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АНОТАЦІЯ 

Кучерява Т. О. Психологічні особливості надійності членів танкового 

екіпажу Збройних Сил України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.   

Диceртaцiя на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних 

наук за cпeцiaльнicтю 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих 

умoвax». – Нaцioнaльний університет оборони України iмeнi Івана 

Черняховського, Київ, 2021. 

Дисертація присвячена теоретико-емпіричному вивченню проблеми 

психологічної надійності військовослужбовців сухопутних військ 

Збройних Сил України, які виконують свої професійні завдання у складі 

танкового екіпажу та особливостям її розвитку засобами професійно-

психологічного тренінгу.  

Актуальність теми дисертації полягає в тому, що сьогодні Збройні 

Сили України переживають важливий період свого реформування й 

модернізації. Складність цього періоду є багатоаспектною, особливо 

враховуючи те, що Україна перебуває у стані війни. І саме тепер вона, як 

ніколи, потребує надійного захисту та оборони, що можуть забезпечити 

Збройні Сили України. Основу сухопутних військ Збройних Сил України 

становлять механізовані та танкові війська, основними завданнями яких є 

утримання позицій, відбиття ударів противника, прорив оборони 

противника, розгромлення його військ, захоплення важливих районів, 

рубежів та об’єктів тощо. Врахування сучасного становища на політичній 

арені загострює питання забезпечення надійного виконання всіма 

військовослужбовцями загалом та членами танкового екіпажу зокрема, 

своїх завдань за призначенням. Адже надійний військовослужбовець є 

основою надійної армії. Проте на сьогодні досліджень, які б системно та 

синтезовано вирішували питання надійності членів танкового екіпажу 

Збройних Сил України з позиції окреслених вище питань, у психологічній 

науці немає. 
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Проаналізовано основні підходи наукових досліджень до вивчення 

поняття надійності, визначено її змістовну складову, показано значущість 

об’єктивних та суб’єктивних факторів, які її обумовлюють. Визначено 

поняття психологічної надійністю фахівця (особливості вищої нервової 

діяльності та збалансованості психічних процесів: когнітивних, емоційно-

вольових, мотиваційно-ціннісних), як комплексної та цілісної 

інтегративної характеристики його особистості, основу якої складають 

психофізіологічні особливості та індивідуально-психологічні якості, які в 

сукупності забезпечують своєчасне ефективне й успішне виконання ним 

професійних завдань з мінімальною кількістю помилок. 

На основі проведеного аналізу специфіки особистісної надійності 

професіонала у групі та надійності групи розроблено модель психологічної 

надійності танкового екіпажу, в якій відображено її змістові компоненти як 

цілісної групи у складі особистісної надійності (професійна придатність, 

професійна мотивація, емоційна стійкість, стиль саморегуляції, 

стресостійкість, самоконтроль, тривожність, працездатність, професійні 

цінності та стандарти) та групової надійності (результативність сумісної 

діяльності танкового екіпажу, психологічна сумісність, статусно-рольова 

структура групи, згуртованість, групова єдність, спрацьованість, 

злагодженість, організованість, ціннісно-орієнтаційна спрямованість), 

поєднаних суб’єктністю колективної діяльності, що відображає зміст 

спрямованості й рівень групової активності, ґрунтується на груповій 

ідентичності, позитивному взаємному ставленні в досвіді професійних 

взаємовідносин визначаючи тенденцію і здатність до ініціації та 

регулювання групової професійної активності. 

Обґрунтовано методичний задум емпіричного дослідження 

психологічної надійності особистості в межах сумісної діяльності в групі з 

урахуванням реального змісту військово-професійної діяльності членів 

танкового екіпажу (командира танка, механіка-водія та навідника). На 

основі розробленої моделі психологічної надійності членів танкового 
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екіпажу визначено сукупність критеріїв дослідження (результативно-

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

оціночний) та емпіричні показники, відображені у психодіагностичних 

методиках дослідження.  

Виявлені взаємозв’язки емпіричних індикаторів психологічної 

надійності військово-професійної діяльності членів танкового екіпажу на 

основі кореляційного та факторного аналізу дали змогу визначити зміст  

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

екіпажу», «рефлексивність екіпажу», що відображають сутнісний зміст 

діагностичної моделі психологічної надійності членів танкового екіпажу. 

За даними факторами підтверджено значущі відмінності інтегральних 

показників між досліджуваними групами членів танкових екіпажів. 

Розроблено та апробовано на місцях постійної дислокації авторську 

спеціальну програма професійно-психологічного тренінгу «Бойова робота 

групи» спрямована на розвиток змістових елементів психологічної 

надійності членів танкового екіпажу за розробленою моделлю 

(компонентами особистісної надійності, групової надійності, суб’єктності 

колективної діяльності), відображеної у показниках визначених критеріїв 

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

рефлексивно-оціночного), формування групової згуртованості та 

підвищення рівня взаємної довіри. Програма складалася з вступної 

частини, 3-х блоків («розвиток особистісної надійності», «розвиток 

групової надійності», «розвиток суб’єктності екіпажу»), заключної 

частини, спрямована на розвиток змістових елементів психологічної 

надійності членів танкового екіпажу за розробленою моделлю 

психологічної надійності членів танкового екіпажу, формування 

толерантного ставлення до всіх членів групи, сприяють усвідомленню 

того, що відмінності між людьми сприяють розширенню наших уявлень 

про себе і про інших. Емпірично підтверджено її ефективність за 

результатами порівняння динаміки інтегральних показників за виявленими 
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діагностичними факторами («суб’єктність екіпажу», «продуктивність 

екіпажу», «рефлексивність екіпажу») на констатувальному та 

контрольному етапах експериментальної роботи. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що: 

уперше: виявлено психологічні особливості надійності військово-

професійної діяльності членів танкового екіпажу на засадах якої  

обґрунтовано, розроблено та емпірично апробовано структурно-

функціональну модель психологічної надійності танкового екіпажу 

Збройних Сил України; визначено зміст і специфіку взаємозв’язків 

психологічних характеристик особистісної та групової надійності членів 

танкового екіпажу, які знаходять відображення у діагностичних факторах – 

«суб’єктність екіпажу», «продуктивність екіпажу» та «рефлексивність 

екіпажу»; 

розширено і доповнено: зміст категорії «надійність» в психології 

діяльності в особливих умовах та  психологічної надійності танкового 

екіпажу як цілісної специфічної військово-організаційної підсистеми; 

теоретичні положення про сутність, детермінанти та структуру 

психологічної надійності членів танкового екіпажу Збройних Сил України. 

уточнено: діагностичний комплекс методів та методику дослідження 

психологічних особливостей надійності членів танкового екіпажу як 

інтегральної характеристики високоефективної групової діяльності; 

програму професійно-психологічного тренінгу розвитку психологічної 

надійності членів танкового екіпажу та забезпечення високої ефективності 

виконання завдань за призначенням. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у 

впровадженні основних результатів у систему психологічного супроводу 

військовослужбовців Харківського обласного військового комісаріату (акт 

впровадження № 47 від 21.04.2020 р.),  в освітній процес  Військового 

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

22.05.2020р.), у науково-дослідну роботу Харківського національного 
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університету  Повітряних Сил імені Івана Кожедуба  (акт впровадження 

№ 91 від 28.05.2020 р.). 

Результати дисертації можуть бути використані в системі 

психологічного супроводу та психологічної підготовки 

військовослужбовців танкових підрозділів сухопутних військ Збройних 

Сил України під час виконання завдань за призначенням. Висновки та 

узагальнення за результатами дослідження можуть слугувати основою для 

розроблення прогностичної моделі надійності як екіпажу танку загалом, 

так і кожного окремо його члена. Отримані емпіричним шляхом 

результати та сформульовані на їх основі висновки можуть бути 

використані під час розроблення рекомендацій та цільових програм щодо 

підвищення психологічної надійності членів танкового екіпажу, 

забезпечення ефективності та безпомилковості виконання екіпажем 

завдань за призначенням. 

Ключові слова: згуртованість, танковий екіпаж, психологічна 

надійність, психологія сумісної діяльності, психологічний тренінг, 

результативність діяльності. 
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ABSTRACT  

Kucheryava T. O.  Psychological Specifics of Members’ Reliability of a 

Tank Crew of the Armed Forces of Ukraine. – Qualifying research paper on the 

rights of the manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Psychological Sciences in Specialty 

19.00.09 – Psychology of Activities in Specific Conditions. – National Defence 

University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv, 2021. 

