиболее точный ответ - зерновые. Это понятие уже по смыслу, чем 

два других, но в то же время точно характеризует оба тестовых слова. 
Следовательно, нужно поставить метку в квадратике, помеченном буквой 
В. 

Даже если Вы затрудняетесь с ответом, попытайтесь все же сделать какой-
то выбор, который представляется Вам наиболее правдоподобным. Если 
быстро найти решение не удается, можно переходить к следующему пункту, 
чтобы потом, если останется время, вернуться к пропущенным пунктам. 
Следите за тем, чтобы; номера решаемых задач (пунктов) и номера в 
регистрационном бланке совпадали. 

Начало и завершение работы над заданием осуществляется ТОЛЬКО по 
команде эксперта. Время выполнения теста ограничено 8 минутами. 
Постарайтесь за отведенное время правильно выполнить как можно больше 
пунктов. 

Перед началом выполнения теста впишите необходимые данные о себе в 
верхней части бланка, не выходя за пределы рамки. Обратите также внимание 
на приведенные в этой же части бланка правила нанесения меток. 

 
Без команды эксперта страницу не переворачивать! 
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№ ЗАДАНИЯ А Б В 

1 ЯБЛОКО, 
ЗЕМЛЯНИКА = ? Плоды Пища Фрукты 

2 СИГАРЕТА,  
КОФЕ = ? 

Продукты, 
вызывающие 

 

Продукты 
растений Отдых 

3 ЧАСЫ,  
ТЕРМОМЕТР = ? 

Измерительные 
приборы Аппараты Измерения 

4 НОС, ГЛАЗА = ? Органы чувств
 

 

Части тела Лицо 
5 ЭХО, ЗЕРКАЛО = ? Отражение Повторение Действие 
6 КАРТИНА, БАСНЯ = ? Произведения Изображения 

 
Описания 

7 ГРОМКО, ТИХО = ? Сила звука Слышимость Частота звука 
8 СЕМЯ, ЯЙЦО = ? Зародыши Продукты Дают плоды 
9 ГЕРБ, ФЛАГ =? Символы 

 
Предметы Украшения 

10 КИТ, ЩУКА = ? Обитатели вод Существа Морские 
животные 

11 ГОЛОД, ЖАЖДА = ? Потребности Ощущения Терпение 

12 МУРАВЕЙ,  
ОСИНА = ? Живая природа Организмы Лес 

13 НОЖ,  
ПРОВОЛОКА = ? Изделия Металл Железные вещи 

14 НАВЕРХУ, ВНИЗУ = ? Относительное 
 

Местонахожден
 

Движение 

15 БЛАГОСЛОВЕНИЕ, 
ПРОКЛЯТИЕ = ? Пожелания Выражение 

отношения Слова 

16 ПОХВАЛА, 
НАКАЗАНИЕ = ? 

Воспитательные 
меры Оценка Поступок 
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Субтест 5 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
 

Вам предлагается выполнить 20 заданий, требующих выполнения 
несложных арифметических расчетов. Под каждым заданием приводится пять 
вариантов ответов, обозначенных буквами А, Б, В, Г, Д. 

Решите арифметическую задачу, сравните полученный ответ с 
предлагаемыми вариантами и выберите среди них тот, который является 
правильным (совпадает с Вашими расчетами). Свой выбор отразите в 
регистрационном бланке, поставив метку в соответствующем квадратике. 

 
ПРИМЕР: 

Книга стоит 25 руб. Сколько стоят три книги? 
А) 30 руб.; Б) 75 руб.; В) 80 руб.; Г) 45 руб.; Д) 26 руб. 

 
Правильный ответ - 75 руб. Следовательно, нужно поставить метку в 

квадратике, помеченном буквой Б. 
Если быстро найти решение не удается, можно переходить к следующему 

пункту, чтобы потом, если останется время, вернуться к пропущенным 
пунктам. Следите за тем, чтобы номера решаемых задач и номера в 
регистрационном бланке совпадали. 

Начало и завершение работы над заданием осуществляется ТОЛЬКО по 
команде эксперта. Время выполнения теста ограничено 10 минутами. 
Постарайтесь за отведенное время правильно выполнить как можно больше 
пунктов. 

Перед началом выполнения теста впишите необходимые данные о себе в 
верхней части бланка, не выходя за пределы рамки. Обратите также внимание 
на приведенные в этой же части бланка правила нанесения меток. 

 
Без команды эксперта страницу не переворачивать! 
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№ ЗАДАНИЯ А Б В Г Д 

1 У мальчика было 100 рублей. Из них он потратил 35 
рублей. Сколько рублей у него осталось? 

65 70 30 42 54 

2 Сколько километров проедет машина за 9 часов, если 
она едет со скоростью 70 км/ч? 

2 630 16 100 400 

3 15 ящиков с фруктами весят 280 кг, а каждый пустой 
ящик - 3 кг. Сколько весят фрукты? 

76 200 235 25 310 

4 6 человек выкопают канаву за 72 дня. За сколько дней 
выкопают такую же канаву 18 человек? 

16 24 8 32 14 

5 Три шариковые ручки стоят 5 рублей. Сколько таких 
ручек можно приобрести на 60 рублей? 

24 2 8 41 36 

6 Мальчик пробегает 1,5 метра за 1/4 секунды. Какое 
расстояние он пробежит за 10 секунд? 

70 35 2 60 100 

7 
Дерево находится в 20 метрах севернее дома, а дом 
расположен в 15 метрах севернее пруда. Каково 
расстояние от дерева до пруда? 

89 42 35 8 12 

8 35 метров материи стоят 70 условных единиц. Сколько 
стоят 25 метров той же материи? 

70 
усл.  
ед. 

50 
усл.  
ед. 

5 
усл. 
ед. 

25 
усл. 
ед. 

65 
усл.  
ед. 

9 
Четверо рабочих выполнили работу за 90 дней. 
Сколько нужно рабочих, чтобы выполнить такую же 
работу за полдня? 

600 810 760 720 900 

10 
48-сантиметровая проволока, нагреваясь, удлиняется 
до 56 см. Какова будет длина 72-х сантиметровой 
проволоки после нагревания? 

79 63 81 84 82 

11 В мастерской за 8 часов делают 280 стульев. Сколько 
стульев изготовит мастерская за 1/5 часа? 20 7 5 19 12 

12 
Сплав состоит из двух частей серебра и трех частей 
олова. Сколько граммов олова потребуется для 
изготовления 15 граммов сплава? 

2 6 16 4 9 

13 
Миша зарабатывает в день 3 условные единицы, а 
Гриша ‒ 5. Вместе они заработали 120 условных 
единиц  Сколько заработал Миша? 

76 3 45 21 10 

14 
За одно и тоже время 1-ый ткацкий цех выпускает 60 
метров материи, а 2-й -40 метров. Сколько материи 
изготовит 2-й цех к тому времени, когда 1-й наткет 90 
метров? 

60 20 14 80 2 

15 
Вася отдал 1/8 часть своих денег за почтовые марки и в 
3 раза больше за бумагу, после чего у него осталось 8 
условных единиц. Сколько денег у него было до 
покупок? 

5 16 3 18 20 

16 
43 стакана упаковали в 2 ящика. В первый вошло на 9 
стаканов больше, чем во второй. Сколько стаканов 
находится в первом ящике? 

26 30 19 27 90 

17 
Кусок ткани длиной 60 метров разрезали на две части 
так, что одна из них составляет 2/3 другой. Какова 
длина большего отрезка? 

20 40 80 36 90 

18 
Завод вывез 3/4 своей продукции на экспорт, а 1/5 
продал внутри страны. Какой процент продукции 
остался на складе завода? 

25 10 60 2,5 5 

19 Сок, заполняющий 6/7 объема бочки, стоит 72 
условных единицы. Сколько стоят полбочки сока? 

42 50 46 60 23 

20 
В одной семье у каждой дочери равное число братьев 
и сестер, а у каждого сына сестер в два раза больше, 
чем братьев. Сколько в семье дочерей? 

2 10 24 8 4 
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Субтест 6 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
 

Вам предлагается выполнить 20 заданий, требующих умения 
устанавливать закономерность, по которой построен числовой ряд. 

Каждое задание состоит из РЯДА ЧИСЕЛ, упорядоченных определенным 
образом, и пяти расположенных ниже отдельных чисел (вариантов ответов), 
обозначенных буквами А, Б, В, Г и Д. Задача состоит в том, чтобы выявить 
закономерность, по которой построен числовой ряд, и выбрать среди 
предложенных вариантов единственное число, которое, по Вашему мнению, 
могло бы продолжить ряд, не нарушая установленной закономерности. Свой 
выбор отразите в регистрационном бланке, поставив метку в соответствующем 
квадратике. 

ПРИМЕР: 
 

Продолжите числовой ряд: 9 7 10 8 11 9 12... 
Варианты ответов: А) 10; Б) 20; В) 5; Г) 12; Д) 8 

Правильный ответ-10. Следовательно, нужно поставить метку в 
квадратике, помеченном буквой А. 

Даже если Вы затрудняетесь с ответом, попытайтесь все же сделать какой-
то выбор, который представляется Вам наиболее правдоподобным. Если 
быстро найти решение не удается, можно переходить к следующему пункту, 
чтобы потом, если останется время, вернуться к пропущенным пунктам. 
Следите за тем, чтобы номера решаемых задач (пунктов) и номера в 
регистрационном бланке совпадали. 

 
Начало и завершение работы над заданием осуществляется ТОЛЬКО по 

команде эксперта. Время выполнения теста ограничено 10 минутами. 
Постарайтесь за отведенное время правильно выполнить как можно больше 
пунктов. 

Перед началом выполнения теста впишите необходимые данные о себе в 
верхней части бланка, не выходя за пределы рамки. Обратите также внимание 
на приведенные в этой же части бланка правила нанесения меток. 

 
Без команды эксперта страницу не переворачивать! 
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№ ЗАДАНИЯ А Б В Г Д 

1 6 9 12 15 18 21 24 29 27 9 7 33 

2 16 17 19 20 22 23 25 24 12 26 37 5 

3 19 16 22 19 25 22 28 10 30 45 25 15 

4 17 13 18 14 19 15 20 8 32 16 64 4 

5 4 6 12 14 28 30 60 12 76 32 80 62 

6 26 28 25 29 24 30 23 31 24 32 10 12 

7 29 26 13 39 36 18 54 72 60 51 40 15 

8 21 7 9 12 6 2 4 2 1 10 7 9 

9 5 6 4 6 7 5 7 8 64 6 32 4 

10 17 15 18 14 19 20 12 24 32 10 8 

11 279 93 90 30 27 9 6 0 4 2 6 1 

12 4 7 8 7 10 11 10 15 14 12 10 13 

13 9 12 16 20 25 30 36 34 42 62 28 30 

14 5 2 6 2 8 3 15 2 5 7 9 0 

15 15 19 22 11 15 18 9 10 6 13 2 17 

16 811 16 23 32 43 56 69 71 100 80 50 

17 8 6 18 21 7 4 12 10 12 13 14 15 

18 7 8 10 7 11 16 10 18 17 9 2 32 

19 15 6 18 10 30 23 69 63 80 37 29 70 

20 3 27 36 4 13 117 126 12 7 16 14 18 
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Субтест 7 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
Вам предлагается выполнить тест, направленный на исследование Вашего 

воображения. 
Тест состоит из 20 заданий, распределенных на две группы. Для каждой 

группы даны пять образцов целостных геометрических фигур, обозначенных 
буквами А, Б, В, Г и Д (соответственно, в верхней и центральной части 
страницы). В каждом задании представлена одна из этих фигур, разбитая на 
несколько частей, сориентированных произвольным образом. 

Вам необходимо мысленно соединить все разрозненные части и 
определить, какой из пяти целостных фигур она соответствует. Свой выбор 
отразите в регистрационном бланке, поставив метку в соответствующем 
квадратике. 

Для каждого задания возможен ТОЛЬКО ОДИН правильный ответ. 
 

ПРИМЕР: 
Задание: образцы фигур: 

 
 

Из предложенных в задании фрагментов можно сложить лишь белый 
квадрат (фигуру, обозначенную буквой В). 

Следовательно, нужно поставить метку в квадратике, помеченном 
буквой В. 

Если Вы затрудняетесь с решением, попробуйте выбрать тот вариант, 
который представляется Вам наиболее правдоподобным, или переходите к 
следующему заданию, чтобы потом, если останется время, вернуться к 
пропущенным пунктам. Следите за тем, чтобы номера решаемых заданий и 
номера в регистрационном бланке совпадали. 

Начало и завершение работы над тестом осуществляется ТОЛЬКО по 
команде эксперта. 

Время выполнения теста ограничено 7 минутами. Постарайтесь за 
отведенное время правильно выполнить как можно больше заданий. 

Перед началом выполнения теста впишите необходимые данные о себе в 
верхней части бланка, не выходя за пределы рамки: Обратите также внимание 
на приведенные в этой же части бланка правила нанесения меток. 

 
Без команды эксперта страницу не переворачивать! 
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Фигуры: 

Задания: 

Фигуры: 

Задания: 
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Субтест 8 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
Вам предлагается выполнить тест, направленный на исследование Вашего 

воображения. 
Тест состоит из 20 заданий. В верхней части страницы даны пять эталонных 

кубов, обозначенных буквами А, Б, В, Г и Д. Кубы расположены так, что из шести 
граней каждого куба видны только три. В каждом задании изображен один из этих 
кубов, повернутый иначе. При этом видимые грани могут поменяться местами или 
стать невидимыми, а вместо них появиться новые, с другими метками. 

Вы должны по двум оставшимся граням определить, которому из пяти 
эталонных соответствует куб текущего задания. Свой выбор, отразите в 
регистрационном бланке, поставив метку в соответствующем квадратике. 

Для каждого задания возможен ТОЛЬКО ОДИН правильный ответ. 

ПРИМЕР: 
Задание: Эталонные кубы: 

Правильный ответ - куб В. 
Следовательно, нужно поставить метку в квадратике, помеченном буквой В. 

Если Вы затрудняетесь с решением, - попробуйте выбрать тот вариант, который 
представляется Вам наиболее правдоподобным, или переходите к следующему 
заданию, чтобы потом, если останется время, вернуться к пропущенным пунктам. 
Следите за тем, чтобы номера решаемых заданий и номера в регистрационном бланке 
совпадали. 

Начало и завершение работы над тестом осуществляется ТОЛЬКО по команде 
эксперта. 

Время выполнения теста ограничено 9 минутами. Постарайтесь за отведенное 
время правильно выполнить как можно больше заданий. 

Перед началом выполнения теста впишите необходимые данные А себе в верхней 
части бланка, не выходя за пределы рамки. Обратите также внимание на приведенные в 
этой же части бланка правила нанесения меток. 
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Без команды эксперта страницу не переворачивать! 
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Субтест 9 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
 

Элементы оглавления не найдены. 
Без команды эксперта страницу не переворачивать! 

 
 

ЗАПОМНИТЕ СЛОВА: 
 

цветы фиалка тюльпан гвоздика лилия василек 

инстру-
менты молоток иголка щипцы нож шило 

птицы журавль чибис утка аист павлин 

произве-
дения 

искусства 
опера стихотво-

рение басня роман картина 

животные заяц еж дельфин хорек ягуар 

 
Без команды эксперта страницу не переворачивать! 
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ЦВЕТЫ- ИНСТРУМЕНТЫ ПТИЦЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ИСКУССТВА ЖИВОТНЫЕ 

А Б В Г Д 

 
1 

Слово, начинающееся с буквы «Б», относится к категории... 
2 Слово, начинающееся с буквы «Е», относится к категории... 
3 Слово, начинающееся с буквы «Ч», относится к категории... 
4 Слово, начинающееся с буквы «Щ», относится к категории... 
5 Слово, начинающееся с буквы «Я», относится к категории... 
6 Слово, начинающееся с буквы «Ф», относится к категории... 
7 Слово, начинающееся с буквы «X», относится к категории... 
8 Слово, начинающееся с буквы «У», относится к категории... 
9 Слово, начинающееся с буквы «М», относится к категории... 
10 Слово, начинающееся с буквы «П», относится к категории... 
11 Слово, начинающееся с буквы «Д», относится к категории... 
12 Слово, начинающееся с буквы «А», относится к категории... 
13 Слово, начинающееся с буквы «С», относится к категории... 
14 Слово, начинающееся с буквы «Н», относится к категории... 
15 Слово, начинающееся с буквы «Ш», относится к категории... 
16 Слово, начинающееся с буквы «К», относится к категории... 
17 Слово, начинающееся с буквы «Т», относится к категории... 
18 Слово, начинающееся с буквы «О», относится к категории... 
19 Слово, начинающееся с буквы «Ж», относится к категории... 
20 Слово, начинающееся с буквы «Г», относится к категории... 
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Додаток Д 
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Додаток Е 

ОПРОСНИК ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ВОЛЕВОГО САМОКОНТРОЛЯ 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
 

Вам предлагается выразить свое отношение к ряду утверждений, 
сделанных от первого лица и отражающих некоторые особенности характера и 
обычного поведения. 