The thesis is devoted to the theoretical and empirical study of the problem 

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

Armed Forces of  Ukraine, who perform their professional tasks as tank crew 

members and highlights the specifics of reliability development by means of a 

professional psychological training.  

The topicality of the thesis lies in the fact that today the Armed Forces of 

Ukraine are going through an important period of their reformation and 

modernization. The complexity of this period is multifaceted, and we must take 

into account particularly in the light of the fact that Ukraine is at war. And at 

this very moment, it needs the reliable protection and defenсe provided by the 

Armed Forces of Ukraine more than ever before. The basis for the land forces of 

the Armed Forces of Ukraine is mechanized and tank troops, which main tasks 

are to hold positions, repel enemy strikes, break through enemy defences, defeat 

his troops, capture important areas, borders and facilities etc. One should take 

into account the current situation in the political arena that exacerbates the issue 

of ensuring a reliable performance of the assigned tasks by all servicemen in 

general and by members of a tank crew in particular. Since, a reliable 

serviceman is the basis of a reliable army. However, today there are no studies 

in psychological science that systematically resolve and synthesize the issues 

concerning a reliability of tank crew members of the Armed Forces of Ukraine 

from the standpoint of the issues outlined above. 

The main scientific approaches to the reliability concept study are 

analyzed, its essence is determined; the significance of the objective and 
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subjective factors that determine the reliability is presented. The concept of a 

psychological reliability of a specialist (features of higher nervous activity and 

balance of mental processes such as: cognitive, emotional and volitional, 

motivational and value) was defined as a complex and coherent integrative 

quality of his/her personality taking into account the psychophysiological 

features and individual psychological qualities that are presented a combination 

that promotes the effective and successful performance of the professional tasks 

timely with the minimum number of mistakes. 

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

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

the group and the reliability of the group. The model reflects its content 

components as an integral group and as a part of a personal reliability 

(professional suitability, professional motivation, emotional stability, self-

regulation style, stress, self-control  anxiety, efficiency, professional values and 

standards) and a group reliability (effectiveness of common activities of the tank 

crew, psychological compatibility, a status-role structure of the group, team-

spirit, group unity, efficiency, coherence, organization, value orientation), 

combined through the subjectivity of collective activities that reflect the essence 

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

attitude towards the experience of professional relationship, determining the 

trend and ability to initiate and regulate professional activities of a group. 

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

psychological reliability during common activities in a group taking into account 

the current essence of military and professional activities of tank crew members 

(a tank commander, a mechanic-driver and a gunner) is substantiated. Based on 

the developed model of a psychological reliability of tank crew members, a set 

of research criteria (results and subjective, emotional-volitional, motivational 

and value, reflexive and evaluation) and empirical indicators reflected in a 

psychodiagnostic methods were determined. 
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The identified connections of empirical indicators of a psychological 

reliability of military and professional activities of tank crew members on the 

basis of a correlation and factor analysis made it possible to determine the 

essence of diagnostic factors such as «crew subjectivity», «crew performance», 

«crew reflection», reflecting the essence of the psychological reliability model 

of tank crew members. These factors confirmed the significant differences 

between the studied groups of tank crew members in terms of the integrated 

indicators. 

«Combat Work of the Group», the author’s special program of a 

professional psychological training, was developed and piloted at the places of a 

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

psychological reliability of tank crew members according to the developed 

model (components of personal reliability, group reliability, collective activity), 

which is presented in  certain criteria (results and subjective, emotional-

volitional, motivational and value, reflexive and evaluation), as well as at 

formation of a group cohesion and increase of mutual trust. The program 

consisted of an introductory part, 3 blocks («personal reliability development», 

«group reliability development», «crew subjectivity development») and the final 

part. The program was aimed at development of essence elements of a 

psychological reliability of members of tank crew according to the developed 

model of a psychological reliability of the members of the tank crew as well as 

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

contributes to understanding of differences between people and to the expansion 

of our ideas about ourselves and other people. The model effectiveness is 

empirically confirmed by comparing the dynamics of integrated indicators on 

the identified diagnostic factors («crew subjectivity», «crew productivity», and 

«crew reflection») at the ascertaining and control stages of the experiment. 

The scientific novelty of the research results is that:  

for the first time: psychological features of reliability of military and 

professional activities of tank crew members are revealed, and they served as a 
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basis for development of the structural and functional model of a psychological 

reliability of a tank crew of the Armed Forces of Ukraine is substantiated, 

developed and empirically piloted;  it was defined the content and specifics of 

the relationships of individual psychological qualities and group reliability 

characteristics of tank crew members, which are reflected in diagnostic factors - 

«crew subjectivity», «crew productivity», and «crew reflection»; 

the following notions were improved: the content of the category 

«reliability» in the psychology of activities in specific conditions and the 

psychological reliability of a tank crew as an integral specific military and 

organizational subsystem;  theoretical provisions on the essence, determinants 

and a structure of a psychological reliability of tank crew members of the Armed 

Forces of Ukraine. 

it was specified the following: a diagnostic complex of methods and 

methods of research of psychological features of reliability of tank crew 

members as an integral characteristic of highly effective group activity; the 

program of a professional psychological training for a psychological reliability 

development of tank crew members as well as for a high efficiency of assigned 

tasks fulfillment. 

The practical importance of obtained results is implementation of main 

results into the system of servicemen psychological support of Kharkiv Regional 

Military Commissariat (act of implementation № 47 of 21.04.2020), in the 

educational process of the Military Institute for Tank Troops of the National 

Technical University «Kharkiv Polytechnik Institute» (act of implementation № 

52 of 22.05.2020), in research work of Ivan Kozhedub Kharkiv National 

University of the Air Force (act of implementation № 91 of 28.05.2020). 

The results of the essay can be implemented into the system of 

psychological support and psychological training of servicemen of tank units of 

the land forces of the Armed Forces of Ukraine during the performance of 

assigned tasks.  Conclusions and generalizations based on the results of the 

study can serve as a basis for developing a prognostic model of reliability of 
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both the tank crew as a whole and each individual member. Empirically 

obtained results and made conclusions can be used for the recommendations and 

specific programs to improve the psychological reliability of tank crew 

members, ensuring the efficiency and accuracy of performance of the assigned 

tasks by crew remembers. 

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

common activities, psychological training, effectiveness of activities. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Сьогодні Збройні Сили України 

переживають важливий період свого реформування й модернізації. 

Складність цього періоду є багатоаспектною, особливо враховуючи те, що 

Україна перебуває у стані війни. І саме тепер вона, як ніколи, потребує 

надійного захисту та оборони, що можуть забезпечити Збройні Сили 

України.  

Основу сухопутних військ Збройних Сил України становлять 

механізовані та танкові війська, основними завданнями яких є утримання 

позицій, відбиття ударів противника, прорив оборони противника, 

розгромлення його військ, захоплення важливих районів, рубежів та 

об’єктів тощо. Звернення до цих особливостей в аспекті врахування 

сучасного становища на політичній арені загострює питання забезпечення 

надійного виконання всіма військовослужбовцями загалом та членами 

танкового екіпажу зокрема, своїх завдань за призначенням. Адже надійний 

військовослужбовець є основою надійної армії. 

Виконання завдань танковим екіпажем Збройних Сил України 

значною мірою визначається груповим характером обслуговування та 

експлуатацією озброєння та військової техніки, визначених відповідно до 

посадових обов’язків військовослужбовців, які мають виключно 

взаємозалежний характер. Також виконання танкістами завдань за 

призначенням у складі танкового екіпажу пов’язане з певними 

взаємовідносинами й взаємозалежностями в екіпажі та обумовлюється 

якістю організації сумісної діяльності. Тому, на одне з перших місць у 

прикладних психологічних дослідженнях у межах сучасної психології 

діяльності в особливих умовах саме сьогодні закономірно висувають 

проблему надійності спільної діяльності військовослужбовців у складі 

танкового екіпажу. 
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Надійність фахівця є комплексним інтегративним утворенням та 

залежить від безлічі чинників, тому в науковому середовищі існують різні 

погляди щодо її психологічного змісту. Значну роль у вивченні питання 

надійності фахівців здійснили дослідження В.О. Бодрова, К.М. Гуревича, 

М.С. Корольчука, Г.В. Ложкіна, Б.Ф. Ломова, М.В. Макаренка, 

В.Л. Марищука, В.Д. Небиліцина, Г.С. Нікіфорова, Г.В. Суходольського та 

ін.  

У межах психології діяльності в особливих умовах окремих аспектів 

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

О.П. Євсюков, М.С. Корольчук, М.Д. Кузьменко, Д.В. Лєбєдєв, 

С.Ю. Лєбєдєва, Г.В. Ложкін, С.М. Миронець, В.І. Осьодло, О.Д. Сафін, 

В.В. Стасюк, О.В. Тімченко, О.М. Хайрулін, Р.А. Шпак. 

Проте на сьогодні досліджень, які б системно та синтезовано 

вирішували питання надійності членів танкового екіпажу Збройних Сил 

України з позиції окреслених вище питань, у психологічній науці немає. 

Отже, актуальність обраного наукового завдання, відсутність 

систематизованих теоретичних та методичних розробок, а також потреби 

діяльності в особливих умовах обумовили вибір теми дисертаційного 

дослідження «Психологічні особливості надійності членів танкового 

екіпажу Збройних Сил України». 

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

Дисертацію виконано в межах науково-дослідної роботи Національного 

університету цивільного захисту України «Психологічні наслідки 

виконання особовим складом підрозділів екстремального профілю завдань 

за призначенням в умовах впливу стрес-факторів підвищеної 

інтенсивності» (державний реєстраційний номер 0116U009012). Тему 

дисертації затверджено Вченою радою Національного університету 

цивільного захисту України (протокол № 6 від 14 грудня 2015 р.) та 

погоджено у бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень у 
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галузі освіти, педагогіки та психології в Україні (протокол № 3 від 

29 березня 2016 р.).  

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та емпірично 

встановити психологічні особливості надійності членів танкового екіпажу 

сухопутних військ Збройних Сил України під час виконання ними завдань 

за призначенням та експериментально перевірити можливі шляхи її 

розвитку. 

Відповідно до мети було визначено такі завдання дослідження: 

1. Здійснити теоретико-методологічний аналіз проблеми надійності у 

психологічній науці. 

2. На основі аналізу наукових джерел узагальнити детермінанти та 

психологічні механізми надійності суб’єкта професійної діяльності. 

3. Теоретично дослідити особливості психологічної надійності 

військово-професійної діяльності членів танкового екіпажу. 

4. Обґрунтувати і розробити систему методів дослідження змістових 

характеристик психологічної надійності членів танкового екіпажу. 

5. Розробити програму тренінгу розвитку психологічної надійності 

членів танкового екіпажу і визначити її ефективність.  

Об’єкт дослідження – психологічна надійність особистості.  

Предмет дослідження – психологічна надійність 

військовослужбовців підчас виконання ними завдань за призначенням у 

складі танкового екіпажу. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять 

принципи системності та розвитку психіки, єдності свідомості та 

діяльності (О.Ф. Бондаренко, Л.С. Виготський, Г.С. Костюк, 

О.М. Леонтьєв, С.Д. Максименко, В.А. Роменець, C.Л. Рубінштейн, 

П.Р. Чамата); системний підхід у дослідженні структури та детермінації 

психологічних і соціально-психологічних явищ (І.В. Данилюк, 

А.Б. Коваленко, Б.Ф. Ломов, А.В. Петровський); розвиток особистості як 

суб’єкта професійної діяльності (В.І. Барко, Ж.П. Вірна, С.П. Бочарова, 
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О.В. Землянська, Є.А. Клімов, А.К. Маркова, С.Д. Максименко, 

В.І. Осьодло); соціально-психологічну концепцію спільної діяльності 

(А.І. Донцов, А.Л. Журавльов, Я.Л. Коломенський, М.С. Корольчук, 

Г.В. Ложкін, В.В. Стасюк). 

Методи дослідження. Для вирішення завдань дослідження 

розроблено програму, реалізація якої передбачає використання комплексно 

взаємопов’язаних наукових методів:  

теоретичних – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, 

моделювання, систематизація отриманої інформації – для визначення 

сутності основних понять дослідження, його теоретико-методологічної 

бази, з’ясування особливостей психологічного змісту надійності членів 

танкового екіпажу; 

емпіричних – спостереження, анкетування, бесіда, експертне 

оцінювання – – для збирання та аналізу інформації про розуміння 

танкістами поняття «надійності танкового екіпажу», оцінки ними 

взаємовідносин в екіпажі, ступеня довіри між ними (авторська анкета 

визначення психологічних особливостей надійності членів танкового 

екіпажу); психодіагностичні методи з використанням інструментальних 

методик, тестів та опитувальників – для збирання та аналізу інформації про 

зміст психологічної надійності членів танкових екіпажів з різним рівнем її 

прояву (представлений батареєю психодіагностичних методик:  

16-факторний опитувальник особистості Р. Кеттелла 16-PF, Дослідження 

локалізації контролю особистості – модифікований опитувальник «ЛК» 

О. Г. Ксенофонтової, опитувальник В.І. Моросанової «Стильові 

особливості саморегуляції поведінки – ССП–98», Методика дослідження 

тривожності особистості (Ч.Д. Спілбергера, в адаптації Ю.Л. Ханіна), 

Методика діагностики поведінки особистості в конфліктній ситуації 

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

згуртованості» К. Сішора, Модифікована методика оцінки психологічної 

атмосфери в колективі А.Ф. Фідлера, Методика діагностики  



22 

спрямованості особистості Б. Басса; аналіз документів, аналіз продуктів 

діяльності, метод експертних оцінок – для встановлення допущених 

помилок кожним фахівцем-танкістом на різних етапах виконання завдання, 

продуктивності та результативності сумісної діяльності танкового екіпажу 

в різних умовах виконання завдання за призначенням; експеримент – для 

визначення ефективності розробленого професійно-психологічного 

тренінгу розвитку психологічної надійності танкового екіпажу; 

математично-статистичної обробки даних – описової статистики, 

одновибірковий критерій Колмогорова-Смірнова, t-критерій Стьюдента, 

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

факторний аналіз. Отримані дані оброблено за допомогою 

стандартизованих пакетів комп’ютерних програм: Microsoft Office Excel 

2007, IBM SPSS Statistics – 21.0. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що: 

Уперше:  

виявлено психологічні особливості надійності військово-професійної 

діяльності членів танкового екіпажу на засадах якої  обґрунтовано, 

розроблено та емпірично апробовано структурно-функціональну модель 

психологічної надійності танкового екіпажу Збройних Сил України; 

визначено зміст і специфіку взаємозв’язків психологічних 

характеристик особистісної та групової надійності членів танкового 

екіпажу, які знаходять відображення у діагностичних факторах – 

«суб’єктність екіпажу», «продуктивність екіпажу» та «рефлексивність 

екіпажу». 

Розширено і доповнено: 

зміст категорії «надійність» в психології діяльності в особливих 

умовах та  психологічної надійності танкового екіпажу як цілісної 

специфічної військово-організаційної підсистеми; 

теоретичні положення про сутність, детермінанти та структуру 

психологічної надійності членів танкового екіпажу Збройних Сил України. 
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Уточнено: 

діагностичний комплекс методів та методику дослідження 

психологічних особливостей надійності членів танкового екіпажу як 

інтегральної характеристики високоефективної групової діяльності; 

програму професійно-психологічного тренінгу розвитку 

психологічної надійності членів танкового екіпажу та забезпечення високої 

ефективності виконання завдань за призначенням. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

отримані результати можуть бути використані в системі психологічного 

супроводу та психологічної підготовки військовослужбовців танкових 

підрозділів сухопутних військ Збройних Сил України під час виконання 

завдань за призначенням.  

Отримані результати дали змогу обґрунтувати вимоги до професійно 

важливих якостей танкістів, що обумовлюють якісне виконання сумісної 

діяльності у складі танкового екіпажу та його надійність.  

Висновки та узагальнення за результатами дослідження можуть 

слугувати основою для розроблення прогностичної моделі надійності як 

екіпажу танку загалом, так і кожного окремо його члена. Отримані 

емпіричним шляхом результати та сформульовані на їх основі висновки 

можуть бути використані під час розроблення рекомендацій та цільових 

програм щодо підвищення психологічної надійності членів танкового 

екіпажу, забезпечення ефективності та безпомилковості виконання 

екіпажем завдань за призначенням. 