Внимательно прочитав каждое утверждение, решите, соответствует оно 
Вашему обычному стилю поведения или нет. Если соответствует (или в 
большинстве случаев соответствует), поставьте в регистрационном бланке 
метку в квадратике “А”, если не соответствует – в квадратике “Б”. 

Следите за тем, чтобы номера утверждений и номера на бланке совпадали. 
Не пропускайте ни одного утверждения, для каждого выбирайте. только один 
вариант оценки. 

Перед началом выполнения методики впишите необходимые данные о 
себе в верхней части бланка, не выходя за пределы рамки. Обратите также 
внимание на приведенные в этой же части бланка правила нанесения меток. 

Если Вы хорошо поняли инструкцию, приступайте к заполнению бланка. 
 
1. Если что-то не клеится, у меня нередко появляется желание бросить 

это дело 
2. Я не отказываюсь от своих планов и дел, даже если приходится 

выбирать между ними и приятной компанией 
3. При необходимости мне нетрудно сдержать вспышку гнева 
4. Обычно я сохраняю спокойствие в ожидании опаздывающего к 

назначенному времени приятеля 
5. Меня трудно отвлечь от начатой работы 
6. Меня сильно выбивает из колеи физическая боль 
7. Я всегда стараюсь выслушать собеседника не перебивая, даже если не 

терпится ему возразить 
8. Я всегда "гну свою линию" 
9. Если надо, я могу не спать ночь напролет и весь следующий день быть 

в "хорошей форме" 
10. Мои планы довольно часто перечеркиваются внешними 

обстоятельствами 
11. Я считаю себя терпеливым человеком 
12. Не так-то просто мне заставить себя хладнокровно наблюдать 

волнующее зрелище 
13. Мне редко удается заставить себя продолжать работу после серии 

обидных неудач 
14. Если я отношусь к кому-то плохо, мне трудно скрывать свою 

неприязнь 
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15. При необходимости я могу заниматься своим делом и в неудобной, 
неподходящей обстановке 

16. Мне сильно усложняет работу сознание того, что ее необходимо во что 
бы то ни стало сделать к определенному сроку 

17. Считаю себя решительным человеком 
18. Мне трудно сохранить спокойствие в стрессовой ситуации 
19. С физической усталостью я справляюсь легче, чем другие 
20. Лучше подождать только что ушедший лифт, чем подниматься по 

лестнице 
21. Испортить мне настроение не так-то просто 
22. Иногда какой-то пустяк овладевает моими мыслями, не дает покоя, и я 

никак не могу от него отделаться 
23. Мне труднее сосредоточиться на задании или работе, чем другим 
24. Переспорить меня трудно 
25. Я всегда стремлюсь довести начатое дело до конца 
26. Меня легко отвлечь от дел 
27. Я замечаю иногда, что пытаюсь добиться своего наперекор 

объективным обстоятельствам 
28. Люди порой завидуют моему терпению и дотошности 
29. Я замечаю, что во время монотонной работы невольно начинаю 

изменять способ действия, даже если это приводит к ухудшению результатов 
30. Меня обычно раздражает, когда прямо "перед носом" захлопываются 

двери уходящего транспорта или лифта 
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Додаток Ж 
 

ОПРОСНИК ОЦЕНКИ ТЕНДЕНЦИЙ ПОВЕДЕНИЯ В ГРУППЕ  
ПО В. СТЕФАНСОНУ (Q-СОРТИРОВКА-1) 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
 

Вам предлагается выразить свое отношение к утверждениям, касающимся 
некоторых особенностей Вашего поведения в группе. 

Прочитав каждое утверждение, решите, соответствует оно Вашему 
представлению о себе или нет. Свое отношение отразите в регистрационном 
бланке пометкой соответствующего квадратика: если утверждение 
соответствует Вашему обычному стилю поведения, то поставьте метку в 
квадратике “А”, если не соответствует ‒ в квадратике “Б”. 

Следите за тем, чтобы номера утверждений и номера на бланке совпадали. 
Не пропускайте ни одного утверждения, для каждого выбирайте только один 
вариант оценки. 

Внимательно читайте утверждения. Не стоит надолго задумываться над 
выбором: среди предлагаемых утверждений нет "плохих'' или "хороших". При 
обработке результатов Ваши отдельные предпочтения не учитываются, 
оценивается лишь их общее распределение. 

Перед началом выполнения методики впишите необходимые данные о 
себе в верхней части бланка, не выходя за пределы рамки. Обратите также 
внимание на приведенные в этой же части бланка правила нанесения меток. 

 

Если Вы хорошо поняли инструкцию, приступайте к заполнению бланка. 
 

Я ‒ человек, который... 
1. ...критичен к товарищам 
2. ...испытывает тревогу, когда в группе начинается конфликт 
3. ...склонен следовать советам лидера 
4. ...не склонен создавать слишком близкие отношения с товарищами 
5. ...одобряет дружественность в группе 
6. ...склонен противоречить лидеру 
7. ...испытывает симпатию к одному-двум определенным товарищам 
8. ...избегает встреч и собраний в группе 
9. ...испытывает удовлетворение, когда хвалит лидер 
10. ...независим в суждениях и манере поведения 
11. ...готов встать на чью-либо сторону в споре 
12. ...склонен руководить товарищами 
13. ...радуется общению с одним-двумя друзьями 
14. ...при появлении враждебности со стороны членов группы внешне 

спокоен 
15. ...склонен поддерживать настроение всей группы 
16. ...не придает значения личным качествам членов группы 
17. ...склонен отвлекать группу от ее целей 
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18. ...испытывает удовлетворение, противопоставляя себя лидеру 
19. ...хотел бы сблизиться с некоторыми членами группы 
20. ...предпочитает оставаться нейтральным в споре 
21. ...испытывает удовлетворение, когда лидер активен и хорошо 

руководит 
22. ...предпочитает хладнокровно обсуждать разногласия 
23. ...недостаточно сдержан в выражении чувств 
24. ...стремится сплотить вокруг себя единомышленников 
25. ...недоволен слишком формальными отношениями 
26. ...когда обвиняют - теряется и молчит 
27. ...предпочитает соглашаться с основными направлениями в группе 
28. ...привязан к группе в целом больше, чем к определенным товарищам 
29. ...склонен затягивать и обострять спор 
30. ...стремится быть в центре внимания 
31. ...хотел бы быть членом более узкой группы 
32. ...склонен к компромиссам 
33. ...испытывает внутреннее беспокойство, когда лидер поступает 

вопреки ожиданиям 
34. ...болезненно относится к замечаниям друзей 
35. ...может быть коварным и вкрадчивым 
36. ...склонен принимать на себя руководство в группе 
37. ...откровенен в группе 
38. ...испытывает нервное беспокойство во время группового разногласия 
39. ...предпочитает, чтобы лидер брал на себя ответственность при 

планировании работ 
40. ...не склонен отвечать на проявления дружелюбия 
41. ...склонен сердиться на товарищей 
42. ...пытается вести других против лидера 
43. ...легко находит знакомства за пределами группы 
44. ...старается избегать быть втянутым в спор 
45. ...легко соглашается с предложениями других членов группы 
46. ...оказывает сопротивление образованию группировок в группе 
47. ...насмешлив и ироничен, когда раздражен 
48. ...испытывает неприязнь к тем, кто пытается выделиться 
49. ...предпочитает меньшую, но более интимную группу 
50. ...пытается не показывать свои истинные чувства 
51. ...становится на сторону лидера в групповых разногласиях 
52. ...инициативен в установлении контактов, в общении 
53. ...избегает критиковать товарищей 
54. ...предпочитает обращаться к лидеру чаще, чем к другим 
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55. ...не одобряет, что отношения в группе слишком фамильярны 
56. ...любит затевать споры 
57. ...стремится удержать свое высокое положение в группе 
58. ...склонен вмешиваться в контакты знакомых и нарушать их 
59. ...склонен к перепалкам, задиристый 
60. ...склонен выражать недовольство лидером  
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Додаток И 
 

ОПРОСНИК ОЦЕНКИ АСПЕКТОВ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
САН (5-ФАКТОРНА МОДЕЛЬ) 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

Пожалуйста, оцените свое самочувствие в данный момент. 
Вам будут представлены пары полярных (противоположных) утверждений, 

сделанных от первого лица и относящихся к различным сторонам самочувствия. Для 
каждой такой пары предлагается на выбор семь уровней выраженности: от полного 
соответствия левому утверждению до полного соответствия правому. 

Охарактеризуйте свое состояние, выбирая тот уровень выраженности качества, 
который в наибольшей степени соответствует Вашему самочувствию в данный 
момент. Каждая степень выраженности качества отражена в регистрационном 
бланке буквами А, Б, В, Г, Д, Е, Ж: 

А-очень выражена (абсолютное согласие с левым утверждением) 
Б-довольно-таки выражена 
В-слегка выражена 
Г-нечто среднее (ни то, ни другое) 
Д-слегка выражена 
Е-довольно-таки выражена 
Ж-очень выражена (абсолютное согласие с правым утверждением) 
Свой выбор отразите в регистрационном бланке, поставив метку в 

соответствующем квадратике. 
Внимательно следите за тем, чтобы номера пар утверждений и номера на бланке 

совпадали. Не пропускайте ни одного пункта, в каждом выбирайте только один 
вариант оценки. Старайтесь при этом пользоваться всем диапазоном шкалы, не 
ограничивайтесь только крайними или только средними (неопределенными) 
значениями. 

Если Вы хорошо поняли инструкцию, приступайте к заполнению бланка 
1. Самочувствие хорошее Самочувствие плохое 

 2. Я рассеян Я внимателен 
3. Я радостный Я грустный 
4. Я усталый Я отдохнувший 
5. Я беззаботен Я озабочен 
6. Я сосредоточен Я отвлекаюсь 
7. Настроение плохое Настроение хорошее 
8. Я бодрый Я вялый 
9. Я спокоен Я раздражен 
10. Есть желание отдохнуть Есть желание работать 
11. Соображать трудно Соображать легко 
12. Я безучастен Я увлечен 
13. Я напряжен Я расслаблен 
14. Я равнодушен Я взволнован 
15. Я доволен Я недоволен 

  



257 

Додаток К 
 

БЛАНКИ ДЛЯ ВІДПОВІДЕЙ 
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Додаток Л 
 

РЕЗУЛЬТАТИ КОРЕЛЯЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ЗВ’ЯЗКІВ 
МІЖ УСПІШНІСТЮ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ПРАКТИЧНОЮ 

ПІДГОТОВЛЕНІСТЮ) І ШКАЛАМИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕСТІВ, ЯКІ 
ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ РІВЕНЬ ЗДАТНОСТІ ДО ПСИХІЧНОЇ 

САМОРЕГУЛЯЦІЇ СЛУХАЧІВ 
 

Correlations 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ПОКАЗНИКИ SD_1 SD_2 SD_3 SD_4 SB_SD VSG TSN SB_Pr 

Q_sort_1 

Pearson 
Correlation ,380(*) 0,205 0,214 -0,071 0,242 -0,061 0,198 0,134 

Sig. (2-
tailed) 0,049 0,154 0,136 0,624 0,090 0,674 0,169 0,353 

N 132 132 132 132 132 132 132 132 

Q_sort_2 

Pearson 
Correlation 0,000 0,041 ,475(*) 0,099 0,147 -0,060 -0,097 -0,110 

Sig. (2-
tailed) 0,998 0,777 0,04 0,494 0,307 0,677 0,504 0,446 

N 132 132 132 132 132 132 132 132 

Q_sort_3 

Pearson 
Correlation 0,182 0,196 -0,020 0,031 ,463(*) -0,087 -0,074 -0,095 

Sig. (2-
tailed) 0,205 0,173 0,891 0,833 0,047 0,549 0,608 0,510 

N 132 132 132 132 132 132 132 132 

Amth_1 

Pearson 
Correlation 0,121 0,191 -0,149 0,029 0,020 -0,060 -0,162 -0,161 

Sig. (2-
tailed) 0,403 0,184 0,303 0,840 0,893 0,678 0,261 0,263 

N 132 132 132 132 132 132 132 132 

Amth_2 

Pearson 
Correlation -0,049 0,094 0,171 0,131 0,169 0,018 0,073 0,064 

Sig. (2-
tailed) 0,736 0,516 0,234 0,363 0,240 0,899 0,613 0,658 

N 132 132 132 132 132 132 132 132 

Amth_3 

Pearson 
Correlation -0,011 -0,113 0,105 -0,062 -0,017 0,053 0,092 0,101 

Sig. (2-
tailed) 0,942 0,436 0,468 0,668 0,905 0,717 0,526 0,485 

N 132 132 132 132 132 132 132 132 

Amth_4 

Pearson 
Correlation -0,086 -0,027 ,350(*) 0,146 ,350(*) -0,124 -0,123 -0,162 

Sig. (2-
tailed) 0,551 0,851 0,013 0,311 0,042 0,390 0,395 0,262 

N 132 132 132 132 132 132 132 132 

Amth_5 

Pearson 
Correlation 0,090 -0,008 0,209 0,127 0,211 0,086 0,027 0,069 

Sig. (2-
tailed) 0,535 0,956 0,145 0,378 0,141 0,555 0,854 0,636 

N 132 132 132 132 132 132 132 132 

Amth_6 

Pearson 
Correlation -0,7 -0,103 0,071 0,123 0,018 0,111 -0,145 -0,068 

Sig. (2-
tailed) 0,196 0,479 0,623 0,396 0,900 0,442 0,314 0,637 

N 132 132 132 132 132 132 132 132 

Amth_7 
Pearson 
Correlation 0,095 0,131 0,211 0,086 0,226 ,290(*) 0,104 ,390(*) 

Sig. (2-
tailed) 0,510 0,365 0,142 0,554 0,114 0,041 0,474 0,035 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
N 132 132 132 132 132 132 132 132 

Amth_8 

Pearson 
Correlation 0,113 -0,196 0,182 0,263 ,368(*) 0,111 -0,096 -0,027 

Sig. (2-
tailed) 0,435 0,171 0,206 0,065 0,037 0,441 0,505 0,850 

N 132 132 132 132 132 132 132 132 

Amth_9 

Pearson 
Correlation 0,023 0,112 0,044 -0,140 0,001 0,049 0,151 0,148 

Sig. (2-
tailed) 0,872 0,437 0,764 0,331 0,995 0,736 0,296 0,306 

N 132 132 132 132 132 132 132 132 

Vol_sam_1 

Pearson 
Correlation 0,055 0,126 0,083 0,215 0,212 0,043 0,090 0,094 

Sig. (2-
tailed) 0,703 0,383 0,565 0,134 0,140 0,767 0,533 0,515 

N 132 132 132 132 132 132 132 132 

Vol_sam_2 

Pearson 
Correlation 0,070 0,172 0,022 0,270 0,219 0,121 0,001 0,061 

Sig. (2-
tailed) 0,628 0,231 0,877 0,058 0,126 0,403 0,994 0,674 

N 132 132 132 132 132 132 132 132 

Vol_sam_3 

Pearson 
Correlation -0,041 0,074 0,023 0,179 ,370(*) 0,042 0,153 0,143 

Sig. (2-
tailed) 0,777 0,609 0,872 0,213 0,035 0,774 0,288 0,321 

N 132 132 132 132 132 132 132 132 

Or_ank_1 

Pearson 
Correlation 0,119 -0,034 -0,224 -0,065 -0,134 -0,170 0,162 0,048 

Sig. (2-
tailed) 0,411 0,812 0,117 0,654 0,355 0,238 0,260 0,739 

N 132 132 132 132 132 132 132 132 

Or_ank_2 

Pearson 
Correlation -0,113 0,189 0,154 0,031 0,124 -0,005 -0,014 ,324(*) 