Результати дослідження впроваджено у систему психологічного 

супроводу військовослужбовців Харківського обласного військового 

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

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

52 від 22.05.2020р.), у науково-дослідну роботу Харківського 

національного університету  Повітряних Сил імені Івана Кожедуба  (акт 

впровадження № 91 від 28.05.2020 р.). 
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Надійність та достовірність результатів дослідження забезпечено 

використанням стандартизованих психодіагностичних методик, 

релевантних меті та завданням дослідження; якісним та кількісним 

аналізом отриманих даних; використанням методів математично-

статистичної обробки даних, сучасних комп’ютерних програм. 

Особистий внесок здобувача. Наведені в роботі наукові матеріали 

та дані є самостійним внеском автора у вирішення проблеми, що 

досліджується. Дисертантом самостійно проведено теоретичний аналіз 

проблеми дослідження, підібрано методи вивчення поставленої проблеми, 

виконано всі емпіричні дослідження, зроблено порівняльний кількісний та 

якісний аналіз отриманих результатів. 

У матеріалах V Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Актуальні аспекти психологічного забезпечення професійної діяльності 

сил безпеки та оборони України», написаних у співавторстві з 

Дундуком О. І., авторкою окреслені та обґрунтовані сучасні помилкові дії 

членів танкового екіпажу Збройних Сил України.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення і 

результати дослідження було оприлюднено у доповідях на наукових, 

науково-практичних конференціях та семінарах: 

міжнародних – «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного 

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

кризової психології» (м. Харків, 2017 р.), «Військова психології у вимірах 

війни і миру: проблеми, досвід, перспективи» (м. Київ, 2018 р.),  Військова 

психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи» 

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

(м. Запоріжжя, 2019 р.), «Проблеми та перспективи забезпечення 

цивільного захисту» (м. Харків, 2020 р.); 

всеукраїнських – «Актуальні аспекти психологічного забезпечення 

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

2019 р.), «Філософсько-соціологічні та психолого-педагогічні проблеми 
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підготовки особистості до виконання завдань в особливих умовах» 

(м. Київ, 5 листопада 2020 р.). 

Результати дисертаційного дослідження було обговорено на 

засіданнях науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової 

психології науково-дослідного центру Національного університету 

цивільного захисту України  (2015–2020). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено у 

16 друкованих працях, у тому числі в 6 наукових статтях, надрукованих у 

збірниках, затверджених МОН України, як фахових у галузі психології, та 

5 періодичних фахових виданнях, які включені до міжнародних 

наукометричних баз даних, 8 тезах доповідей на конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

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

5 додатків на 36 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 

265 сторінок, із них основного тексту – 182 сторінки, текст доповнюють 

24 таблиці та 10 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

НАДІЙНОСТІ ЧЛЕНІВ ТАНКОВОГО ЕКІПАЖУ ЗБРОЙНИХ СИЛ 

УКРАЇНИ 

 

У розділі проаналізовано та розкрито питання категорії надійності у 

психологічній науці, вивчено основні підходи щодо її розуміння. Наведено 

результати семантичного та феноменологічного аналізу щодо вивчення 

феномена «надійність». Показано місце цієї дефініції в межах психології в 

особливих умовах. Розкрито детермінанти та психологічні механізми 

надійності суб’єкта діяльності, показано психологічні особливості 

надійності фахівців групових видів діяльності. З’ясовано психологічні 

особливості надійності військово-професійної діяльності членів танкового 

екіпажу та розроблено модель психологічної надійності танкового 

екіпажу. 

 

1.1. Поняття надійності в межах психологічної науки 

 

Проблематиці надійності в межах психологічної науки стали 

приділяти увагу доволі давно – з появою проблеми забезпечення високих 

показників результативності діяльності, недопущення помилок суб’єктом 

діяльності, збереження стабільних показників під час виконання 

професійних завдань у складних умовах тощо.  

Вперше «надійності» почали приділяти увагу саме у дослідженнях 

інженерної психології та психології праці. Інженерна психологія порушила 

питання надійності професійної діяльності, під якою мали на увазі 

безпомилкове виконання фахівцем покладених на нього професійних 

обов’язків протягом певного часу і за певних умов діяльності. З появою 

складних технічних засобів та автоматизованих систем управління 
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«вартість» людських помилок стала відчуватися особливо гостро. З часом 

більш актуальними ставали питання наслідків помилок, які міг допустити 

фахівець у своїй професійній діяльності. Йдеться про значні економічні, 

соціально-психологічні і навіть екологічні наслідки, але найбільш 

страшними з них є загибель людей [17; 104; 105; 225]. 

Спершу досліджувані аспекти надійності не були досить чіткими та 

визначеними. Їх розглядали з огляду на факт, що будь яким формам 

функціонування психіки людини властиві помилкові прояви. Водночас сам 

факт, що психічне відображення може бути адекватним чи неадекватним, 

тобто помилковим, припускав проблему щодо надійності функціонування 

психіки. Саме тому на початку розвитку психологічного вчення автори 

психологічних трактатів, характеризуючи психічні явища, часто 

використовували поняття «надійність» та «ненадійність» [17; 41; 114; 182]. 

Помилки у пізнавальних процесах, неправильні дії, порушення у 

саморегуляції психічних станів, неадекватні вчинки – все це приклади 

психічної ненадійності, які завжди були у полі зору експериментальної 

психології [50; 104; 111; 112; 202]. Можна припустити, що в найбільш 

явному вигляді проблема надійності була присутня зі самого початку 

становлення психопатології, що визначила психічні порушення, розлади 

особистості своїм головним предметом дослідження. Але все-таки якщо, 

говорити про психологію, то визнання статусу наукової проблема 

надійності набула в інженерній психології [17; 41; 59; 101; 144; 160].  

Питанням надійності у межах психологічної науки стали приділяти 

увагу, коли виникла проблематика забезпечення високих показників 

результативності діяльності, недопущення помилок суб’єктом діяльності, 

збереження стабільних показників під час виконання професійних завдань 

у складних умовах тощо. Як уже було зазначено, вперше про надійність 

заговорили саме в межах інженерної психології та психології праці. 

Інженерна психологія порушила питання про надійність професійної 
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діяльності, під якою розуміли безпомилкове виконання фахівцем 

покладених на нього професійних обов’язків протягом певного часу і за 

певних умов діяльності [17; 144; 148]. 

Істотний внесок у розроблення проблематки надійності роботи 

операторів здійснили В.О. Бодров, А.І. Губінський, Г.М. Зараковський, 

Є.О. Клімов, М.А. Котик, Б.Ф. Ломов, Н.Ф. Лукьянова, В.Л. Маріщук, 

Г.С. Нікіфоров, К.К. Платонов, В.О. Пономаренко, Г.В. Суходольский і 

багато інших. У цих роботах актуальною стала теза про те, що однією з 

найважливіших характеристик складної технічної системи є надійність: 

надійність технічного обладнання та надійність фахівця, який на ньому 

працює. 

Поняття надійності добре досліджено і в межах системотехнічної 

теорії надійності, основними поняттями якої є роботоспроможність і 

відмова [17; 59; 60; 182]. Її головними критеріями є безвідмовність, 

довговічність, ремонтопридатність і збереженість елементів системи. 

Відповідно до цього, за основні розрахункові показники надійності беруть 

ймовірність безвідмовної роботи, напрацювання на відмову, технічний 

ресурс, термін служби системи та ін. 

Згаданий підхід обґрунтовував вимоги до надійності об’єктів з 

урахуванням технологічних, економічних, промислових та інших факторів. 

Крім того, цей напрям указує на те, що надійність варто розуміти як 

комплексну якість зберігати в окреслених межах значення встановлених 

параметрів функціонування, які відповідають певним режимам, умовам 

використання, особливостям технічного обслуговування тощо. Надійність 

у цьому випадку визначається безвідмовністю, тривалістю використання 

тощо [17; 182]. Зауважимо, що основними категоріями, які 

використовують для визначення або опису надійності, є відмова, як втрата 

роботоспроможності та протилежне поняття безвідмовність як здатність 

зберігати роботоспроможність тривалий час [17; 182].  
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Подібний алгоритм оцінювання надійності намагались застосовувати 

і визначаючи надійність людини-оператора [17; 41; 101; 114; 144; 160; 178; 

203]. 

У роботах В.Д. Небиліцина і Б.Ф. Ломова вперше у вітчизняній 

інженерній психології було представлено психологічний зміст проблеми 

надійності та накреслено шляхи досліджень у цій галузі. Надійність 

оператора, на думку авторів, може бути істотно збільшена шляхом 

узгодження характеристик людини і машини, тобто шляхом врахування 

особливостей психічних процесів та характеристик людини під час 

проектування засобів індикації, органів управління та інформаційних 

панелей в загалом. Надійність роботи людини-оператора перебуває у 

прямій залежності від якості її індивідуальних особливостей, професійної 

підготовки, зокрема властивостей нервової системи й особистісних 

факторів [144; 145; 178]. 

Досягнення безпомилкового і вчасного виконання дій і діяльності 

загалом є результатом надійного функціонування різних підсистем 

організму і психіки людини. Одним із предметів своїх досліджень 

інженерна психологія «обрала» саме надійність діяльності, адже на той час 

і досі, досить актуальним було питання недопущення людиною-

оператором помилок у її професійній діяльності [182]. Саме тому 

Г.С. Нікіфоров стверджував про те, що проблема надійності оператора 

виникла через існування проблеми помилок [182; 183]. 

Деякі вчені відзначають, що надійність системи взаємодії людини з 

технікою в загалом оцінюється імовірністю безвідмовної роботи всієї 

системи протягом заданого періоду часу. Аналогічним чином, оцінюється 

надійність із можливістю функціонування системи без порушень її 

працездатності [17; 182; 144]. 

У роботах з безпеки праці М.О. Котик розрізняє якісні та кількісні 

визначення «надійності». Якісно «надійність» визначається як властивість 



30 

системи виконувати задані функції із заданою якістю у заданих умовах 

експлуатації. А кількісно вона виражається ймовірністю безвідмовної 

роботи пристрою в конкретних умовах експлуатації протягом 

встановленого проміжку часу [101]. 

У зазначених роботах трактування поняття «надійність» 

розглядається з позицій загальних уявлень про функціонування системи, 

де взаємодіють людина і техніка, в яких людина-оператор є одним з 

елементів системи поряд з технічними компонентами. Така позиція 

закономірним чином домінувала в інженерно-психологічних дослідженнях 

минулого сторіччя [17; 41; 182]. Утім, сьогодні такі погляди також 

присутні, надто, в сучасних ергономічних дослідженнях [47; 202; 203]. 

Проведений теоретико-методологічний аналіз проблеми надійності 

дозволив встановити, що сучасні психологічні дослідження надійності 

фахівця здебільшого пов’язані з «технологічним» підходом вивчення 

цього поняття. З самого початку поняття «надійний» було синонімічним 

поняттям «міцний», «витривалий», «вірний» [198]. 

Історично, культурно і психологічно поняття «надійність» фіксувало 

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

людини. В.М. Крук відмічав, що це поняття спочатку означало 

особистісно-функціонально-діяльнісну характеристику людини. І тільки 

потім поняття «надійність» проникло спочатку в технічні та природничі 

науки, а пізніше – у психологію, отримавши оформлення у вигляді 

«проблеми надійності» [112]. 

Особливого розвитку питання надійності набуло в межах напряму, 

пов’язаного з вивченням професійної діяльності особистості. Надзвичайно 

активно це питання вивчали під час взаємодії людини з технікою в 

різноманітних системах: на підприємствах атомної енергетики, в авіації, 

космонавтиці, на автомобільному і залізничному видах транспорту. Є 
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роботи, в яких вивчено надійність моряків, військових фахівців та ін. [15; 

51; 107; 148]. 

Розвиток спорту в 60-х роках ХХ століття спричинив збільшення 

інтенсивності фізичних і психічних навантажень спортсменів, а отже, 

ймовірність виникнення зривів («відмов») у змагальних ситуаціях. У 

зв’язку з цим на передній план була висунута проблема надійності 

спортсменів в екстремальних умовах змагань. Здебільшого надійність 

спортсмена розглядають як стабільність ефективності виступів, деякий 

психологічний резерв, що дозволяє запобігти змагальному стресу [1; 62; 

63; 74; 104; 105; 201]. У 70-х роках ХХ століття надійності присвячені 

дослідження в різних видах спортивної діяльності: боксі, лижному спорті, 

боротьбі, плаванні, важкій атлетиці, гімнастиці та ін. 

Наприкінці минулого століття інтерес до проблеми надійності почав 

формуватися і у природничих науках. Аналіз систем різної природи 

(технічних і біологічних) виявив наявність загального і специфічного в 

забезпеченні їх надійності. Під надійністю живої системи розуміється 

такий рівень регулювання життєдіяльності системи, за якого забезпечено 

його оптимальний хід із достатньою лабільністю або пластичністю, що 

гарантує швидке пристосування і перебудову [15; 17; 182]. Поняття 

«надійності» почали використовувати і під час аналізу явищ у 

гуманітарних науках. 

Міцний зв’язок проблеми надійності з технічною галуззю обумовив 

актуалізацію її досліджень у межах інженерної психології. Надійність 

людини-оператора розглядають у цьому аспекті, як запас міцності. 

Г.В. Суходольський визначає надійність як протилежну категорію 

ненадійності – властивості припускатись помилок під час виконання 

професійних завдань [230]. Побутує думка, що надійність діяльності 

людини-оператора – це тривалість безвідмовної роботи суб’єкта діяльності 

протягом певного часу. У деяких дослідженнях під поняттям «надійність 
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діяльності» мають на увазі відсутність помилкових дій або ймовірність їх 

появи (Г.С. Нікіфоров, В. Хаккер), працездатність людини та її здатність 

до збереження оптимальних робочих параметрів, важливих для виконання 

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

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

якості в надскладних і мінливих умовах (В.О. Пономаренко, 

Н.Д. Завалова), психофізіологічну «ціну» діяльності як ступінь 

напруження регуляторних механізмів психіки та величину затрат 

функціональних резервів організму (О.Ф. Бобров, В.Ю. Щебланов) [17; 

138].  

Стосовно досліджень професійної надійності, що стосувались 

вивчення надійності конкретного фахівця, або суб’єкта конкретного виду 

діяльності, то вони отримали статус наукової проблеми в межах авіаційної, 

космічної психології, інших галузей, пов’язаних технічними рішеннями 

одного фахівця чи групи фахівців. 

Наприклад, дослідженням надійності космонавтів присвячено 

роботи Б.Ф. Ломова. Він дотримується позиції, що під  професійною 

надійністю космонавта варто розуміти як своєрідний фактор ризику 

безпечності космічного польоту [147; 148]. Психологічним аспектом цього 

питання автор вважав забезпечення ефективної професійної діяльності. 

Таку позицію вчений пояснював існуванням низки детермінант, як-от: 

«професійна шкідливість», яка виражається в екстремальності діяльності; 

значне професійно-психологічне навантаження; висока імовірність 

виникнення позаштатних ситуацій тощо. При цьому ефективну групову 

взаємодію у процесі діяльності та запобігання можливому розвитку 

напруження між її членами можна назвати умовами для забезпечення 

професійної надійності. Ці умови можуть бути реалізовані через 

досягнення психологічної сумісності членів групи, з урахуванням їхніх 

професійних та психологічних особливостей [144; 146; 147]. 
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Крім зазначених понять, надійність була предметом дослідження 

у таких працях: проблеми професійної надійності льотчика в зв’язку 

з нападами в процесі безперервної діяльності (Ф.Д. Горбов); в рамках 

проблеми безаварійності польотів у військово-повітряних силах 

(П.А. Корчемний); деякі психологічні аспекти надійності в діяльності 

офіцерів військово-морського флоту (М.С. Корольчук, П.П. Криворучко; 

Б.Я. Шведін); діяльності фахівців водолазних формувань аварійно-

рятувальних підрозділів МНС (О.В. Тімченко, Д.В. Лєбєдєв, 

С.Ю. Лєбєдєва, О.О. Назаров, Н.В. Оніщенко); професійної та 

функціональної надійності фахівців снайперських груп спеціальних 

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

У дослідженнях професійної надійності на залізничному транспорті, 

здійснених О.А. Конопкіним і Л.С. Нерсесян, вивчення її психологічного 

аспекту обумовлено потребою подолання випадкових, непередбачуваних 

подій, що вимагають від машиніста, оператора екстреного рішення та 

виконання дій, які керують в умовах жорсткого дефіциту часу [85]. 