Sig. (2-
tailed) 0,434 0,188 0,286 0,833 0,392 0,975 0,921 0,027 

N 132 132 132 132 132 132 132 132 

Or_ank_3 

Pearson 
Correlation -0,027 -0,166 0,055 0,089 0,015 ,423(*) -0,191 -0,097 

Sig. (2-
tailed) 0,851 0,251 0,705 0,540 0,920 0,032 0,183 0,504 

N 132 132 132 132 132 132 132 132 

SPS_1 

Pearson 
Correlation 0,192 -0,055 0,048 -0,050 ,347(*) 0,123 0,087 0,130 

Sig. (2-
tailed) 0,181 0,705 0,740 0,731 0,037 0,396 0,548 0,370 

N 132 132 132 132 132 132 132 132 

SPS_2 

Pearson 
Correlation 0,127 -0,009 0,130 0,250 0,230 0,189 0,118 0,186 

Sig. (2-
tailed) 0,378 0,948 0,368 0,079 0,109 0,188 0,416 0,195 

N 132 132 132 132 132 132 132 132 

SPS_3 

Pearson 
Correlation 0,078 -0,062 0,160 0,147 0,159 0,085 0,025 0,061 

Sig. (2-
tailed) 0,591 0,669 0,267 0,308 0,270 0,557 0,862 0,676 

N 132 132 132 132 132 132 132 132 

SPS_4 

Pearson 
Correlation -0,118 0,095 -0,134 -0,248 -0,198 0,105 0,020 0,068 

Sig. (2-
tailed) 0,416 0,512 0,355 0,082 0,169 0,468 0,890 0,640 

N 132 132 132 132 132 132 132 132 

SPS_5 Pearson 
Correlation -0,096 -0,103 0,023 0,163 0,020 0,059 -0,034 -0,002 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Sig. (2-
tailed) 0,509 0,476 0,871 0,258 0,890 0,683 0,815 0,991 

N 132 132 132 132 132 132 132 132 

Kom 

Pearson 
Correlation -0,118 0,095 -0,134 -0,248 ,490(*) 0,105 0,020 0,068 

Sig. (2-
tailed) 0,416 0,512 0,355 0,082 0,04 0,468 0,890 0,640 

N 132 132 132 132 132 132 132 132 

Org 

Pearson 
Correlation -0,096 -0,103 0,023 0,163 0,020 0,059 -0,034 ,423(*) 

Sig. (2-
tailed) 0,509 0,476 0,871 0,258 0,890 0,683 0,815 0,047 

N 132 132 132 132 132 132 132 132 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
де, SD_1 – спеціальна дисципліна 1, SD_2 – спеціальна дисципліна 2, SD_3 

– спеціальна дисципліна 3, SD_4 – спеціальна дисципліна 4, SB_SD – середній 
бал за спеціальні дисципліни, VSG – військово-спеціальна гра, TSN – тактико-
спеціальне навчання, SB_Pr – середній бал за практичну підготовку, Q_sort_1 – 
показник отриманий за шкалою залежність-незалежність на основі методики 
«Оцінка тенденцій поведінки в групі за В.Стефансоном» (Q-сортування), 
Q_sort_2 – показник отриманий за шкалою товариськість-нетоварискість на 
основі методики «Оцінка тенденцій поведінки в групі за В.Стефансоном», 
Q_sort_3 – показник отриманий за шкалою прийняття боротьби-уникнення 
боротьби на основі методики «Оцінка тенденцій поведінки в групі за 
В.Стефансоном», Amth_1 – показник отриманий за субтестом 1 тесту структури 
інтелекту Амтхауера, Amth_2 – показник отриманий за субтестом 2 тесту 
структури інтелекту Амтхауера, Amth_3 – показник отриманий за субтестом 3 
тесту структури інтелекту Амтхауера, Amth_4 – показник отриманий за 
субтестом 4 тесту структури інтелекту Амтхауера, Amth_5 – показник 
отриманий за субтестом 5 тесту структури інтелекту Амтхауера, Amth_6 – 
показник отриманий за субтестом 6 тесту структури інтелекту Амтхауера, 
Amth_7 – показник отриманий за субтестом 7 тесту структури інтелекту 
Амтхауера, Amth_8 – показник отриманий за субтестом 8 тесту структури 
інтелекту Амтхауера, Amth_9 – показник отриманий за субтестом 9 тесту 
структури інтелекту Амтхауера, Vol_sam_1 – показник отриманий за шкалою 
наполегливість на основі опитувальника для оцінки вольового самоконтролю, 
Vol_sam_2 – показник отриманий за шкалою самовладання на основі 
опитувальника для оцінки вольового самоконтролю, Vol_sam_3 – показник 
отриманий за шкалою вольовий самоконтроль на основі опитувальника для 
оцінки вольового самоконтролю, Or_ank_1 – показник отриманий за шкалою 
спрямованість на себе на основі орієнтаційної анкети, Or_ank_2 - показник 
отриманий за шкалою спрямованість на взаємодію на основі орієнтаційної 
анкети, Or_ank_3 – показник отриманий за шкалою спрямованість на задачу на 
основі орієнтаційної анкети, SPS_1 – показник отриманий за шкалою активація 
на основі модифікованого варіанту методики САН, SPS_2 – показник 
отриманий за шкалою інтерес на основі модифікованого варіанту методики 
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САН, SPS_3 – показник отриманий за шкалою емоційний тонус на основі 
модифікованого варіанту методики САН, SPS_4 – показник отриманий за 
шкалою напруженість на основі модифікованого варіанту методики САН, 
SPS_5 – показник отриманий за шкалою конформність на основі 
модифікованого варіанту методики САН, Kom – показник, триманий за шкалою 
оцінки комунікативних схильностей на основі методики оцінки 
комунікативних та організаційних схильностей, Org – показник, триманий за 
шкалою оцінки організаційних схильностей на основі методики оцінки 
комунікативних та організаційних схильностей. 
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Додаток М 
 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ТРЕНІНГОВОЇ ПРОГРАМИ 
 

 
Тема 2. “Розвиток здатності до самодетермінації та самомотивації у 

військово-професійної діяльності, суб’єктності під час її здійснення”. 
Вправа 1. “Відчуття потоку”. 
Інструкція учасникам: у кожного з вас були в житті моменти, коли ви 

робили те, що вам дуже подобається, від чого ви отримували задоволення. 
Давайте спробуємо виявити, що ви відчували в ті моменти. Для цього візьміть 
свої робочі альбоми. Згадайте один-два таких випадки. Спробуйте мислено 
перенестися у той час. Переживіть цю подію так, ніби ви зараз знаходитеся в 
ній… А тепер запишіть навпроти цієї події ті почуття, які ви тоді переживали. 
Пишіть їх так, як вони вам спадають на думку, особливо не задумуючись над 
ними. Давайте тепер я на листі буду записувати ті почуття, які ви мені по черзі 
будете називати. Для чого ми це робили? Дослідники проводили аналогічні 
дослідження з особами, з розвинутою мотивацією досягнень (спортсменами, 
вченими, художниками), і встановили, що для внутрішньо мотивованої 
діяльності характерний певний комплекс почуттів, названий ними – “ПОТІК” 
(the FLOW): 

- відчуття повної (розумової та фізичної) включеності у діяльність;  
- повна концентрація уваги, думок, почуттів на справі;  
- ясне усвідомлення мети діяльності;  
- чітке усвідомлення того, наскільки вдало виконуєш свою роботу;  
- відсутність тривоги з приводу можливої невдачі, помилки;  
- відчуття суб’єктивної зупинки часу;  
- втрата звичного відчуття чіткого усвідомлення себе і свого оточення. 
Можемо порівняти два цих списки, і побачимо, що вони дуже близькі між 

собою. Ті стани, про які ви згадували, і були власне станами внутрішньої 
мотивації. 

Вправа 2. “Пошук значимих осіб серед членів групи”. 
Інструкція учасникам: події нашого життя часто зумовлені людьми, з 

якими ми стикаємося: нашими друзями та ворогами, родичами, колегами. 
Вправа, яку ми зараз виконаємо, допоможе нам глибше проаналізувати вплив 
на нас нашого оточення. Подумайте на протязі 3 хвилин, чи є серед членів 
групи хтось, хто нагадує вам значимих для вас людей: батьків, братів, сестер, 
друзів. Перевірте кожного члена групи, в тому числі і мене (ведучого)...Тепер 
запишіть в своїх альбомах, хто вам кого нагадує в таблиці (табл.1): “Значимі 
особи в групі”, а також відмітьте причину такої схожості. 
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Таблиця 1  
Значимі особи в групі 

Члени групи Значимі люди Причина схожості 

1   

...   

10   

Тренер-викладач: а тепер поділіться своїми висновками. Що ви відчували, 
коли вас порівнювали з кимось близьким? Як ви реагували, коли на вас 
переносилися позитивні почуття? А негативні? [221, с. 26]. 

Вправа 3. “Виявлення цінностей”. 
Інструкція учасникам: перейдемо до вивчення наших цінностей. Ви 

отримаєте зараз бланки (досліджуваним роздаються бланки репертуарного 
тесту Дж. Келлі). Перш за все давайте в поле ЗНАЧИМІ ЛЮДИ впишемо 10 
людей з максимальною значимістю для вашого життя. Для цього можна 
використати попередню таблицю. 

Тренер-викладач: а тепер проаранжуйте всіх значимих осіб за ступенем 
вираження в них кожної риси. Перше місце (1) – максимально виражена, 10 
місце (10) – мінімально виражена риса. Тепер Ви можете виявити ієрархічну 
систему власних цінностей. Подивіться на свою рангову решітку. Посумуйте 
всі цифри в стовпчиках. Ви отримаєте ранг значимості для вас ваших значимих 
осіб. Чим менша цифра відповідатиме значимій людині, тим більше вона 
значима. Тепер виділіть 3 найзначимих осіб та напишіть собі в робочі альбоми 
їх характеристики. Це і будуть ваші найзначимі цінності [Ошибка! Источник ссылки 
не найден.; 222]. 

Вправа 4. “Створення нарису самохарактеристики”. 
Інструкція учасникам: зараз ми будемо писати нариси. Але особливі 

нариси – нариси самохарактеристики в освітній діяльності у ВВНЗ. Вони 
пишуться про себе у вільній формі, причому в третій особі. Тобто, якби я писав 
нарис самохарактеристики про себе, то я написав би: “Віталій Климчук – це… 
Він навчається …” Пишіть цей нарис, використовуючи лише свої знання про 
себе. Обов’язково – зробіть аналіз цінностей та якостей особистості, які 
проявляються під час навчання. Час – 30 хв., обсяг 2-3 ст. 

Тренер-викладач: давайте представимо їх та обговоримо. Після 
завершення роботи тренер-викладач збирає нариси самохарактеристик, 
репертуарні та рангові решітки досліджуваних. Після цього варто провести 
аналіз репертуарних решіток учасників тренінгу – це дасть змогу більш глибоко 
пізнати учасників та корегувати нариси фіксованих ролей. 

Вправа 5. “Правила створення нарису фіксованої ролі”. 
Інструкція учасникам: зараз ми будемо конструювати нові особистості. 

Кожен з нас отримає можливість стати творцем нової особистості, стати 
драматургом власного життя. Це відчуття вражаюче, але не слід занадто 
захоплюватися цією роллю. Зараз ми будемо знову створювати нариси-п’єси, 
але вже не самохарактеристики, а нариси фіксованих ролей. Ми будемо 
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створювати нові ролі для своїх колег. При написанні цих нарисів будемо 
користуватися системою певних правил:  

слід розвивати основну тему, а не виправляти незначні недоліки; 
можна використовувати різкий контраст; 
приводити в рух поступальні процеси, а не створювати якісь нові стани; 
роль повинна мати гіпотетичний характер (брати до уваги події з 

військово-професійної діяльності); 
роль повинна бути близька офіцеру. 
Однак, нариси ми будемо створювати поступово, крок за кроком, не 

поспішаючи, адже ми отримуємо в руки життя інших…” [224, с. 418]. 
Вправа 6. Ідентифікація ціннісних груп. 
Інструкція учасникам: зараз ми обміняємося своїми робочими альбомами. 

Давайте будемо передавати їх по колу один одному. Коли я скажу СТОП, ми 
зупинимо конвеєр, і в кожного буде чийсь альбом... Тепер розділимося на 
трійки так, щоб в трійку не потрапили учасники, альбом яких має трійка, а 
також, щоб альбом учасників кожної трійки знаходилися в трьох різних групах. 
Всі повинні тримати в руках чужі альбоми. Тепер я попрошу вас подивитися на 
цінності, зображені на плакаті, та на цінності в рангових решітках у альбомах. 
На плакаті ви бачите  3 групи цінностей, які характеризують внутрішньо 
мотивовану людину (джерело) – самодетермінованість, компетентність, 
значимі міжособистісні стосунки. Кожна з цих груп для кожного з вас має своє 
неповторне, індивідуальне наповнення. В когось переважають цінності 
самодетермінованості – для нього важливо, щоб ніхто йому не наказував, лише 
тоді він буде мотивований внутрішньо, в когось це компетентність – 
найважливіше для такої людини відчувати, що її цінять за її знання та вміння, 
що вона досягла в чомусь успіху, а ще в когось це значимі стосунки – тоді 
людини найважливішим є робота в колективі, де всі між собою в дружніх 
стосунках, де вона всім важлива та цікава. А ще в декого може не буди жодної 
з виділених груп цінностей – тоді у людини відсутня внутрішня мотивація, і 
вона більшу частину часу відчуває себе пішаком, і можливо, їй це подобається. 
Ідеальним випадком є гармонійне поєднання всіх трьох груп цінностей. Ваше 
завдання – розсортувати цінності людей, альбоми яких ви тримаєте в руках. Ви 
в трійках, тому можете всі разом працювати спочатку над однією людиною, 
потім над другою, і потім над третьою. Подивіться уважно на кожну з 
цінностей, та поставте біля неї назву групи, до якої її можна віднести (СД, К, 
ЗС). Може бути, що одна і та ж цінність відноситься до всіх груп, або лише до 
двох, або до жодної – можливо все. Також може бути, що цінність носить 
негативний характер (агресія, жорстокість). Тоді також її можна віднести до 
однієї з ціннісних груп, але зі знаком “-”. Розпочинайте, тільки пам’ятайте – у 
вас в руках чуже життя, так само як і ваше життя зараз у когось в руках... 
Обговоримо? Чи згодні всі з такими систематизаціями?. 

Вправа 7. “Трансформація системи цінностей”. 
Інструкція учасникам: а тепер нам слід дати кожному офіцеру нову 

систему цінностей! В кожній з груп є по три альбоми, по три життя. Вивчіть 
детально кожен альбом, прогляньте життєві шляхи слухачів, прочитайте 
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нариси самохарактеристики, ще раз подивіться на систему цінностей… Вже 
тепер ви можете побачити, де чого не вистачає для ідеальності – яка з груп 
цінностей відсутня, якої забагато, які цінності негативні, чим це зумовлено. І 
тепер Ви можете приступити до змін. Наділіть офіцера, ціннісну сферу якого 
ви аналізуєте, новою системою цінностей, такою, яка на вашу думку, була б для 
нього корисною, і відповідала ідеалу внутрішньої мотивації. Обов’язково 
беріть до уваги життєвий та службовий шлях офіцера, її якості, ваші враження 
про неї, щоб та ціннісна сфера, яку ви йому запропонуєте, не була для нього 
занадто чужою. Працюйте спочатку з цінностями самодетермінації, потім – з 
компетентністю, потім – із значимими стосунками. Нову систему цінностей 
спочатку записуйте на роздані листи. Після ознайомлення з нею інших 
учасників тренінгу та обговорення, перепишете її до робочого альбому того 
слухача, з яким ви працювали. Готово? Тепер проведемо презентацію. Для 
цього будемо розформовувати по одній трійці. Кожен учасник розформованої 
трійки йде в трійку, яка працювала з його альбомом, стає ніби клієнтом трьох 
психологів, і розглядає запропоновану йому систему цінностей. Трійка 
обґрунтовує вибір таких цінності, а клієнт трійки – висловлює свою згоду з нею, 
чи незгоду. В разі незгоди з якоюсь цінністю – всі аналізують причину цієї 
незгоди, однак, якщо клієнт готовий до кардинальних змін, а психологи 
ґрунтовно підійшли до своєї роботи, то незгод не повинно виникнути. 
Психологи повинні переконати, та бути самі впевнені в правильності своєї 
системи, а також готові до її перегляду. Якщо всі розбіжності узгоджені, нова 
система цінностей заноситься до робочого альбому клієнта. Клієнт 
повертається до своєї трійки, а його альбом залишається в трійки психологів. 
Тоді розформуємо наступну трійку тощо. 

 
Вправа 8. “Створення нарису фіксованої ролі”. 
Інструкція учасникам: отже, нові системи цінностей створені. Однак, 

цінності – це найвищий рівень. Для того, щоб ними можна було користуватися 
у військово-професійній діяльності, слід ці цінності включити в професійні 
ситуації особистості, конкретизувати їх на рівні професійної поведінки. Тому 
зараз ми будемо писати фіксовані ролі. Вам слід буде на основі нової системи 
цінностей створити нові способи поведінки офіцера в різних військово-
професійних ситуаціях (під час повсякденної діяльності, в екстремальних 
ситуаціях, в ситуаціях невизначеності, в бойових умовах). Акцентуйте свою 
увагу на навчально-бойовій діяльності, оскільки саме це є метою наших занять. 
Розпочинайте роботу. 