діяльності машиніста локомотива належать різні функціональні стани: 

емоційне напруження, монотонія, стомлення. 

Окрему варто приділити увагу питанням пошуку психологічного 

змісту надійності у психології спорту. Тут зроблено спроби провести 

паралель між такими поняттями, як «надійність», «ефективність», 

«відмова», «стійкість», «працездатність» та ін. Водночас порушено 

питання щодо прогнозування надійності спортсменів та пошук шляхів 

управління нею. 

Так, наприклад, у роботі В.А. Плахтієнко і Ю.М. Блудова 

проаналізовано чотири групи визначень «надійності» стосовно конкретних 

об’єктів дослідження: надійність спортсмена у певному виді спорту, 

надійність змагальної діяльності спортсмена, надійність технічної 

майстерності спортсмена, психічна надійність спортсмена [201]. У 

дослідженні питань надійності автори посилаються на результати її 
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філософського аналізу, а також на вирішення пов’язаної з нею проблеми 

«організованості», розроблених Л.А. Петрушенко і М.С. Сєтровим [63]. 

Ці вчені, зокрема, вказують, що організованість системи 

є показником її надійності, а організованість є вищою, коли вища стійкість 

структури, її елементів і мобільність її функцій. Як наслідок, посилаючись 

на системний підхід, можна говорити що, змагальна надійність у спорті 

визначається як система, інтегральна якість, що дозволяє спортсменові 

успішно виступати на відповідальних змаганнях протягом певного часу.  

Важливими та значущими для спортивної психології є ідеї 

Б.Ф.Ломова про те, що надійність – це перш за все потенційні резерви 

людини, а ефективність – переважно наявність певних рис. Звідси деякі 

автори розуміють надійність передусім як збереження високої 

результативності в напружених умовах [145]. 

У дослідженні В.Л. Маріщука психічну надійність спортсмена 

розглянуто як стабільність, відсутність зривів у виступах, що передбачає 

досягнення або перевищення на змаганнях високих результатів, показаних 

на тренуваннях [156]. 

Таким чином, розглянуті вище підходи до визначення надійності 

більшою мірою розкривають її зміст на рівні особистості-фахівця, у 

контексті діяльності індивіда. Психічну надійність визначають як 

імовірність стабільного збереження високого рівня ефективної психічної 

діяльності в екстремальних ситуаціях [1; 53; 61; 92; 151; 176; 188; 206; 208; 

209]. 

Таким чином, розглянуті вище підходи до визначення надійності 

більшою мірою розкривають її зміст на рівні особистості-фахівця, у 

контексті діяльності індивіда. 

C.Ю. Лєбєдєва, О.В. Тімченко визначають професійну надійність як 

цілісну характеристику особистості працівника, складовими якої є 

стійкість та стабільність функціонування основних психічних механізмів 

щодо професійної діяльності  [138]. 
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Г.О. Балл описує особистісну надійність як цілісну якість особи, що 

визначає її готовність до надійного виконання тих чи інших соціальних 

функцій. При цьому кількісна оцінка феномена виражається ймовірністю, з 

якою вдається передбачити поведінку особи в реалізації стосунків з 

іншими учасниками суспільного буття, а також оцінкою її норм та ідеалів, 

що регулюють її поведінку [12, с. 461]. 

І.О. Котик визначає особистісну надійність фахівця, рису, що 

характеризує здатність до прогнозованої поведінки, яка пов’язана з 

реалізацією соціальних взаємин відповідно до суспільних норм, ідеалів та 

власного відповідального вибору. Ця риса ефективно формується, 

розвивається і виявляється у процесі спільної діяльності через діалогічну 

взаємодію [95–98]. 

І.І. Газда описує професійну надійність як відображення 

безпомилковості та своєчасності виконання особистістю професійних 

обов’язків (функцій) упродовж необхідного часу в заданих умовах 

діяльності, досягнення чого забезпечується нормальним, здоровим 

функціонуванням різних підсистем організму і психіки людини. 

Неналежне функціонування психічних процесів, порушення саморегуляції 

психічних станів, недостатній розвиток певних рис особистості стають 

джерелами психічної ненадійності [30]. 

Отже, під психологічною надійністю фахівця ми розуміємо 

комплексну та цілісну інтегративну характеристику його особистості, 

основу якої становлять психофізіологічні особливості та індивідуально-

психологічні якості (особливості вищої нервової діяльності та 

збалансованості психічних процесів: когнітивних, емоційно-вольових, 

мотиваційно-ціннісних), які в сукупності забезпечують своєчасне 

ефективне й успішне виконання ним професійних завдань з мінімальною 

кількістю помилок. 
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1.2. Детермінанти та психологічні механізми надійності суб’єкта 

діяльності 

 

Як уже зрозуміло, надійність – це багатоаспектна категорія, яка 

визначається безліччю механізмів та обумовлюється цілою низкою 

детермінант. Справедливо буде зазначити, що вона (надійність) майже 

однаково залежить як від об’єктивних – зовнішніх, так і від суб’єктивних 

– внутрішніх умов. Саме їх сукупність впливає на здатність фахівця до 

максимальної ефективності та результативності, а також на його 

можливості запобігати, а у разі потреби – шукати та виправляти помилки, 

допущені під час виконання професійного завдання (рис.1.1.).  

 

Рис. 1.1. Комплекс детермінант, що обумовлюють надійність діяльності 

фахівця-танкіста у складі танкового екіпажу  

 

Безумовно, будь-яка діяльність особистості відбувається у певному 

середовищі, яке характеризується своїми специфічними особливостями. 

Усі ці особливості створюють своєрідне середовище, яке і становить 

комплекс об’єктивних характеристик, що обумовлюють рівень надійності 

фахівця. До таких характеристик, зокрема, можна зарахувати погодні 

умови діяльності, час доби, циклічність змін діяльності, технічне 

оснащення, стосунки в колективі тощо. До всього цього у будь-якому виді 

діяльності, окрім екстремальних професій, можна майже завжди 

підготуватись. Винятком, наприклад, можуть бути позаштатні ситуації, 

спрогнозувати які майже неможливо.  
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У діяльності, яка є екстремальною, далеко не завжди можна 

передбачити перебіг подій у своєму оточенні (зрозумілими в цьому 

випадку можна назвати тільки погодні умови, час доби). Усе решта 

є нестабільним та впливає на надійність фахівця під час виконання того чи 

іншого професійного завдання. Але ж протистояти впливу зовнішніх 

факторів фахівець може, залучаючи власні внутрішні резерви, 

використовуючи свої особистісні якості, комплексні утворення з яких 

виступають механізмами його надійності. 

Ми вважаємо, що розгляд механізмів надійності має відбуватися 

відповідно до можливої ієрархії рівнів вивчення людини як складної живої 

системи. Ця думка ґрунтується на висловлюванні О.М. Леонтьєва, який 

відзначав: «Ми виділяємо різні рівні вивчення людини: рівень 

біологічний, на якому вона відкривається як тілесна, природна істота; 

рівень психологічний, на якому вона виступає як суб’єкт одухотвореної 

діяльності, і, нарешті, рівень соціальний, на якому людина проявляє себе 

як та, що реалізує об’єктивні суспільні взаємини, суспільно-історичний 

процес» [133]. 