Тренер-викладач: давайте тепер презентуємо нариси фіксованих ролей 
всім учасникам тренінгу. Обговоримо кожен з нарисів... Отже, всі 
ознайомилися зі своїми нарисами. Тепер нехай кожен візьме свій нарис та 
прочитає його ще раз. Немає заперечень? Приймаєте? [84]. 

Тема 3. “Розвиток здатності до саморегулювання сприймання та 
уваги в екстремальних умовах службової діяльності”. 

Вправа 9. Розвиток здатності свідомого руйнування стереотипних 
поглядів щодо об’єктів сприймання. 
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Інструкція учасникам: група інструктується щодо прийняття певних 
правил життєдіяльності під час тренінгу, наприклад: обирайте ті звички, які 
хочете зруйнувати і починайте діяти прямо протилежним (або будь-яким 
іншим) способом. Ще краще буде, якщо ви не станете заздалегідь продумувати, 
які патерни (шаблони) хочете розірвати, і протягом дня, тижня, місяця будете 
відслідковувати ситуації, в яких зазвичай дієте за лекалом і розбиратися з 
шаблонами на місці, вибираючи інший спосіб реагування. Для того щоб було 
зрозуміліше, наводяться приклади розриву шаблонного мислення на практиці: 

вирушаючи вранці на навчання (службу), змініть маршрут, по якому 
зазвичай добираєтеся на автомобілі або змініть громадський транспорт. Якщо 
до місця призначення ходить один-єдиний автобус, вийдіть на дві зупинки 
раніше і пройдіть пішки; 

перестаньте робити те, що зазвичай робите і почніть робити те, чого 
раніше не робили (наприклад, ви любите грати в волейбол по четвергах, ходити 
в кіно в неділю і на бігати на пробіжку по понеділках; перестаньте все це 
робити, або щотижня вибирайте для такої діяльності новий день, не створюючи 
звичок; час, що звільнився витратьте на іншу діяльність, нові хобі); 

якщо у вас наявне полярне мислення і песимізм, зменшити або звести 
нанівець шкідливий вплив цього стереотипу допоможе метод порівняння 
(метод полягає в порівнянні існуючої несприятливої ситуації з іншою, більш 
негативною, яка могла б з вами статися). 

Нотатки для тренера-викладача: правила записуються на великому 
аркуші паперу (дошці) і повинні постійно знаходитися на видному місці. 
Важливо, щоб учасники погодилися з кожним правилом і прийняли його. Тому 
після запису кожного правила ведучий звертається до групи слухачів з 
запитанням: “Правило приймається?”. За невиконання правила ведучий може 
призначати завчасно обумовлені покарання. 

Вправа 10. “Розвиток здатності до регуляції локус-контролю та 
рефлексії під час акту сприйняття”. 

Інструкція учасникам: з метою розвитку здатності до регуляції локус-
контроля та рефлексії (усвідомлення взаємозв’язку особливостей мислення та 
сприйняття) викладач-тренер пропонує слухачам вправу, що складається з 4-х 
етапів (слухачі конспектують, а потім виконують вправу і діляться своїми 
думками). 

А. Ідентифікація патогенних неадаптивних думок. 
Запишіть всі основні автоматичні думки, що зазвичай виникають у Вас в 

складних (екстремальних) ситуаціях, і оцініть власні думки як позитивні 
(пошук ефективних способів діяльності в ситуації) чи негативні (ускладнюють 
ситуацію та заважають шукати ефективні виходи з неї). 

Б. Відсторонення (сумніви в істинності негативної неадаптивної думки, 
об’єктивна позиція по відношенню до власних думок). 

Напишіть патогенні неадаптивні думки окремо і переформулюйте їх 
навпаки – на позитивні. 

В. Перевірка істинності патогенних неадаптивних думок. 
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Зробіть перевірку обґрунтованості автоматичної думки (позитивної чи 
негативної), реалізуючи цю думку в екстремальній ситуації та фіксуючи 
наслідок своєї думки. 

Запишіть думку – і наслідок з неї (наслідок тобто результат думки може 
стосуватися різних військово-професійних аспектів (фізичного, психологічного 
стану, стосунків з іншими військовослужбовцями, навчальних успіхів тощо). 

Г. Заміна негативних неадаптивних думок на позитивні адаптивні 
Запишіть всі думки, що зумовили негативні наслідки в реальній 

екстремальній ситуації, та замініть ці негативні думки на позитивні. 
Вправа 11. “Формування здатності працювати з інтуїцією”. 
Мета – розвитку здатності “вмикати” інтуїцію під час екстремальних 

ситуацій (переведення фокусу сприйняття зі свідомості на підсвідомий рівень) 
викладач-тренер пропонує слухачам комплексну вправу, що складається з 3-х 
елементів: 

А. “Автоматичний лист”.  
Інструкція учасникам: візьміть ручку. Зручно влаштуйтеся в кріслі чи за 

столом. Зробіть кілька глибоких і рівних вдихів і видихів. Після дозвольте собі 
записувати все, що приходить до вас в голову чи проходить перед уявним 
поглядом. Це може бути вільний асоціативний ряд: “Ремонт, який мерзенний у 
мене ремонт, начальник, я думаю про роботу, підлеглі, тощо”. 

Потім трохи прикрийте очі і дозвольте прийти внутрішнім образам. Як, 
наприклад: "Чайка, який в ній сенс, річка, а чи правильно я роблю цю вправу, 
буква А, ручка, дерево ...“Намагайтеся записувати все, що приходить до вас в 
голову без рецензії розуму. Робіть це не більше 5 хвилин. Відпочиньте від цієї 
вправи, а потім поверніться до аналізу та інтерпретації списку”. 

Те, що ви написали, – нагромадження символів несвідомого. Постарайтеся 
проаналізувати їх в цілому. Чому до вас в голову прийшли саме ці символи? 
Підкресліть кілька символів, які, як ви вважаєте, відносяться до інтуїтивних 
підказок (начальник, наприклад, могла означати напружений день, буква А – 
авіамоторну вулицю, яку ви сьогодні шукали.) 

Якщо ви робили цю вправу на початку дня, то в кінці дня ви можете знову 
прочитати весь список. Ви побачите дивну деталь. Деякі символи, які ви 
записали, збулися протягом дня, а деякі показували природу ваших 
сьогоднішніх бажань. І якась частина символів відноситься до тієї самої 
цензури, яка прагне контролювати і постійно коментувати тримати руку на 
пульсі вашого мислення (Чи правильно я роблю вправу? Я думаю про роботу). 

Якщо ви вирішите зробити цю вправу на наступний день, ви побачите, як 
цензура стає більш усвідомленою, і ви можете як би ігнорувати її, записуючи 
тільки образи і символи. В такому випадку, ввечері, після інтерпретації 
символів, ви помітите, що вже значно більша їх кількість збігаються з подіями. 
Це одне з найбільш захоплюючих занять. Подібні вправи дозволяють виявити і 
несвідомі мотиви, і інтуїтивні підказки. 

Справа в тому, що, одного разу відкривши доступ до інтуїції, людина може 
отримувати її підказки, незалежно від подальших вправ. Це відбувається просто 
протягом дня, коли людина починає прислухатися до своїх внутрішніх 
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відчуттів і розуміти, коли в їх інтерпретацію втручається розум. Інтуїція 
використовує всі канали сприйняття людини. Вона використовує образи, 
відчуття, нюх, дотик тощо. 

Б. “Цілісне сприйняття”. 
Інструкція учасникам: так само, як і в попередній вправі, приготуйте ручку 

і папір, щоб записувати все, що приходить до вас. Абстрагуйтеся, зробіть пару 
глибоких вдихів. Тепер спрямуйте свою увагу (головний інструмент 
усвідомленості) на готовність сприйняття всіма каналами. Усвідомте, що ви 
відчуваєте в даний момент. 

Подивіться, як розвивається це відчуття, яке ви зловили. Зверніть увагу на 
запах. Який запах ви відчуваєте? А який смак? Може бути, ви зможете вловити 
якісь відчутні образи. Дозвольте собі відкрити подібний канал і зафіксувати, які 
образи проходять перед вашим внутрішнім зором. Якщо ви відразу нічого не 
відчуваєте, це нормально. Це перша реакція цензури. Так і записуйте: “нічого 
не відчуваю”. А потім продовжуйте знімати інформацію з усіх каналів і 
записувати її. Робіть цю вправу не більше 5 хвилин. 

Інтерпретація після вправи: чи усвідомили ви, що в звичайному стані ви 
використовуєте тільки частину каналів сприйняття? А під час цілісного рівня 
усвідомленості включаються всі канали сприйняття, це і обумовлює сильну 
інтуїцію людей цілісної усвідомленості. Тому що, “злий” і “добрий” чоловік 
“пахнуть” по-різному. Ми не можемо цього відчути, але рецептори запаху 
можуть, тому наша інтуїція підказує нам: “Не варто спілкуватися з цією 
людиною”. 

Щось всередині нас повстає проти нього. Тому розвинена інтуїція і цілісна 
усвідомленість йдуть рука об руку. Коли розвивається інтуїція, вона дає сильний 
поштовх до розвитку цілісної усвідомленості. Інтуїція завжди сприймає світ як 
ціле, на відміну від логіки, яка сприймає і аналізує частини від цілого. У житті 
(особливо в екстремальних ситуаціях, коли офіцеру не вистачає часу на логічне 
обґрунтування рішення) важливо вміти використовувати інтуїцію, – але у 
сучасних людей інтуїція розвинена дуже слабо, а логіка – дуже сильно. 

В. “Путівник”. 
Інструкція учасникам: влаштуйтеся зручніше. Трохи абстрагуйтеся і 

дозвольте своїй увазі оглянути навколишню обстановку кімнати. Знайдіть 
предмет, який найбільше притягує ваш погляд. Це може бути стілець, записна 
книжка або будь-який предмет з обстановки кімнати. Дозвольте своїй увазі 
зосередитися на цьому предметі. 

Відпустіть увагу по відношенню до вибраного вами об’єкта і дозвольте 
відчути або побачити своїм уявним поглядом всі асоціації, які він викликає у 
вас. Просто дозвольте своїм думкам розвиватися вільно. У цьому момент 
тримайте ручку і записуйте буквально все, що приходить до вас в голову, будь-
які символи, думки або переживання. Може бути, ви щось пригадаєте з 
минулого. Намагайтеся не включати цензуру і записувати все, що приходить 
вам на розум. 

Інтерпретація, як і в інших вправах, що розвивають інтуїцію, включає 
виділення символів, що нагадують майбутнє, і символів, які реєструють ваші 
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приховані бажання, які ви не помічали і які слід реалізувати. Визначте своє 
ставлення до цих символів. Дайте відповідь на таке питання: Що вони означали 
б для вас в цілому? При інтерпретації треба пам’ятати тільки те, що його мета 
– дати вам підказку, що вам слід робити, до чого прагнути. Такі підказки 
можливо отримувати і в інших ситуаціях, для цього треба звертати увагу на 
будь-що під час піших прогулянок, роботи, дружніх зустрічей. 

Увага завжди несвідомо намагається спрямовувати людину на його 
неусвідомлені цілі. Аналогічно і в екстремальних ситуаціях потрібно помічати 
те, що може бути підказкою для нас. 

Вправа 12. Attention training (AT). 
AT-вправи вимагають використання комп’ютерного класу. 
А. “Розподілена увага”. 
Інструкція учасникам: виконання даної вправи потребує від Вас 

зосередження та реакції на конкретні деталі – відповідність кольорів, форм 
та/або особливості інтер’єрів – при цьому відкидаючи всю іншу інформацію. 
На екрані монітора неодноразово будуть демонструватися дві фігури з 
проханням натиснути ліву клавішу зі стрілкою, коли вони відповідають певним 
критеріям. Наприклад, Вам потрібно натиснути ліву клавішу зі стрілкою, коли 
дві фігури одного кольору, але праву стрілку, коли цього немає. 

Ви повинні швидко визначити, чи дві фігури одного кольору, і натиснути 
стрілку вліво, й не плутати у випадку, коли дві фігури не одного кольору – 
навіть якщо вони мають щось спільне (наприклад, якщо це два трикутника). Ця 
спеціальна вправа для тренування уваги, додає гнучкості вашому мозку, адже 
деталі будуть постійно змінюватися: 

Ви повинні стежити за відповідністю кольорів, потім відповідністю фігур, 
а потім відповідним інтер’єром наповнення поля (наприклад, суцільним, 
лінійним, порожнім). 

Спочатку Ви повинні стежити за відповідними кольорами, але з часом Вам 
потрібно буде відрізняти колір та форму. 

Коли Ви будете здатні швидко виконувати вправи, зображення будуть 
змінюватися швидше, та підштовхувати Ваш мозок, щоб прискорити його 
здатність вирізняти потрібну інформацію, ігноруючи непотрібну (рис. 11). 

Здатність звертати увагу на те, що має значення, може мати глибокі 
наслідки у Вашій майбутній професійній діяльності. Ви швидко сформуєте в 
собі здатність швидко зосереджуватися на важливих деталях та відхиляти речі, 
які не відповідають відповідати вашим завданням. 

 

Рис. 11. Приклади завдань для вправи 
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Б. “Подвійне рішення”. 
Інструкція учасникам: ця вправа розроблена на основі технології 

тренування мозку для прискорення його здатності щодо обробки інформації та 
розширення корисного поля зору. Дослідження показують багато переваг для 
навчання на основі цієї технології, включаючи більш швидку зорову обробку 
інформації, розширення корисного поля зору, що дозволяє безпечніше керувати 
автомобілем та може знадобитися в професійній діяльності. Вправа “Подвійне 
рішення” заохочує мозок збільшувати швидкість обробки інформації. Це також 
дозволить вам працювати на краях вашого корисного поля зору, щоб воно 
поступово розширювалося назовні. Це робиться так, зосереджуючи свою увагу 
на завданні в середині екрану: ви повинні вибрати, яку з двох машин ви 
побачили після того, як одна з’явиться ненадовго всередині екрану. Але в той 
же час ви повинні помітити, де на периферії екрана з’явиться дорожній знак 
Route 66. 

Завдання змінюється (ускладняється) кількома способами. 
На початку дорожній знак буде знаходитися на периферії один, але з часом 

з’являться також відволікаючі (інші знаки). Дорожній знак поступово буде 
рухатися до центру. Центральні машини стануть більш схожими, що 
ускладнить вибір правильної. Фон ускладниться, тому буде важче помітити 
незначні відмінності в автомобілях та дорожніх знаках(рис. 12). 

Рис. 12. Приклади завдань для вправи 
Коли Ви будете виконувати дану вправу, вона дозволить збільшити 

швидкість обробки інформації вашим мозком, а також розмір та надійність 
Вашого корисного поля зору. Вправа “Подвійне рішення” приносить значну 
користь у повсякденному та професійному житті. Як показали дослідження 
журналу Американської медичної асоціації, дана технологія покращує 
когнітивні функції, підвищує безпеку водіння, допомагає не відставати від 
сучасного життя, знижує ймовірність депресії і навіть допомагає людям 
зберігати незалежність [279]. 

В. “Стоп-кадр”. 
Інструкція учасникам: пильність – важлива характеристика уваги та 

уважності. Хоча ми часто не усвідомлюємо цього, але наш рівень пильності 
приносить успіх у таких речах, як вирішення професійних проблем, навчання, 
впливає на пам’ять. Коли ми знаходимося на правильному рівні пильності, ми 
можемо описати це відчуття як “у зоні”. У такому режимі ми можемо бути 
більш продуктивними, змінювати фокус уваги, працювати в режимі 
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багатозадачності та знаходитися в оптимальному стані працездатності. 
Взаємозв’язок між настороженістю та іншими складнішими станами мозку є 
причиною того, що вправи на розвиток здатності утримувати свою 
настороженість “у зоні” є такими важливими для саморегуляції уважності. 

Виділяються два типи настороженості: тонічна настороженість та фазична 
настороженість. Тонічна пильність описує ваш загальний рівень пильності. Він 
впливає на підтримку зосередженості на чомусь і задає “тон”, необхідний для 
пізнання. Фазова пильність це стан, в якому ви можете швидко сформувати свої 
відповіді на проблему. Це вкрай важливо для “вибіркової уваги” – вміння 
звертати увагу на важливі речі, відкидаючи неважливі. Ваш рівень фазової 
настороженості може коливатися від мікросекунд до секунду. 

Вправа “Стоп кадр” націлена як на тонічну, так і на фазову готовність. 
Вона вимагає від мозку підтримувати стан “спокійного і пильного” протягом 
певного часу. В процесі виконання вправи від Вас потребується розрізняти 
зображення цілей та зображення дистракторів. Коли ви бачите дистрактор – 
щось, що не є цільовим – натискаєте клавішу відповіді. Коли ви бачите ціль, 
вам доведеться зробити “стоп-кадр” або не допустити натискання клавіші 
відповіді. (рис. 13). 

 

 
Рис. 13. Приклади завдань для вправи 

Це може здатися легко, але чим довшою є затримка між цілями, тим більше 
шансів на те, що внутрішні відволікання чи блукання розуму можуть Вам 
перешкодити. По мірі прогресу буде відточуватися ваш стан пильності до того 
стану, який знаходиться “в зоні”. Оскільки рівень тонової та фазової пильності 
буде наближатися до оптимального, вправа буде адаптуватися до Вашого 
стилю її виконання, щоб зробити її більш складною. Це досягається 
прискоренням зображень та відволікаючими факторами, схожими на ціль. 

 
Тема 4. Розвиток здатності до саморегулювання пам’яті в умовах 

військово-професійної діяльності. 
Вправа 13. “Числа через букви”. 
Інструкція учасникам: запам’ятовування номерів телефону, цифрових 

паролів і інших комбінацій з чисел завжди є великою проблемою. Однак існує 
методика, в якій кожній цифрі приписується певна голосна буква. 

Запам’ятовування відбувається так: Цифри комбінації розбиваються на 
пари. Для кожної пари вигадується слово (в якому перші голосні відповідають 
певній цифрі). Таким чином можна вигадати цілу історію і запам’ятати велику 
кількість цифр. 
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Вправа 14. “Вішалки”. 
Інструкція учасникам: суть даної методики в тому, що кожній цифрі 

присвоюється певна кількість образів. Потім вони прикріпляються до уявної 
вішалки. Бажано зробити 3-4 вішалки і добре їх запам’ятати. Потім будь-яка 
комбінація цифр буде представлятися в вигляді історії, і згадати її не складе 
труднощів. 

Вправа 15. “Числа через образи”. 
Інструкція учасникам: кожному числу приписується предмет, але він 

повинен за формою нагадувати цифру. Наприклад, для 0 можна 
використовувати бублик або м’ячик. Комбінації запам’ятовуються методом 
складання історій, як і в попередній вправі. Плюс запам’ятовування чисел через 
образи, пов’язані з формою, тому така асоціація легше сприймається мозком. 

Вправа 16. Система “Шед”. 
Інструкція учасникам: невеликі комбінації запам’ятовуються шляхом 

складання історій, в яких кожне слово за кількістю букв буде дорівнювати 
цифрі. Дана мнемотехника незручна тим, що на уявний підрахунок букв в слові 
може піти багато часу, тому методикою користуються лише для 
запам’ятовування комбінацій з маленьких цифр. 

Вправа 17. Система “Імена”. 
Інструкція учасникам: багатьом людям важко запам’ятовувати імена 

незнайомих людей. Для цього існує дві мнемотехніки. 
А. Асоціація з відомою особистістю. Як правило, згадати відому людину з 

таким же ім’ям, як новий знайомий, не становить труднощів. Для закріплення 
результату можна знайти спільну рису між ними і створити більш логічну 
асоціацію.  

Б. Підбір модифікацій. Щоб запам’ятати, як звуть людину, можна 
продумати безліч варіацій його імені і подумки назвати нового знайомого 
кожним з них. Після цього буде важко забути, як до нього звертатися. 

Вправа 18. “Фонетичні асоціації”. 
Інструкція учасникам: техніка підходить для вивчення іноземних мов. 

Вона заснована на тому, що в кожній мові є слова співзвучні фонетично, але 
відрізняються за змістом. Запам’ятовуючи нову лексику, ви зможете створити 
цілий ряд асоціацій, завдяки яким слово поступово стане сприйматися як рідне. 

Вправа 19. “Взаємодія відчуттів”. 
Інструкція учасникам: така методика теж може використовуватися для 

вивчення іноземної мови. Вона досить дієва і за часів інтернету абсолютно 
проста у використанні. Вам не потрібно асоціювати нові слова або придумувати 
коди. Просто кожне нове слово повинно бути направлено на потрібний об’єкт. 
Заучуючи слово “вікно” – дивіться на нього. Запам’ятовуючи слово “бегемот” 
– вбийте його в пошуковик і подивіться фотографії тварини. 

Вправа 20. “Реєстрація обличь”. 
Інструкція учасникам: щоб запам’ятати, а головне впізнати людину при 

новій зустрічі після недавнього знайомства, слід проявляти до неї 
максимальний інтерес в процесі спілкування. Зовнішність допомагає 
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запам’ятати будь-яку особливу рису, і, частіше за все, вона негативна. 
Наприклад, великий ніс або глибоко посаджені очі. 

Вправа 21. “Рими”. 
Інструкція учасникам: така методика широко використовуються у вищих 

навчальних закладах. За допомогою римованого вірша можна запам’ятовувати 
величезні блоки інформації, складні для сприйняття. Найвідомішим об’єктом, 
який запам’ятовують через рими, є число Пі. 

Вправа 22. “Символізація”. 
Інструкція учасникам: дана методика використовується в нашому житті 

постійно. Будь-яке слово або поняття має схожу за змістом або звучанню пару. 
Застосовуючи ці пари або навіть ланцюжки, можливо запам’ятовувати 
величезні пласти інформації. 

Тема 5. Розвиток здатності до самоконтролю та саморегуляції 
психічного стану під час спілкування з об’єктами військово-професійної 
діяльності. 

Вправа 23. “Психологічний контакт при спілкуванні з об’єктами 
військово-професійної взаємодії”. 

Інструкція учасникам: в професійному спілкуванні ми досить часто 
використовуємо протиставлення “Ми”, “Наші” – “Вони”, “Не Наші”. Цікаво, 
якщо “Ми” – це військовослужбовці підрозділу, то хто для нас є “нашими” та 
“не нашими” людьми? Об’єднайтеся у групи. Кожна група має скласти по два 
списки та записати їх на аркуші. Перший список – це “наші люди” (наприклад, 
офіцери підрозділу, сержанти та солдати підрозділу тощо), другий список – “не 
наші” (можливо, особи, які перешкоджають вашій діяльності чи 
військовослужбовці інших підрозділів). Від кожної групи хтось повинен 
презентувати виконану роботу, здійснюється порівняння списків. Останній 
виступаючий робить узагальнюючий висновок про вибірковість ставлень до 
людей. 

Коментар тренера-викладача: ми з’ясували, що спілкування з колегами 
по підрозділу, підлеглими та військовослужбовцями інших підрозділів має 
якісні відмінності. Коли до Вас звертається підлеглий військовослужбовець з 
рапортом, інформацією чи скаргою, важливо, щоб він Вам довіряв. У такому 
випадку людину необхідно уважно вислухати, зрозуміти, допомогти. Коли 
ініціатором спілкування виступаєте Ви, щоб отримати інформацію чи 
здійснити вплив, теж необхідно користуватися довірою, мати авторитет, а ще – 
подбати про встановлення психологічного контакту, правильно обрати час, 
місце та стиль спілкування. 

В обох випадках корисна формула довіри: 
Співчуття + Розуміння + Допомога = Довіра 

Можлива небезпека (зловживання довірою) 

Але довірою можуть скористатися і несумлінні колеги, підлеглі тощо. Всім 
і завжди довіряти небезпечно. Тому слід навчитися виявляти маніпулятивні 
впливи та протистояти їм. Мабуть, вам відомі приклади намагань зловживання 
довірою з Вашого боку. Наведіть їх.  
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Вправа 24. “Коло”. 
Інструкція учасникам: наведіть “по колу” приклади того, як, у яких 

випадках люди стають жертвами зловживання довірою.  
Коментар тренера-викладача: довіряти справді може бути небезпечно. 

Але ми йдемо на контакт з іншими. Заради чого? Заради співчуття, розуміння, 
можливості отримати пораду чи іншу допомогу. Трапляється так, що людина 
готова довіритися першому зустрічному: через безвихідність ситуації, а також 
завдяки анонімності спілкування, як варіант “випадкового попутника”.  

Вправа 25. “Коло-1”. 
Інструкція учасникам: наведіть “по колу” приклади ситуацій, коли людям 

доцільно вступати у довірчі стосунки; з ким саме.  
Коментар тренера-викладача: давайте узагальнимо одержану 

інформацію. Ми повинні зрозуміти, що таке психологічний контакт, яка його 
роль у спілкуванні, навчитися встановлювати контакт з іншими, якщо хочемо 
успішно вирішувати різноманітні комунікативні завдання.  

Вправа 26. “Дискусія – змагання”. 
Інструкція учасникам: члени тренінгової групи поділяються на дві: 

команду і арбітрів, котрі повинні розробити дві категорії оцінок: висунутих у 
дискусії аргументів (доказовість, логіку, чіткість формулювань, відповідність 
темі тощо) і систему оцінки (в балах). Визначається предмет дискусії 
(наприклад: “Доцільність прийняття певного професійного рішення”), команди 
розбиваються на “групу – про” і “групу – проти”, після чого дається 5 хв на 
підготовку та 2 хв на презентацію аргументації позиції своєї групи. Наприкінці 
дискусії арбітри повідомляють і коментують результати. Вправа завершується 
колективним обговоренням по ходу дискусії. 

Вправа 27. “Конкурс ораторів”. 
Інструкція учасникам: за жеребом викликається кожний із членів 

тренінгової групи і йому пропонується після мінімальної підготовки (не більше 
30-60 с) виголосити промову (2-3 хв.) на будь-яку задану групою тему. Журі 
оцінює якість виступу (повноту мовлення, логічність, аргументованість тощо). 
Вправа завершується колективним обговоренням. 

Вправа 28. Рольова гра “Упередження”. 
Інструкція учасникам: учасникам роздаються індивідуальні інструкції. 

Підготовка. учасникам роздаються паперові стрічки, які надягаються на голову, 
як корона. На стрічках вказано його роль: 1 – блазень, 2 – начальник, 3 – 
невдаха, 4 – експерт з усіх питань, 5 – бюрократ, 6 – критикан, 7 – знедолений, 
8 – інтриган, 9 – робоча конячка, 10 – деспот, 11 – новатор, 12 – душа компанії. 
Окремо з числа учасників призначається експерт. Кожен може прочитати лише 
таблички інших, своєї він не бачить. Ведучий ставить перед групою проблему: 
“У вашому підрозділі останнім часом погіршилася виконавська дисципліна. 
Збільшилася кількість зауважень з боку керівництва. Ви – члени колективу і 
Ваше завдання – розробити програму дій (план) для усунення недоліків і 
поліпшення службової дисципліни, підвищення результатів діяльності 
підрозділу в цілому”. Можлива інша актуальна ситуація, завдання ведучого – 
організувати дискусію. Спочатку учасники справді прагнуть по-діловому 
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розв’язати проблему. Поступово вони починають поводитися так, як написано 
на табличках їх колег, наприклад, слова блазня не сприймаються всерйоз; 
приймаючи рішення, завжди дивляться на начальника; критикана оцінюють як 
неконструктивного; провину переносять на невдаху тощо. Учасники не знають 
своїх ролей, але поступово завдяки ставленню інших їх поведінка починає 
відповідати ролі на табличці. Замість конструктивного вирішення проблеми 
група втягується в міжособистісний конфлікт. Через деякий час досягається 
ефект, коли ніхто більше не говорить про саму проблему. Деталі: деякі групи 
проявляють високий рівень тактовності в стосунках, тоді тренер повинен 
підказати кожному поводитися з іншими так, як написано на його табличці, 
відповідно до його ролі. Оцінка ефективності вправи здійснюється за 
допомогою відповіді учасників на запитання: Що трапилося під час вашої 
наради? Як до цього ставилися учасники? Чи втратили ви мету вирішення 
проблеми і чому? Як упередження може вплинути на ваше ставлення один до 
одного?  

Вправа 29. “Тиск”. 
Інструкція учасникам: учасники утворюють пари, в яких розподіляються 

на перші і другі номери. Перший номер потискає руку другого номера. Другий 
номер тисне у відповідь руку першого номера. Коментар ведучого: другі 
номери у відповідь автоматично тиснуть руку партнера сильніше, хоча такого 
завдання їм поставлено не було. Тиск автоматично викликає у відповідь тиск. 
У своєму житті Ви, напевно, спостерігали щось подібне. Що це означає для 
професійної діяльності? Для конструктивного зворотного зв’язку? 

Вправа 30. “Керівництво дискусією”. 
Інструкція учасникам: вибравши тему для обговорення і спільно 

висунувши критерії оцінки діяльності керівника (уміння чітко формулювати 
питання, резюмувати перехідні моменти в обговоренні, залучати пасивних, 
припиняти затягнуті монологи, бути тактовним до виступаючих тощо), група 
обирає ведучого дискусії (за жеребом або висуванням кандидатур). Після 
дискусії починається основний момент гри – її (дискусії) обговорення. Першим 
виступає з самоаналізом ведучий дискусії, у ході якого він повинен визначити, 
наскільки справився з завданням відповідно до критеріїв оцінки; що йому 
вдалося, а що ні; в чому він відчував труднощі; як група допомагала йому, як 
ведучому. Після цього висловлюються всі бажаючі.  

Наступний етап: кожен бажаючий повинен зробити ретроспективний 
самоаналіз свого стану під час дискусії – у який момент вона викликала 
найбільший інтерес, коли з’явилося почуття нудьги чи роздратування, які 
асоціації викликали початок і кінець дискусії. У цій вправі можна 
запропонувати групі визначити “таємного однодумця” – невідомої групі 
людини, яка з самого початку одержала від керівника задачу: думкою 
допомагати і співчувати ведучому. 
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Тема 6. Розвиток здатності до емоційної саморегуляції як методу 
профілактики професійного вигорання в умовах психічних 
перевантажень. 

Вправа 31. “Словник емоцій та почуттів”. 
Метод – змагання між командами.  
Ресурси: великі аркуші паперу для команд, фломастери. 
Інструкція учасникам: першим кроком розвитку емоційної 

компетентності є фіксація факту наявності емоції в конкретний момент життя 
та її розуміння, наприклад – гнів, розчарування, пригніченість, сум, страх, 
неспокій, радість… Іноді офіцер може переживати дві та більше емоцій 
одночасно. Усвідомлення емоції передує її вираженню. Інколи важко 
повідомити про свої емоції, підібрати “правильні слова”. Для опису емоцій та 
почуттів потрібний достатній словниковий запас, тому складемо спеціальний 
словник – емоцій та почуттів. Виконання цієї вправи можна організувати як 
змагання між двома командами або ж як “мозковий штурм”. Попросіть 
учасників пригадати якомога більше слів, які вживаються для опису емоцій та 
почуттів. Якщо з’ясується, що це нелегко, можна запропонувати певні ситуації, 
наприклад: “Що буде почувати людина, якій належить ухвалити дуже важливе 
рішення?” (збентеженість, хвилювання, сум, злість тощо). Тренер-викладач 
акцентує увагу на емоціях і почуттях, які часто виникають у діловому 
спілкуванні, особистісних контактах. Результатом спільної роботи групи є 
укладання словника емоцій та почуттів, який відображатиме емоційний досвід 
групи. Обговорення. Зазвичай учасники називають більше негативних, ніж 
позитивних емоцій. Коли так буде у вашій групі, запитайте про це. Як пояснити 
той факт, що названо більше негативних, ніж позитивних емоцій і почуттів? Які 
емоції наснажують людину? Які емоції позбавляють сил? 

Вправа 32. “Фантом”. 
Ресурси: фліпчарт, аркуш зі схематичним зображенням людського тіла; 

олівці синього, червоного, жовтого та чорного кольорів.  
Інструкція учасникам: організм людини є своєрідним архівом всієї її 

життєвої історії. Він наділений мудрістю і пам’ятає почуття, переживання, 
важливі події, причому з моменту народження. Подумаємо над тим, де і як в 
тілі відкладаються емоції? 

Тренер-викладач пропонує учасникам по черзі підійти до аркуша паперу із 
схематичним зображенням людського тіла і заштрихувати ділянки тіла на 
малюнку так: чорним кольором ті місця, які реагують на почуття страху 
(наприклад, холоне в шлунку – замальовуємо область живота); синім кольором 
– місця, які реагують на смуток, жовтим – на радість, червоним – на злість.  

Обговорення. Які частини тіла найбільше реагують на страх, смуток, 
злість, радість? Що відбувається, якщо ці емоції повторюються часто? Де 
знаходиться радість, і як вона впливає на організм? (радість пронизує кожну 
клітинку, додає людині сил, наснаги, натхнення). 