З біологічним рівнем тісно пов’язані питання генетичної природи 

людини. Мутації або помилки у спадковості особистості призводять до 

порушень структури і функції біологічної системи, до відхилень у процесі 

її розвитку. Однак у ході самої еволюції виробляються механізми, які 

забезпечують надійність передачі спадкової інформації і захищають цей 

процес від можливих перешкод. В основі надійності генетичних систем 

лежить їх структурна та інформаційна надмірність, яка загалом виступає 

як універсальний механізм надійності біологічних систем на різних рівнях 

їх функціонування. Як ми бачимо, розрізняють два типи надмірності: 

інформаційну і структурну. Під інформаційною надмірністю розуміють 

відношення кількості інформації, яку фактично використовують під час 

виконання завдання, до мінімальної кількості інформації, необхідної для 

виконання системою її функції за відсутності перешкод [93; 149; 196]. 
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Відповідно, під структурною надмірністю розуміють відношення 

фактично існуючої структури системи до мінімальної, яка дозволяє 

системі виконати необхідну функцію із припущенням, що елементи 

структури цілком надійні. Для кожного рівня організації живих систем у 

процесі їх розвитку формується оптимальне співвідношення структурної 

та інформаційної надмірності, тобто таке, яке здатне звести помилки 

функціонування до мінімуму. У цьому аспекті проблеми, що розглядається 

в дослідженні проблеми надійності та роль її надмірності не слід 

трактувати однозначно:вона виконує свою позитивну функцію тільки тоді, 

коли для неї знайдені оптимальні форми реалізації. Надійність процесів 

сприйняття і пізнання забезпечується надлишковою інформацією, яку 

несуть у собі об’єкти зовнішнього світу. Закономірним чином 

проявляється і надмірність в сфері психомоторної організації людини. Це 

завдання вирішується як у дитинстві, так і в дорослі роки, зберігаючи свою 

якісну специфіку на кожному з вікових етапів. Опановуючи будь-яку нову 

дію або спеціальний рух, дорослій людині доводиться йти до нього, ніби 

відшукуючи, виокремлюючи потрібні дії із загальної їх маси, засвоєної 

вперше і зафіксованої в руховій пам’яті. Таким чином, з часом у людини 

утворюється надлишковий запас рухових уявлень, до якого вона 

звертається, виконуючи будь-яке нове, зокрема і професійне, завдання. 

[93; 149; 196]. 

Фактор інформаційної надмірності використовується у системах 

«людина-техніка» для забезпечення надійності роботи оператора. 

Надійність прийому інформації може бути підвищена за рахунок її 

надмірності – під час дублювання до оператора надходять сигнали, що 

повторюються, також діє ефект надмірності самого стимулу.  

Інша можливість забезпечення надійності таких систем пов’язана 

із введенням у режим їх функціонування тимчасової надмірності. Інакше 

кажучи, під надмірністю часу розуміють його резерв, що є в 

розпорядженні фахівця під час виконання будь-якого завдання значно 
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перевищує сумарний час, необхідний для виконання операцій, пов’язаних 

із вирішенням конкретного завдання. Наприклад, накопичений досвід 

космічних польотів доводить, що ненадійність дій оператора може бути 

обумовлена як дефіцитом часу, так і, навпаки, його надмірністю [230]. 

Дефіцит часу і перевантаження інформацією можуть призводити до різких 

порушень у діяльності оператора, до появи пропусків вступників сигналів 

і до запізнення реакції на поточну ситуацію. З іншого боку, надлишок часу 

і супутнє йому повільне надходження інформації можуть відвертати увагу 

оператора від контролю за процесом управління та, як наслідок, 

спровокувати виникнення помилкових дій. 

До біологічного рівня надійності відносяться також різні 

фізіологічні системи (нервова, серцево-судинна, дихальна, м’язова і ін.), 

які можна розглядати як відносно самостійні, хоча фактично, вони є 

тільки частиною такої цілісної живої системи, як організм людини. 

Здебільшого для людини властива наявність чітко вираженої 

надійності фізіологічної системи. Однак у цій системі іноді у людини 

можуть виникати порушення, обумовлені появою інертності регуляторних 

механізмів, порушенням біосинтетичних процесів, а також процесів 

утилізації. У процесі еволюції в організмі людини сформувалася ціла 

система захисних механізмів, призначення яких полягає у збереженні 

відносної стійкості основних життєво важливих функцій організму [144–

148; 183; 184]. 

Так, неабиякі можливості підвищення надійності організму 

криються і в його власних резервних, компенсаторних механізмах. 

Тренований і досвідчений організм володіє не тільки ширшим діапазоном 

відновлювального пристосування, а й умінням вигідніше користуватися 

своїми резервами, своєю біологічною надійністю [63]. Поняття 

компенсації, схвалене у психології, передбачає відшкодування 

недорозвинених або порушених психічних функцій шляхом використання 

збережених або перебудови частково порушених функцій 
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У забезпеченні надійності людини механізм компенсації відіграє 

одну з провідних ролей. Однак загальна теорія компенсації у психології 

ще не склалася. Разом із тим емпіричний досвід дозволяє говорити про 

достатню різноманітність проявів цього феномена у психічному житті 

людини. 

Так, наприклад, недостатній розподіл уваги можна компенсувати за 

рахунок її перемикання. Певні дефекти зору можна частково компенсувати 

посиленням розвитку слуху тощо. Ефект компенсації проявляє себе і під 

час формування характеру, коли в разі ослаблення якоїсь однієї риси 

характеру розвивається інша [1]. Тобто недостатня виразність будь-якої 

риси може бути компенсована за рахунок інших рис. Певні можливості 

компенсації криються в організації індивідуального стилю діяльності [91–

93]. Для досить великого класу розв’язуваних оператором завдань, 

а також в разі крайнього перевантаження інформацією, найбільш типовим 

прийомом компенсації можна вважати фільтрацію (тобто вибір і пропуск 

певних сигналів) [17; 101; 149]. 

Ми звернулись до аналізу наявних нині досліджень, які свідчать про 

те, що психологічні функції, які «піддаються» компенсації, 

характеризують особливості уваги, пам’яті, мислення, психомоторику, 

властивості ВНД та індивідуально-психологічні (характерологічні) 

властивості особистості, відіграють роль центральних механізмів 

інформаційного, емоційно-вольового та сенсомоторного забезпечення 

діяльності і тісно пов’язані з надійністю професійної діяльності [67; 68;  

81; 82; 93]. 

Отже, роль механізму компенсації у забезпеченні надійності 

професійної діяльності також є очевидною. Вже на етапі професійного 

самовизначення слід враховувати можливості компенсації у структурі 

професійно важливих якостей. Недостатня виразність тієї чи іншої 

особистісної властивості може бути компенсована за рахунок інших 
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властивостей. Певні можливості компенсації криються в організації 

індивідуального стилю діяльності.  

Один із підходів до вивчення психологічного рівня механізмів 

надійності передбачає розкриття специфіки стосунків особистості через 

самоконтроль людини [256; 257]. Вважається, що людина проявляє себе 

як особистість лише у процесі реалізації свідомо поставленої мети 

та активного впливу на навколишній світ. При цьому індивідуальні 

способи дій з реалізації будь-яких цілей завжди обумовлені активними 

стосунками особистості. Вони проявляються у кожній індивідуальній рисі 

характеру та індивідуальному стилі діяльності людини. Якщо стосунки як 

властивість свідомості загалом не порушені, то це вже само собою 

дозволяє людині залишатися особистістю, навіть у випадку порушень в 

його основних психічних процесах. І навпаки, деформації відносин 

свідомості в цілому неминуче призводить до дезінтеграції особистості, 

якщо навіть при цьому особливості психічних процесів залишилися в 

нормі. Особистість може деградувати або змінитися, якщо зміниться її 

ставлення до людей, до діяльності тощо [1; 38; 42; 214; 215]. За 

допомогою самоконтролю людина перевіряє правильність своїх дій, 

вчинків та адекватність різних форм поведінки у процесі діяльності.  

Г.С. Нікіфоров називає самоконтроль провідним серед 

психологічних механізмів, що забезпечують надійність фахівця. Саме ця 

риса дозволяє вчасно запобігти допущенню фахівцем помилок та знайти 

ті, що були зроблені [183]. Своєю чергою здатність до самоконтролю 

обумовлюється цілою низкою індивідуально-психологічних якостей 

фахівця, наприклад таких, як тип та сила ЦНС, особливості емоційно-

вольової сфери особистості, рівень розвиненості її інтелектуальних 

функцій, адекватність самооцінки тощо.  

Самоконтроль як властивість особистості, втім, як і будь-яка інша 

риса характеру, формується під впливом соціального оточення людини,  

внаслідок її цілеспрямованого виховання і самовиховання. Відомо, що 
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високі показники якості та надійності діяльності можуть бути досягнуті 

тільки за умови високого самоконтролю фахівців. Це означає, що 

самоконтроль є важливим резервом підвищення продуктивності праці. Без 

самоконтролю складно уявити забезпечення оптимального рівня безпеки 

та безаварійності під час виконання професійних завдань [62; 112; 183]. 

Несформованість самоконтролю, невміння ним скористатися або 

небажання до нього звернутися, нехтування його результатами – все це 

неминуче тягне за собою професійні невдачі, асоціальну поведінку, 

розпад особистості. На здійснення самоконтролю мають безпосередній 

вплив такі чинники, як розуміння його значення для надійного виконання 

діяльності, володіння різними способами самоконтролю [112]. 