Вправа 33. “Внутрішній спостерігач”. 
Інструкція учасникам: елементарні навички самоспостереження, 

самоусвідомлення тілесних відчуттів, думок, емоцій можуть слугувати дієвим 
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способом управління емоціями. Людина – це єдина істота на землі, яке має 
здатність спостерігати, розмірковувати і робити висновки зі своїх 
спостережень. Внутрішній спостерігач – це той, хто слідкує за вашими 
відчуттями, почуттями, бажаннями і думками. Це – ваше “Я”. Досвід 
усвідомлення може бути поділений на кілька зон: зовнішній світ; внутрішній 
світ: тілесні відчуття; думки і фантазії; емоції і почуття. Метою вправи є 
досягнення стану безпосереднього переживання, усвідомлення власного 
потоку свідомості і можливостей управління ними. Ця вправа сприяє розвитку 
компетенції: бути присутніми “тут і тепер”, відчувати й об’єктивно сприймати 
реальність. Виберіть партнера, сядьте обличчям один до одного, розслабтеся. 

Усвідомлення зовнішнього світу. Запропонувати учасникам протягом 
однієї хвилини складати фрази, які виражають те, що вони усвідомлюють із 
зовнішнього світу (помічають, чують, відчувають запахи). При цьому кожна 
фраза починається зі слів: “Я бачу…”, “Я чую…”, або “Я відчуваю…” з описом 
зорової, слухової чи кінестетичної інформації, яка привертає увагу (наприклад, 
гудіння кондиціонера, запах косметики тощо). Отже, говорите без пауз про все, 
що в цю мить бачите навколо себе, чуєте чи помічаєте на рівні тілесних 
відчуттів. Уникайте інтерпретацій, оцінювання або фіксації на чомусь одному, 
залишайтеся у контакті виключно зі своїм усвідомленням зовнішнього світу. 
Завдання партнера допомогти повернутися у зовнішню зону, якщо почнете 
щось інтерпретувати або оцінювати. Коли проговорення триває безперервно, 
виникає особливий стан простоти і природності, в якому “що на умі, те й на 
язиці”, коли не треба грати роль перед співрозмовником, внутрішньо 
напружуватися, а можна насправді побути самими собою. Запам’ятайте цей 
стан, щоб повертатися до нього згодом. Навичка спостереження за “потоком 
свідомості” і тілесними відчуттями потрібна для ідентифікації почуттів. З її 
допомогою людина може впливати на свій емоційний стан та самопочуття, бути 
менш залежною від зовнішніх обставин. Продовжуйте усвідомлення 
зовнішнього світу близько хвилини. Обмін ролями.  

Усвідомлення тілесних відчуттів. Тепер зверніть увагу на стимули 
всередині вас – внутрішні відчуття, такі, наприклад, як напруженість в животі, 
сухість у роті, свербіння в руці, контакт з одягом тощо. Починайте речення 
словами: “Зараз я відчуваю в тілі…”. Продовжуйте усвідомлення внутрішньої 
зони близько хвилини. Обмін ролями.  

Усвідомлення думок (думки, спогади, фантазії, інтерпретації, оцінки 
тощо). Тепер зосереджуйте увагу на своїх думках, продовжуючи речення: 
“Зараз я думаю, припускаю…”. Можна до описаного раніше формату 
висловлювань стосовно чуттєвого усвідомлення додавати продовження фрази: 
“… і це викликає в мене думку про те, що…”. Продовжуйте усвідомлення 
думок близько хвилини. 

Внутрішній потік. Зараз протягом хвилини говоріть все, що хочете без 
зосередження на конкретній зоні. Партнер уважно слухає і визначає, яка зона є 
домінуючою. Часто це – зона думок. Можете експериментувати: переходити з 
однієї зони в іншу, знаходити між ними взаємозв’язок. Наприклад, почати 
усвідомлювати шум в кімнаті (зовнішня зона), уявити, що хтось спостерігає за 
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вами (зона думок) і відчувати серцебиття (тілесні відчуття). Обмін ролями. 
Обговорення. Які емоції переживали в процесі виконання вправи? В якій зоні 
було перебувати легше/важче? Яка зона усвідомлення є для вас домінуючою? 
Які якості розвиває ця вправа?  

Ця вправа поглиблює самоусвідомлення і уважність до внутрішніх 
процесів. Уважність дозволяє усвідомлено сприймати початок виникнення 
емоції, розпізнавати імпульс до початку дій під впливом емоцій, збільшувати 
інтервал між імпульсом та дією для вибору емоційної реакції. Розпізнання 
імпульсів – це високий стандарт усвідомлення іскри, яка ініціює емоцію до 
появи полум’я, тобто початку емоційної реакції в словах та діях. Систематична 
практика сприяє розкріпаченню свідомості, відновленню свіжості та 
безпосередності сприйняття. 

Вправа 34. “Емоційний самоаналіз”. 
Інструкція учасникам: емоційний самоаналіз – це здатність розрізняти свої 

емоції і розуміти, які саме події їх викликали. Очевидно, що неможливо 
управляти емоціями, якщо їх не усвідомлювати, не звертати на них увагу. 
Постійне спостереження за переживаннями, “емоційною температурою”, 
впливом власних емоцій на оточуючих допомагає налагоджувати і 
підтримувати продуктивні стосунки. Як ви переживаєте емоції? Як ви 
сердитеся: зі злістю, добродушно або ображаєте партнера? Як ви скаржитеся: 
намагаєтеся знайти співчуття, звинувачуєте когось, нападаєте чи переживаєте 
при цьому почуття незручності? Що робите, коли вимагаєте щось: заохочуєте 
партнера, принижуєте, докоряєте або ввічливо просите? Як ви робите 
зауваження: спокійно, роздратовано, терпляче, нетерпляче, у м’якій чи 
жорсткій формі, при цьому поважаєте чи ображаєте партнера? Як ви реагуєте 
на критику: агресивно, роздратовано, з почуттям гумору, із щирою вдячністю? 
Як ви відгукуєтеся про більшість своїх колег: з почуттям заздрості, образи, 
невдоволення або доброзичливо? Техніка емоційного самоаналізу допомагає 
частково звільнитися від негативних емоцій, визначити проблемне поле і шляхи 
подальшого самовдосконалення. Ця техніка передбачає пошук відповідей на 
запитання такого типу: Що зараз відбувається? Що я думаю? Що я відчуваю в 
цей момент? Що я роблю? Чи адекватні мої емоції цій ситуації? Чому я 
переживаю саме ці емоції? Які причини? Чого я хочу насправді? Як мені діяти 
далі? Одним із результатів емоційного самоаналізу є зменшення інтенсивності 
негативної емоції. Емоційно компетентна людина аналізує причини негативних 
емоцій, об’єктивно оцінює ситуацію і замість довготривалих переживань мудро 
реагує на неї.  

Техніка емоційного самоаналізу складається з 2-х простих запитань. Два 
запитання мають чарівну силу, можуть допомогти розібратися в собі і 
здійснити позитивні зміни. Перше магічне запитання: що відбувається зі мною 
в цей момент? А саме: Що я зараз роблю? Що я почуваю? Про що я думаю? Як 
я дихаю? Друге магічне запитання: що б мені хотілося в наступний момент? Чи 
я хочу продовжувати робити, думати, почувати, дихати так само? Може, я хочу 
щось змінити? Емоційний самоаналіз уможливлює визначення своїх емоцій до 
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того, як їх висловити; а це дозволяє управляти імпульсами, виражати бажання 
адекватно ситуації. 

 
Тема 7. Розвиток здатності застосовувати креативність та нешаблонне 

мислення в складних ситуаціях військово-професійної діяльності. 
Вправа 35. Розвиток здатності формування простору вирішення 

військово-професійних проблем. 
Завдання: визначення проблем, що викликали ситуацію; обговорення 

запропонованих шляхів вирішення проблем; перевірка запропонованих шляхів 
вирішення проблем. 

Інструкція учасникам: це вправа з “розвитку здатності формування 
простору вирішення військово-професійних проблем”. Вона передбачає 
імітацію реальних умов, конкретних специфічних операцій, моделювання 
відповідного військово-професійного процесу, створення інтерактивної моделі 
та ін. 

Організаційний етап. Опис ситуації. Ситуацій може бути представлено 
кілька або одна. Обговорення ситуацій може організовуватися як в малих 
групах, так і з усією аудиторією одночасно. При роботі в малих групах слухачі 
діляться на кілька груп. Малі групи займають певний простір, зручне для 
обговорення на рівні групи. У групі слухачів обираються: спікер, опоненти, 
експерти. 

Спікер займає лідируючу позицію, організовує обговорення на рівні групи, 
формулює загальну думку малої групи. 

Опонент уважно слухає запропоновані позиції під час дискусії і формулює 
питання щодо запропонованої інформації. 

Експерт формує оцінне судження щодо запропонованої позиції своєї 
малої групи і порівнює з запропонованими позиціями інших груп. 

Підготовчий етап. Кожна мала група обговорює запропоновану ситуацію, 
вирішуючи наступні завдання:  

визначення проблем, що викликали зазначену проблемну ситуацію; 
обговорення запропонованих шляхів її вирішення; 
перевірка запропонованих шляхів вирішення. 
Завдання даного етапу – сформулювати групову позицію щодо вирішення 

проблемної ситуації. 
Основний етап – проведення обговорення ситуації Заслуховуються 

рішення проблем, запропоновані кожної малої групою. Після кожного 
судження опоненти задають питання, вислуховуються відповіді авторів 
запропонованих рішень. На завершення формулюється загальна думка, що 
виражає спільну позицію щодо даної ситуації. 

Етап рефлексії – підведення підсумків. Слухачі, які визначені експертами 
пропонують оціночне судження згідно із висловленим шляхів вирішення 
запропонованих проблемних ситуацій, здійснюють порівняльний аналіз 
запропонованих шляхів вирішення з рішеннями інших малих груп. Тренер-
викладач дає оціночне судження і роботі малих груп, щодо вирішення 
проблемних ситуацій, і ефективності запропонованих шляхів вирішення. 
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Вправа 36. “Мозковий штурм”. 
Інструкція учасникам: потрібно декілька чоловік, які запропонують 

специфічні проблеми у вирішенні яких може знадобитися мозковий штурм. 
Сформуйте групи по 5-7 чоловік для вирішення цих проблем. Виберіть серед 
учасників добровольця – доповідача, а в групах репортерів, які мають 
записувати всі, будь-які ідеї. Упродовж 7-10 хвилин проведіть пошук ідей – 
мозковий штурм. Усі ідеї, що будуть з’являтися в учасників, фіксує репортер. 

Упродовж 5 хвилин в групах розгляньте записані ідеї і зупиніться на одній 
чи двох, які реально імпонують добровольцю-доповідачу. Кожна команда 
створює презентаційний лист, в якому відображені ідеї, які виникали у групі. 

Упродовж 10-15 хвилин проведіть пленарну сесію, на якій презентуйте 
свої ідеї, проаналізуйте, що відбувалося в групах під час штурму. Підведіть 
підсумки: доброволець висловлює, який результат він отримав у процесі 
мозкового штурму щодо вирішення висунутих проблем. 

Психологічний коментар: успішні люди відрізняються від звичайних саме 
вмінням “перетворювати кислі лимони в лимонад”, володіють творчим 
мисленням, продукують новаторські та незвичайні ідеї, уміють спланувати 
власну діяльність, розширити професійну орієнтацію. 

Вправа 37. “Ментальні карти”. 
Інструкція учасникам: при застосуванні цієї методики, група поділяється 

на “мікрогрупи”. Для кожної мікрогрупи пропонується створення ментальної 
карти у вигляді малюнка та написання назви ключової теми, яка може звучати 
як: “Аналіз……проблемної ситуації”, “Пошук ефективних шляхів вирішення 
……..проблеми”, “Професійні підходи до вирішення…….проблем”, тощо. 
Основна тема може мати відгалуження, що будуть відображати підходи 
слухачів до даної проблеми та мають виражатися в їхніх думках, які, в 
кінцевому результаті, повинні мати логічне та спільне, для всієї команди, 
завершення. Звичайно, що дані ментальні-карти можуть видаватися складними 
для слухачів і не зовсім інтелектуальними, але вони несуть в собі пізнавально-
креативний момент. 

Необхідно особливу увагу звернути на техніку створення ментальних карт. 
А. Важливо розміщувати слова на гілках, а не в ромбах і паралелепіпедах. 

Гілки мають бути живими, гнучкими, загалом, органічними. Рисування 
ментальної карти в стилі традиційної схеми повністю заперечує ідеї 
майндмеппінгу (створення карт знань). Це суттєво ускладнює рух погляду по 
гілках і вносить багато зайвих однакових, а отже монотонних, об’єктів. 

Б. Потрібно писати на кожній лінії тільки одне ключове слово. Кожне 
слово містить тисячі можливих асоціацій, тому склеювання слів зменшує 
свободу мислення. Окреме написання слів може привести до нових ідей. 

В. Довжина лінії має дорівнювати довжині слова. Це простіше та 
економніше. 

Г. Потрібно писати друкованими літерами, якомога чіткіше та 
зрозуміліше. 

Д. Варіювати розмір літер і товщину ліній залежно від ступеня важливості 
ключового слова. 
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Е. Обов’язково використовувати різні кольори для основних гілок. Це 
допомагає цілісному та структурованому сприйняттю. 

И. Часто використовувати рисунки та символи (для центральної теми 
рисунок обов’язковий). Іноді ментальна карта взагалі може цілком складатися 
з рисунків. 

К. Прагнути такої організації простору, щоб не залишалося порожнього 
місця, а гілки не розміщувалися дуже щільно. Для невеликої ментальної карти 
використовувати аркуш паперу формату А4, для великої теми – А3. 

Л. Гілки, що розрослися, можна укладати в контури, щоб вони не 
змішувалися з сусідніми гілками. 

М. Розташовувати лист горизонтально. Таку карту зручніше читати. 
Вправа 38. “Аналогії”. 
Інструкція учасникам: дана вправа може виконуватися індивідуально або 

слухачами в парах. Завдання можуть носити відкритий або закритий характер. 
Відкрите завдання. Вибрати певне слово (його може назвати інший слухач, 

воно може бути обране зі списку, що запропонує тренер-викладач) і на його 
основі виробити 4-5 аналогій. Оцініть ці ідеї коротким коментарем. 

Можуть також бути задані лише тема й ключове слово. На підставі цього 
треба виробити також 4-5 проектних ідей й дати коментарі. Як навідне 
завдання-аналог можна використати зразки, підготовлені заздалегідь тренером-
викладачем. 

Що змінити в прототипі 
Тренер-викладач представляє малим групам предмет (об’єкт) чи слово-

аналог. Протягом 15 хвилин групи відповідають на питання: 
Що нагадує даний об’єкт? 
Чи викликає аналогія нову ідею? 
Які модифікації об’єкта можливі (зменшити, збільшити, приєднати, 

замінити тощо)? 
Що можна зробити навпаки (повернути навпаки, низом догори й т. п.)? 
Які комбінації елементів можливі (чи можна комбінувати секції, вузли, 

блоки, ознаки, ідеї, слова)? 
Потім відбувається обмін ідеями. Удалі ідеї фіксуються. 
Завдання закритого типу. Протягом 15 хвилин треба придумати відзнаки 

або шеврони для підрозділів. 
Вправа 39. “Інверсії”. 
Інструкція учасникам: цей психологічний метод полягає в тому, що 

робиться спроба змінити вже відоме рішення певної задачі на протилежне, 
вчинити навпаки. Відшукати або придумати нову задачу досить важко. Значно 
частіше можна знайти нові методи рішень. Одним із способів отримання нової 
точки зору або нового підходу є так званий метод інверсії. Він вимагає 
свідомого подолання психологічної інерції, відмови від колишніх поглядів на 
завдання, ставлення до неї з нових позицій. Це дозволяє знаходити вихід з 
безвихідних ситуацій, знаходити оригінальні рішення різного рівня складності. 

Вправа може виконуватися індивідуально або слухачами в парах. 
Організація такої вправи вимагає від тренера-викладача наступних дій: 
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неодноразового переформулювання завдання, яке ставиться перед 
слухачами; 

постановки зворотних задач (проблема-ідея, ідея-проблема); 
використання аналізу та синтезу проблеми; 
постійного контролю для використання протилежних процедур і засобів. 
Для учасників: 
формулювання прямого і зворотного завдання; 
пошуку нових, оригінальних ідей; 
пошуку контрідей; 
використання протилежних процедур і засобів. 
Якщо слухачам не вдається вирішити завдання з початку до кінця, то їм 

потрібно запропонувати вирішити його від кінця до початку тощо. 
Вправа 40. “Погляд інших людей”. 
Інструкція учасникам: основний зміст цієї вправи полягає у створенні 

списку усіх факторів, які необхідно враховувати під час вирішення професійної 
проблеми, їх розгляд та аналіз. 

Відомо, що вирішуючи проблему, як правило, кожен враховує (свідомо чи 
несвідомо) лише свої інтереси, що в свою чергу, може призводити до 
непорозумінь і конфліктів. Щоб навчитися краще розуміти інших і ефективно 
розв’язувати професійні проблеми, знаходити новий вихід із ситуації, 
пропонується дана вправа. Під час її виконання обирається певна проблема, при 
її аналізі рекомендується скласти список осіб, яких торкається дана проблема 
та по черзі стати на їх місце, тобто уявити їх погляди, думки, подивитись на 
проблему з точки зору свого опонента і спробувати зрозуміти його. При цьому, 
дуже важливо враховувати реальні погляди людей, а не ті, які, на нашу думку, 
їм варто мати або яких Ви самі дотримуєтеся.  

Вправа 41. “Наслідки і результат”. 
Інструкція учасникам: метою даної вправи є розгляд всіх наслідків дій або 

рішень, з використанням шкали часу. Така шкала характеризується чотирьма 
“уявними позначками”: негайні наслідки (негайні результати дії), 
короткострокові наслідки (те, що відбувається відразу за негайними 
наслідками), середньострокові наслідки (те, що відбувається, коли проблема 
буде вже вирішена) і довгострокові наслідки (те, що трапиться набагато 
пізніше). Такі часові рамки довільні і можуть змінюватися незалежно від 
проблеми. 

Необхідно відзначити, що часто здається, що знайдений оптимальний 
варіант рішення, але насправді це не завжди так. Генеруючи альтернативи, 
завжди можна знайти більш кращий варіант вирішення проблеми. Для 
зручності створення альтернатив можливо використовувати наступну вправу. 

Вправа 42. “Альтернативи, можливості, вибір”. 
Інструкція учасникам: під час виконання цієї вправи майбутні МВУ 

повинні генерувати альтернативні способи та шляхи вирішення обраної 
проблеми. Цей метод можна використовувати як на етапі визначення проблеми 
так і на етапі вирішення проблеми. Альтернативи, можуть бути різноманітні: 
альтернативи сприйняття, альтернативи дії, підходу, пояснення. 
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Вправа 43. “Метод випадкової стимуляції”. 
Інструкція учасникам: велике практичне значення в підготовці майбутніх 

МВУ має випадкова стимуляція, яка забезпечується випадковим предметом, 
словом, людиною тощо. Випадковий стимул викликає асоціації, які входять в 
контакт з асоціаціями самої “проблеми” і дозволяє вирішити проблему, 
створити щось нове. 

Вправа 44. “Шість капелюхів”.  
Інструкція учасникам: коли людина над чимось розмірковує, намагається 

обґрунтувати свою точку зору, у процес втручаються емоції, людина 
намагається висунути нову ідею – і все це одночасно. Вправа “Шість 
капелюхів” – це методика, яка пропонує виконати одну розумову дію у певний 
відрізок часу. Людина “надягаючи” на себе по одному капелюху, не 
намагається виконати все одразу, вона вчиться у певний відрізок часу 
виконувати одну дію. Всього є шість капелюхів мислення, кожен з яких 
символізує певний тип мислення: білий капелюх відповідає лише за збір 
об’єктивних фактів, об’єктивної інформації; червоний капелюх – за прояв 
емоцій, почуттів, інтуїції; жовтий капелюх – за пошук позитивних сторін, 
переваг; чорний капелюх – за пошук негативних сторін, недоліків; зелений 
капелюх – за творчий пошук, генерування нових ідей, альтернативних підходів; 
синій капелюх – за аналіз усього розумового процесу (це рефлексія мислення), 
планування, визначення мети та висновки. Всі описані нами методи 
розширюють сферу сприйняття людиною проблеми, сприяють відходу від 
старих стереотипних поглядів, формуванню вмінь і навичок генерування нових 
ідей [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

 
 
Тема 8. Розвиток здатності зберігати спроможність чітко 

висловлюватися, давати вказівки, команди в екстремальних ситуаціях 
бойової діяльності. 

Вправа 45. “Прокачуємо словниковий запас”. 
Інструкція учасникам: вправа на розширення лексичного діапазону. 

Підмічаємо людину, предмет або явище, яке на свою голову втрапило у наше 
поле зору, й ставимо собі за мету назвати 10, 20 чи більше прикметників, якими 
можна його описати. Будьмо чесними самі з собою! Під час виконання цієї 
вправи вмикаємо своє відчуття мови й нещадно відмежовуємо описи, які не 
підходять до слова-героя Вашої історії. Наступний рівень: характеризувати 
обрану людину (річ) лише словами, які стосуються її виключно на даний 
момент. Наприклад, призовника, який тільки-но прибув у військову частину 
навряд можна назвати “зухвалим”. А от “стурбованим”, “байдужим” чи 
“приголомшеним” – досхочу. 

Вправа 46. “Найнудніша розповідь”. 
Інструкція учасникам: численні дослідження свідчать про те, що успіх 

людини, яка працює у сфері постійного спілкування, на 80% залежить від її 
комунікативної компетентності. Невміння спілкуватися з оточуючими може 
стати однією з вирішальних причин службової невідповідності. 
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Непродуктивність у спілкуванні може бути пов’язана як із відсутністю цього 
вміння, так і з труднощами під час його практичної реалізації (утома, 
неуважність, умови діяльності, особливості ситуації та ін.). Тренер-викладач 
звертається до учасників тренінгу: “до Вашої уваги пропонується методика з 
розвитку вміння слухати іншу людину. 

Учасники об’єднуються в пари й вирішують, хто говоритиме, а хто – 
слухатиме. 

Потім ведучий повідомляє, що завданням “слухачів” буде уважне 
вислуховування упродовж 2-3 хв “дуже нудної розповіді”. Потім тренер-
викладач відкликає убік майбутніх “оповідачів”, нібито для того, щоб 
проінструктувати їх, як зробити розповідь дуже нудною. Насправді роз’яснює 
(так, щоб “слухачі” не чули цього), що суть не в ступені нудності розповіді, а в 
тому, щоб “оповідач” фіксував типові реакції “слухачів”. Для цього 
“оповідачеві” рекомендується після хвилинного мовлення зробити в зручний 
момент паузу і продовжити розповідь після отримання реакції слухаючих 
(кивок, жест, слова тощо). Якщо упродовж 7-10 с виражена реакція відсутня, 
слід продовжити розповідь упродовж ще однієї хвилини, знову зупинитися і 
запам’ятати наступну реакцію “слухача”. На цьому вправа припиняється. 

Наприкінці всім членам групи повідомляється справжній зміст інструкції 
та мета вправи. “Оповідачів” просять запам’ятати зміст реакції “слухачів” 
(класифікувавши видиму відсутність реакцій як “глухе мовчання”). Ведучий 
наводить перелік найтиповіших прийомів слухання, називаючи їх, і надаючи 
необхідні пояснення. 

Типові прийоми слухання: 
мовчання (очевидна відсутність реакції); 
угу-підтакування (“угу”, “еге”, “так-так”, “ну”, кивання підборіддям та 

ін.); 
луна (повторювання останніх слів співрозмовника); 
дзеркало (повторювання останньої фрази зі змінюванням послідовності 

слів); 
парафраз (передавання змісту висловлювання партнера іншими словами); 
спонукання (вигуки та інші висловлювання, що спонукують 

співрозмовника продовжити перерване мовлення: “Ну і…”, “То й що далі?”, 
“Давай-давай” та ін.); 

уточнювальні запитання (запитання на зразок: “Що ти мав на увазі, коли 
казав……?”); 

навідні запитання (запитання на зразок: “Що?”, “Де?”, “Коли”, “Чому?”, 
“Навіщо?”, що розширюють сферу оповіді того, хто говорить; нерідко такі 
запитання, по суті, відволікають від лінії оповідання, що її намітив оповідач); 

оцінювання, поради; 
продовження (коли слухач перериває мовлення оповідача й намагається 

завершити фразу, яку той розпочав, тобто “підказує слова”); 
емоції (реакції на зразок: “Ух”, “Ах”, “Чудово”, “Та ти що?!”, а також сміх, 

непорушний вираз обличчя тощо); 
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нерелевантні та псевдорелевантні висловлювання (висловлювання, які не 
стосуються справи або стосуються її лише формально). 

Після ознайомлення з переліком ведучий пропонує “оповідачам” описати 
реакції “слухачів”, які вони спостерігали, і класифікувати ці реакції за 
запропонованим переліком. У такий спосіб виявляють реакції, які найчастіше 
використовувались, і обговорюють їх позитивні та негативні сторони в 
ситуаціях спілкування. У контексті заняття має сенс навести тритактну схему 
вислуховування (“підтримка – розуміння – коментування”) й обговорити 
доцільність тих або інших реакцій на різних етапах вислуховування. Так, на 
такті “підтримки” найдоцільнішими видаються такі реакції, як угу-
підтакування, луна, емоційний супровід; на етапі “розуміння” – уточнюючі 
запитання та парафраз, а оцінювання та поради доречні на такті 
“коментування”. 

 
Вправа 47. “Диспут”. 
Інструкція учасникам: вправа проводиться в формі диспуту. Учасники 

об’єднуються у приблизно рівні за чисельністю команди. Жеребкуванням 
вирішується, яка з команд посідатиме одну з альтернативних позицій з певного 
питання (наприклад, прихильники та противники переходу на G-структури в 
управлінні військами). 

Аргументи на користь тієї або іншої точки зору члени команд 
висловлюють по черзі. Обов’язковою вимогою для гравців є підтримка 
висловлювань супротивників і з’ясування сутності аргументації. У процесі 
слухання той із членів команди, чия черга висловлюватися наступним, повинен 
реагувати угу-підтакуванням та луною, ставити уточнюючі запитання, якщо 
зміст аргументації зрозумілий не повною мірою, або ж зробити парафраз, якщо 
виникло уявлення повного розуміння. Аргументи на користь позиції своєї 
команди дозволяється висловлювати лише після того, як той, хто виступає, у 
той чи інший спосіб просигналізує, що його зрозуміли правильно (кивок 
головою, “Так, саме це я мав на увазі”). 

Тренер-викладач стежить за черговістю виступів, за тим, щоб той, хто 
слухає, підтримував висловлювання, не пропускаючи тактів, парафраз, 
використовуючи при цьому реакції відповідного такту. Можна пояснювати: 
“Так, Ви зрозуміли мене правильно”, або просто повторивши слова 
співрозмовника, а переконатися в правильності розуміння можна, 
парафразуючи його висловлювання. Слід обов’язково застерегти учасників від 
спроб продовжувати або розвивати думку співрозмовника, приписуючи йому 
не його слова. 

На завершення тренер-викладач коментує виконання вправи, звертаючи 
увагу на випадки, коли за допомогою парафраза вдалось уточнити позиції 
учасників “диспуту”. 

Вправа 48. “Суперечка за присутності свідка”. 
Інструкція учасникам: учасники тренінгу об’єднуються в трійки. Один із 

членів трійки виконує роль “спостерігача-контролера”. Його завдання – 
стежити за тим, щоб учасники суперечки здійснювали підтримку висловлювань 
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партнерів, не пропускали другого такту (“розуміння”) і під час парафраза 
використовували “інші слова”, тобто він виконує ті самі функції, що й ведучий 
у попередній вправі. Двоє інших членів трійки попередньо вирішують, яку з 
альтернативних позицій вони посідають, розпочинають суперечку на обрану 
ними тему, дотримуючись тритактної схеми ведення діалогу. Під час 
виконання вправи учасники міняються ролями, тобто роль “спостерігача-
контролера” по черзі виконують усі члені трійки. 

На вправу відводиться 15 хвилин. 
Після завершення вправи відбувається загальне обговорення. Орієнтовні 

запитання для обговорення: 
“Які труднощі у використанні схеми спіткали Вас під час розмови?” 
“Чи траплялися випадки, коли після парафраза відбувалося уточнення 

позиції?” 
“Хто з партнерів не зрозумів іншого: той, хто говорив, чи той, хто 

слухав?”. 
Вправа 49. “Карусель”. 
Завдання: легко розпочати контакт, підтримати розмову та 

розпрощатися. 
Інструкція учасникам: учасники тренінгу утворюють два кола – внутрішнє 

(нерухоме) та зовнішнє (рухоме) – за принципом каруселі обличчям одне до 
одного. 

Орієнтовні ситуації: 
“Перед Вами – людина, яку Ви добре знаєте, але тривалий час не бачили. 

Ви радієте цій зустрічі…”. 
“Перед Вами – незнайома людина. Познайомтесь із нею…”. 
“Перед Вами – маленька дитина, яку щось злякало. Підійдіть до неї та 

заспокійте…”. 
“Після тривалої розлуки Ви зустрічаєте кохану. Ви дуже раді 

зустрічі…”. 
На встановлення контакту й проведення розмови відводиться 3–4 хв. 

Потім ведучий дає сигнал і учасники тренінгу пересуваються до іншого 
учасника. 

Вправа 50. “Остання зустріч”. 
Інструкція для учасників. Ведучий звертається до учасників тренінгу: 

“Уявіть, що наші з вами заняття вже завершилися, і ви розлучаєтеся. Чи все ви 
встигли сказати одне одному? Можливо, хтось забув поділитися із групою 
своїми переживаннями? Або серед вас є людина, думку якої про себе ви 
обов’язково хотіли б дізнатися? Або у вас виникло бажання подякувати 
комусь? Зробіть це тут і тепер”. 

Тема 9. Розвиток здатності поводитися спокійно та впевнено в 
екстремальних обставинах та ситуаціях бойової діяльності. 

Вправа 51. “Я не боюся, на відміну від інших”. 
Інструкція учасникам: необхідно спробувати вибудувати стосовно себе 

фрази за наступним шаблоном: “я не боюся чогось, хоча цього бояться і (або) 
не можуть багато людей”. Завдання кожного – вимовити 3 подібні фрази. 
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Ведучий починає виконання вправи такими словами: “Можливо, хтось із вас 
помітив, що він боїться того, чого не бояться інші учасники групи. Скажіть, 
будь ласка, їм про це”. Якщо група довго мовчить, керівник починає сам, 
наприклад, фразою: “Я не боюся проводити тренінги, хоча цього бояться і не 
вміють багато людей”. У випадку, якщо група надовго замовкає, керівник може 
вимовляти фрази: “я не боюся критики, хоча її боїться багато людей”; “я не 
боюся виступати привселюдно, хоча цього бояться або не можуть багато 
людей”. Керівник активно підкріплює висловлення кожного учасника 
невербально або фразами: “Прекрасно, чудово, добре, здорово” тощо. Керівник 
фіксує в протоколі названі “зони сміливості” окремо для соціальних і 
біологічних страхів. Ці факти можуть бути корисними для тренування 
самопідкріплення і заохочення інших людей. Якщо виникають занадто великі 
паузи, то учасникам пропонується самим називати того, хто буде говорити 
наступним або кидати йому іграшковий м’ячик, на якому написано: “зона 
сміливості”.  

Вправа 52. “Мій досвід і моменти професійної діяльності”. 
Інструкція учасникам: пригадайте якусь подію з вашого власного 

професійного досвіду. Яка професійна ситуація запам’яталася, стала 
вирішальною? Проаналізуйте нетипову подію з Вашої військово-професійної 
діяльності, постарайтеся зрозуміти, чому подія трапилася, якою була ваша 
поведінка, чим вона була обумовлена, що на неї вплинуло, що було добре, чого 
не відбулося. Зробіть висновки про причини і можливі способи усунення 
зроблених раніше помилок, недоліків або способи досягнення ще більшого 
позитивного результату. 

Вправа 53. “Способи саморегуляції в ситуації стресу”. 
Інструкція учасникам: учасники діляться на групи й відповідають на 

запитання: як Ви долаєте негативні емоції? У процесі обговорення складається 
список способів боротьби з негативними емоціями. Отриманий список 
коректується й доповнюється керівником групи. 

Вправа 54. “Берсерк”. 
Інструкція учасникам: уявіть, що ви всі стали жертвами безжалісного 

експерименту – вам вкололи речовину, яка викликає нездоланне бажання 
вбивати. Справитися з цим неможливо, треба лише вибрати час і місце 
вбивства, в якому можна самому бути вбитим. У цій грі виграє людина, яка 
заплатить за це загибеллю всіх інших. Кожен із вас отримає зброю, шматочок 
крейди. Вбиваючи, поставте хрестик на постаті вибраної жертви (ззаду чи 
спереду). Якщо спроба вбивства не вдалася, то “невдаха” буде “страчений”. 
Рішення про це приймає ведучий і “суддя”. “Вбитий” повинен носити чорну 
пов’язку, він залишається у групі, але як пасивний спостерігач, якому 
дозволяється давати свідчення “судді”. Останній поза грою (він 
безсмертний). Він фіксує смерть, карає невдалих “вбивць”, веде протокол 
гри. У грі слід керуватися установкою: не можна дозволити вбивати себе, а 
“вбити іншого” - справа честі”. На основі протоколу “судді” визначається, 
хто “загинув” серед перших, хто вижив, чому “загиблі” дозволили вивести 
себе з гри, які почуття були пережиті. Форма підбиття підсумків гри – 
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обговорення. Основні запитання: “Чи страшно бути вбитим?”, “Чи легко 
вбивати?” 

Вправа 55. “Човен життя”. 
Інструкція учасникам: затонув корабель, і шлюпку, повну вцілілих людей, 

носить по океану. Ведучий просить п’ять або сім чоловік сісти посеред кімнати 
в уявлюваний човен. Потім їм каже: “Ви провели в човні довгих сім днів. Ви 
дуже втомилися, голодні, вас обпалило сонце. Ваш запас їжі і води зовсім 
малий, і якщо ви не позбудетеся принаймні двох людей, ви помрете всі. За весь 
тиждень на обрії не з’явилося жодного корабля. Я хочу, щоб ви вибрали дві 
людини, яких треба буде викинути в море. Але до того нехай кожний з вас 
переконає групу в тому, що саме його треба пощадити. А ви будете 
вирішувати”. Деякі групи намагаються позбутися від цього шляхом ухвалення 
рішення “разом у житті і у смерті”. Ведучий повинен одразу встановити – 
дозволено приймати таке рішення або ні. Існує декілька варіантів на тему 
техніки “рятувальна шлюпка”. Їх основна риса – зобразити людей у 
надзвичайних обставинах, що загрожують життю, власній безпеці, коли їм 
необхідно вирішувати, хто виживе, а хто ні. З числа відомих варіантів – стрибок 
з літака, що зламався, при обмеженій кількості парашутів; рятування з 
підводного човну, що затонув на великій глибині, а дихальних апаратів менше, 
ніж членів команди; покинуті люди в пустелі і усього один верблюд, 
перебування в атомному бомбосховищі із запасами їжі і води, що закінчуються 
тощо. 

Вправа 56. “Антистресова релаксація”. 
Інструкція учасникам: 
А. Сядьте зручно. 
Б. Закрийте очі, дихайте повільно й глибоко. Зробіть вдих і приблизно на 

десять секунд затримайте подих. Видих робіть не кваплячись, стежте за 
розслабленням і подумки говоріть собі: “Вдих і видих приплив і відплив”. 
Повторіть цю процедуру п’ять-шість разів. Потім відпочиньте біля двадцяти 
секунд. 

В. Вольовим зусиллям скорочуйте окремі м’язи або їхні групи. Скорочення 
втримуйте до десяти секунд, потім розслабте м’язи. У такий спосіб пройдіться 
по всьому тілу. При цьому уважно стежте за тим, що з ним відбувається. 

Г. Спробуйте як можна конкретніше уявити собі відчуття розслабленості, 
що пронизує вас знизу доверху: від пальців ніг через ікри, стегна, тулуб до 
голови. Повторюйте про себе: “Я заспокоююся, мені приємно, мене ніщо не 
тривожить”. 

Д. Уявіть собі, що відчуття розслабленості проникає в усі частини вашого 
тіла. Ви почуваєте, як напруга залишає вас. Відчуйте, що розслаблені ваші 
плечі, шия, лицьові м’язи. Лежіть спокійно, як “ганчіркова лялька”. 6. Настає 
пробудження. Порахуйте до двадцяти. Говоріть собі: “Коли я дорахую до 
двадцяти, мої очі відкриються, я буду почувати себе бадьорим”. Завершується 
заняття підсумками та обговоренням набутого досвіду. 
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Вправа 57. “Обговорення основних стратегій поведінки”. 
Інструкція учасникам: на прикладі тільки що розіграних ситуацій ведучий 

організовує обговорення основних стратегій, використовуваних людиною для 
того, щоб упоратися зі стресом (вирішення проблем, пошук соціальної 
підтримки, уникнення). Виділяються більш і менш ефективні стратегії. Потім 
ведучий пропонує учасникам написати на аркуші паперу ще по 1-2 приклади 
подолання стресових ситуацій. Спільними зусиллями визначаються основні 
копінг-стратегії в цих прикладах. Використовуючи метод “мозкового штурму”, 
члени групи разом з ведучим розробляють і записують на аркуші паперу 
навички поведінки, що сприяє ефективному подоланню стресу [93]. 

Вправа 58. “Ритуал прощання”. 
Проведення “ритуалу прощання” може прикрасити вручення сувенірів, 

“особливих” дипломів, які напередодні підготовлені найбільш активним 
учасникам тренінгової програми. 

Проведення підсумкового тестування на основі “комплексу критеріїв і 
методик для діагностування рівнів розвиненості професійної саморегуляції 
майбутніх МВУ”. 
 

  



294 

Додаток Н 
 

Список публікацій здобувача за темою дисертації 
 

Наукові праці, у яких опубліковано основні наукові результати 
дисертації. 

1. Фурс О. Й. Основні теоретичні підходи до вивчення психічної 
саморегуляції слухачів вищих військових навчальних закладів. Вісник 
Національного університету оборони України. № 2 (45). 2015. С. 272‒276.  

2. Фурс О. Й. Професійна психічна саморегуляція майбутніх фахівців 
екстремальних видів діяльності МО України в процесі їх спеціальної 
психологічної підготовки. Вісник Національного університету оборони 
України. № 2 (52). 2019. С. 135‒145. 

3. Фурс О. Й. Професійно-орієнтована модель здатності до саморегуляції 
фахівців екстремальних видів діяльності. Вісник Національного університету 
оборони України. № 1 (48). 2017. С. 213‒219.  

4. Фурс О. Й. Психічна саморегуляція фахівців екстремальних видів 
діяльності: поняття, зміст, особливості та структура. Збірник наукових праць 
Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Організаційна 
психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. 2017. Том 1. Випуск 
№ 47. С. 44‒49.  

5. Фурс О. Й. Результати впливу здатності до саморегуляції майбутніх 
фахівців екстремальних видів діяльності на успішність їх фахової підготовки. 
Вісник Національного університету оборони України. 2018. № 1 (49). С. 110‒
116. 

6. Фурс О. Й., Коноваленко О. В. Психологічне вивчення психічної 
саморегуляції у майбутніх фахівців екстремальних видів діяльності в процесі їх 
навчання. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби 
України. Серія: Психологія. 2017. Вип. 4. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2017_4_10. 

7. Фурс О. Й., Ягупов В. В. Особливості діагностування психічної 
саморегуляції у майбутніх фахівців екстремальних видів діяльності: Науковий 
журнал Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 
Організаційна психологія. Економічна психологія. 2018. Вип. № 1 (12). С. 116‒
123. 

Наукові праці, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 
8. Фурс О. Й. Вивчення психічної саморегуляції офіцерів-слухачів у 

вищих військових навчальних закладах. Науково-методичні засади 
професійно-психологічного відбору в ЗС України : матеріали наук.-практ. 
семінару (м. Київ, 24 квіт. 2018 р.). Київ : НУОУ, 2018. С. 133‒135. 

9. Фурс О. Й. Методики дослідження саморегуляції майбутніх магістрів 
військового управління. Сучасні тенденції та перспективи розвитку 
військово-прикладної спрямованості спеціальної фізичної та водолазної 
підготовки : тези наук. семінару (м. Київ, 20 квіт. 2018 р.). Київ, 2018. С. 81‒83. 



295 

10. Фурс О. Й. Модель саморегуляції слухачів вищих військових 
навчальних закладів. Теорія і практика створення, розвитку і застосування 
високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду 
антитерористичної операції : матеріали XXII Всеукр. наук.-практ. конф. 
(м. Житомир, 26-27 квіт. 2018 р.). Житомир, 2018. С. 361‒362. 

11. Фурс О. Й. Проблеми розвитку психічної саморегуляції майбутніх 
фахівців екстремальних видів діяльності в процесі їх навчання. Перспективи 
розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ : зб. тез доп. 
міжнар. наук.-техн. конф. (м. Львів, 17-18 трав. 2018 р.). Львів, 2018. С. 329. 

12. Фурс О. Й. Психічна саморегуляція військових фахівців. Морально-
патріотичне виховання студентської молоді в системі вищої освіти : 
матеріали XVIII міжнар. наук.-практ. конф. (м. Бар, 23-25 квіт. 2018 р.). 
Проблеми освіти. 2018. Вип. 88, ч. 2. С. 305‒313. 

13. Фурс О. Й. Тези доповіді (назва закрита). XIII науково-методична 
конференція Воєнно-дипломатичної академії імені Євгена Березняка : зб. 
матеріалів XIII наук.-метод. конф. (м. Київ, 23 лист. 2015 р.). Науковий збірник 
№ 22. Київ: ВДА, 2015. С. 42. 

14. Фурс О. Й. Тези доповіді (назва закрита). XIV науково-методична 
конференція Воєнно-дипломатичної академії імені Євгена Березняка : зб. 
матеріалів XIV наук.-метод. конф. (м. Київ, 26 лист. 2015 р.). Науковий збірник 
№ 25. Київ: ВДА, 2015. С. 24‒25. 

15. Фурс О. Й. Тези доповіді (назва закрита). XVI науково-методична 
конференція Воєнно-дипломатичної академії імені Євгена Березняка : зб. 
матеріалів XVI наук.-метод. конф. (м. Київ, 22 лист. 2017 р.). Науковий збірник 
№ 31. Київ: ВДА, 2017. С. 19‒20. 

16. Фурс О. Й. Тези доповіді (назва закрита). XX воєнно-наукова 
конференція слухачів і молодих науковців Воєнно-дипломатичної академії імені 
Євгена Березняка : зб. матеріалів XX воєнно-наук. конф. слухачів і молодих 
науковців (м. Київ, 20 січ. 2015 р.). Науковий збірник № 23. Київ: ВДА, 2015. 
С. 51‒52. 

17. Фурс О. Й. Тези доповіді (назва закрита). XXI воєнно-наукова 
конференція слухачів і молодих науковців Воєнно-дипломатичної академії імені 
Євгена Березняка : зб. матеріалів XXI воєнно-наук. конф. слухачів і молодих 
науковців (м. Київ, 18 січ. 2016 р.). Науковий збірник № 28. Київ: ВДА, 2016. 
С. 32‒34. 

18. Фурс О. Й. Тези доповіді (назва закрита). XXIII воєнно-наукова 
конференція слухачів і молодих науковців : зб. матеріалів XXIII воєнно-наук. 
конф. слухачів і молодих науковців (м. Київ, 25 січ. 2018 р.). Науковий збірник 
№ 32. Київ: ВДА, 2018. С. 29‒30. 

19. Фурс О. Й., Богуславець А. В. Діагностування психічної 
саморегуляції у майбутніх співробітників спеціальних підрозділів Міністерства 
оборони України. Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та 
медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції : зб. 
матеріалів VI міжвідом. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 трав. 2016 р.). Київ, 
2016. С. 47‒48. 



296 

Наукові праці, що додатково відображають наукові результати 
дисертації: 

20. Фурс О. Й. Психічна саморегуляція військових фахівців. Проблеми 
освіти. 2018. Вип. 88, ч. 2. С. 305–313. 
 

 

 

  



АКТАКТ
про впровадження результатів дисертаційного дослідження  про впровадження результатів дисертаційного дослідження  

полковника ФУРСА Олега Йосиповича на тему: “Oсобливості розвитку полковника ФУРСА Олега Йосиповича на тему: “Oсобливості розвитку 
психічної саморегуляції майбутніх магістрів військового управління в процесі психічної саморегуляції майбутніх магістрів військового управління в процесі 
їх практичної підготовки” поданого на здобуття наукового ступеня кандидата їх практичної підготовки” поданого на здобуття наукового ступеня кандидата 

психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності  психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності  
в особливих умовахв особливих умовах





АКТ
впровадження результатів дисертаційного дослідження полковника Фурса 

Олега Йосиповича на тему: “Особливості розвитку психічної саморегуляції 
майбутніх магістрів військового управління в процесі їх практичної 

підготовки” поданого на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних 
наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах



АКТАКТ
впровадження результатів дисертаційного дослідження полковника Фурса впровадження результатів дисертаційного дослідження полковника Фурса 

Олега Йосиповича на тему: «Особливості розвитку психічної саморегуляції Олега Йосиповича на тему: «Особливості розвитку психічної саморегуляції 
майбутніх магістрів військового управління в процесі  майбутніх магістрів військового управління в процесі  

їх практичної підготовки»їх практичної підготовки»


	Київ – 2021
	АНОТАЦІЯ
	Фурс О. Й. Особливості розвитку психічної саморегуляції майбутніх магістрів військового управління в процесі їх практичної підготовки. – 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, 2021.
	Дисертацію присвячено вирішенню наукового завдання щодо зʼясування особливостей розвитку психічної саморегуляції майбутніх магістрів військового управління в процесі їх практичної підготовки. Актуальність наукового завдання зумовлена сучасними тенденц...
	Особливі умови діяльності, в яких офіцери виконують бойові завдання, посилюють їх нервово-психічну напруженість, зумовлюють погіршення функціонального стану, зниження працездатності, що може призвести до помилок у прийнятті рішень, психічних зривів то...
	Аналіз та узагальнення теоретичних джерел, у яких розглянуто проблему психологічного забезпечення професійної діяльності офіцерів – магістрів військового управління, дали підстави констатувати, що психологічне забезпечення розвитку їх психічної саморе...
	З’ясовано, що на сучасному етапі розвитку науки поняття «саморегуляція» є міждисциплінарним і багатоаспектним. У психології сформувалося кілька основних підходів до проблеми саморегуляції фахівців ‒ системний, суб’єктно-діяльнісний, соціально-психолог...
	За результатами теоретичного аналізу встановлено, що психічна саморегуляція обумовлюється внутрішніми процесами, станами, властивостями, якостями, потребами, мотивами, цінностями, функціонування яких забезпечується взаємодією та впливом свідомості й с...
	Констатовано, що підґрунтям розвитку психічної саморегуляції майбутніх МВУ у процесі практичної підготовки у ВВНЗ є їх здатність до психічної саморегуляції як складне інтегративне професійно важливе утворення, що визначає їхню здатність здійснювати пс...
	Системний аналіз наукових підходів до феномену саморегуляції і базових сфер особистісно-професійного розвитку фахівців, діяльність яких відбувається в особливих умовах, дав підстави визначити структуру здатності до психічної саморегуляції майбутніх МВ...
	Встановлено, що розвиток здатності до психічної саморегуляції у процесі цілеспрямованого свідомого психолого-педагогічного впливу на її компоненти передбачає закономірну розвиненість психічної саморегуляції майбутніх МВУ, а особливості розвитку їх пси...
	На підставі аналізу наукових підходів дослідників до моделювання саморегуляції фахівців та власного емпіричного досвіду, розроблено структурно-функціональну модель розвитку здатності до психічної саморегуляції у майбутніх МВУ у процесі практичної підг...
	Ключові слова: здатність, психічна саморегуляція, структурно-функціональна модель, тренінгова програма, магістри військового управління.
	SUMMARY
	Furs O.Y. Features of the development of mental self-regulation of future masters of military management in the process of their practical training. - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.
	The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of psychological sciences on a specialty 19.00.09 - psychology of activity in special conditions. - Ivan Chernyakhovsky National University of Defense of Ukraine, Kyiv, 2021.
	The dissertation is devoted to the solution of the scientific problem of elucidating the peculiarities of the development of mental self - regulation of future masters of military management in the process of their practical training. The urgency of t...
	Special conditions of activity in which officers perform combat missions, increase their mental stress, cause deterioration of functional status, reduced efficiency, which can lead to decision-making errors, mental breakdowns and more. One of the fact...
	Analysis and generalization of theoretical sources, which consider the problem of psychological support of professional activities of officers - masters of military management, gave grounds to state that the psychological support for the development o...
	It was found that at the present stage of development of science, the concept of "self-regulation" is interdisciplinary and multifaceted. In psychology, several basic approaches to the problem of self-regulation of specialists have been formed - syste...
	According to the results of theoretical analysis it is established that mental self-regulation is determined by internal processes, states, properties, qualities, needs, motives, values, the functioning of which is ensured by the interaction and influ...
	The concept of "mental self-regulation of future ICUs" as purposeful conscious self-management of mental processes, states, behavior and activities in accordance with professionally significant goals, values, current needs, professional and moral moti...
	It is stated that the basis for the development of mental self-regulation of future IMUs in the process of practical training in higher education is their ability to mental self-regulation as a complex integrative professionally important entity that ...
	Key words: ability, mental self-regulation, structural-functional model, training program, masters of military management.
	СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
	Из предложенных в задании фрагментов можно сложить лишь белый квадрат (фигуру, обозначенную буквой В).
	Следовательно, нужно поставить метку в квадратике, помеченном буквой В.
	Правильный ответ - куб В.
	Следовательно, нужно поставить метку в квадратике, помеченном буквой В.