Отже, на ефективність реалізації самоконтролю впливають зовнішні 

чинники (фактори), пов’язані з умовами виконання людиною конкретної 

діяльності, і внутрішні, суб’єктивні чинники, що обумовленні 

індивідуальними особливостями людини. Вибір неправильних засобів 

самоконтролю під час будь-якої діяльності призведе до недосягнення 

поставленої мети або отримання неякісних результатів. Таким чином, 

якщо відсутність навичок контролювати свій стан робить самоконтроль у 

принципі неможливим, то неправильне або недостатньо повне його 

формування робить звернення до самоконтролю,як наслідок, 

неефективним. Здійснення самоконтролю стає в низці випадків більш 

простим і дає надійні результати, якщо засоби для його «формування» або 

здійснення є зовні, перед людиною, в її оточенні. 

Наприклад, практикою перевірена необхідність «запрограмувати» 

самоконтроль людини-оператора. Тобто ще на етапі проектування 

обладнання передбачити в конструкції майбутньої системи такі спеціальні 

пристрої, які дозволяли б оператору під час експлуатації технічних засобів 

здійснювати самоконтроль у процесі приймання і перероблення 

інформації та реалізації керуючих впливів на систему. За допомогою 

спеціальних написів, світлової сигналізації, покажчиків, табло, які 



43 

дублюють прилади і т. ін. можна полегшити оператору самоконтроль 

безпомилковості приймання та перероблення інформації від пульта 

керування і вироблення на її основі рішення про характер керуючого 

впливу на систему. Ефективність прийняття рішення можна підвищити, 

якщо надати оператору можливість «інструментально» здійснювати 

самоконтроль правильності проміжних результатів [17; 160; 182]. 

Однак обліку тільки цих факторів може виявитися недостатньо для 

того, щоб людина звернулася до самоконтролю, якщо немає належного 

спонукання до його реалізації. Серед психологічних факторів запуску 

самоконтролю визначальна роль належить мотивації. Необхідно не тільки 

навчати людину навичок самоконтролю, а й виховувати в ній такі риси 

характеру, які спонукали б до належного самоконтролю у вчинках, 

поведінці, діяльності. До них перш за все слід зарахувати 

відповідальність, дисциплінованість, почуття обов’язку та ін. 

Поряд з цим рівень самоконтролю може змінюватись залежно 

і від рівня відповідальності, моральних якостей, почуття обов’язку та ін. 

[182]. Серед зовнішніх чинників (факторів) істотний вплив на 

функціонування самоконтролю чинять складність виконуваної діяльності, 

навколишнє середовище (освітлення, шум, вібрація і т. п.), режим праці 

і відпочинку фахівця. Надмірне напруження, перевтома, стан емоційного 

стресу, монотонність у роботі призводять, як правило, до послаблення 

самоконтролю і, відповідно, до зростання ймовірності помилкових дій.  

Також зауважимо, що детермінантами довільної активізації 

самоконтролю можуть бути не тільки набута з часом звичка контролювати 

власну поведінку, а й поява факторів, які ускладнюють нормальний 

перебіг діяльності, наприклад пов’язаних із виникненням аварійної 

ситуації. Ці якості особливої важливості набувають в екстремальних 

умовах, в яких відбувається діяльність [62; 141; 184]. 

Не менш значущими в плані забезпечення надійності фахівців є 

механізми соціального рівня, представлені здебільшого низкою вольових 
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якостей особистості [62; 101; 114; 217]. Ці особливості перекликаються зі 

здатністю фахівця до самоконтролю. Зауважимо, що вольові якості 

особистості – це сформовані у процесі отримання життєвого досвіду риси 

людини, пов’язані з реалізацією волі і подоланням перешкод на життєвому 

шляху. 

У психології характеру виокремлюють безліч вольових якостей 

особистості. До основних, базових вольових якостей особистості, що 

визначають більшість поведінкових актів, належать цілеспрямованість, 

ініціативність, рішучість, наполегливість, витримка, дисциплінованість. 

Усі ці якості пов’язані з етапами здійснення вольового акту.  

З першою фазою вольового акту пов’язані такі якості, як 

цілеспрямованість, ініціативність, самостійність, витримка, які, своєю 

чергою, є проявом самодетермінації волі. 

Цілеспрямованість – це свідома й активна спрямованість 

особистості на певний результат діяльності. Цілеспрямованість є 

узагальненим мотиваційно-вольовою рисою особистості, що визначає 

зміст і рівень розвитку інших вольових якостей. Розрізняють 

цілеспрямованість стратегічну і тактичну. Стратегічна цілеспрямованість – 

це вміння особистості керуватися у всій своїй життєдіяльності певними 

цінностями, переконаннями та ідеалами. Тактична цілеспрямованість 

пов’язана з умінням особистості ставити перед собою чітку мету для 

певних дій і не відволікатися від неї у процесі виконання. 

Ініціативність – це активна спрямованість особистості на вчинення 

дії. Вольовий акт починається з ініціативи. Прояв ініціативи означає 

вольове зусилля, спрямоване не тільки на подолання власної інертності, а 

й на самоствердження, надання вольового акту певної спрямованості. 

Ініціативність пов’язана з самостійністю.  

Самостійність – це свідома та активна установка особистості не 

піддаватися впливу різних чинників, критично оцінювати поради та 
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пропозиції інших осіб, діяти на основі своїх поглядів і переконань. 

Самостійність може проявитися лише за наявності певної витримки. 

Витримка – це свідома активне переконання особистості на 

протистояння факторам,що перешкоджають здійсненню мети, яка 

проявляється в опануванні себе і самоконтролі. Витримка – це прояв 

гальмівної функції волі. Вона дозволяє «загальмувати» ті дії, почуття, 

думки, які заважають реалізації задуманої дії. Людина, що володіє 

розвиненою якістю витримки (стримана людина), завжди зуміє вибрати 

оптимальний рівень активності, що відповідає умовам і виправданий 

конкретними обставинами. 

На всіх фазах, особливо на другому і третьому етапі вольового акту, 

формуються такі якості, як рішучість і сміливість [62]. 

Рішучість – властивість особистості, що виявляється в її умінні 

приймати та втілювати в життя швидкі, обґрунтовані і тверді рішення. 

Вона підтримує ініціативу під час формулювання мети дії. Активно 

реалізується у виборі домінантного мотиву і правильної дії ї у виборі 

адекватних засобів досягнення мети. Зовні рішучість проявляється у 

відсутності коливань. Рішучість не виключає всебічного і глибокого 

обмірковування мети дій, способів її досягнення, переживання складної 

внутрішньої боротьби, зіткнення мотивів. Рішучість проявляється і під час 

здійснення прийнятого рішення. Для рішучих людей характерний 

швидкий перехід від вибору засобів до виконання самої дії. 

Сміливість – це вміння протистояти страху і йти на виправданий 

ризик для досягнення своєї мети. Сміливість є передумовою для 

формування рішучості [62]. 

Зазначені механізми безпосередньо обумовлюють рівень надійності 

фахівця, особливо якщо мова йде про екстремальний профіль діяльності. 

Безумовно, найважливішим в цьому випадку слід назвати не стільки 

«присутність» цих механізмів у процесі забезпечення надійності, скільки 

вдале та оптимальне їх використання самим суб’єктом діяльності.   
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Саме ці особливості, а також врахування специфіки діяльності 

фахівця, що працює в екстремальних умовах, і обумовлюють наукові 

пошуки в межах забезпечення високої надійності суб’єкта діяльності. До 

таких заходів можна зарахувати перш за все вдосконалення системи 

професійно-психологічного відбору кандидатів на ту чи іншу посаду. 

Зазвичай, у ході проведення заходів профвідбору спочатку у кандидатів на 

навчання різних спеціальностей оцінюються рівні виразності професійно 

важливих психологічних якостей, які характеризують обсяг, стійкість і 

перемикання уваги, швидкість сприйняття, об’єм короткочасної та 

оперативної пам’яті, логічність мислення, а також особистісні 

індивідуально-психологічні (характерологічні) властивості [2; 10; 17; 24; 

64; 91; 93]. На їх підставі здійснюють оцінку професійної придатності і 

довгостроковий прогноз надійності професійної діяльності. Особливості 

психічних пізнавальних процесів, інтелекту, психомоторики та особистісні 

риси фахівців, які відіграють роль центральних механізмів 

інформаційного, емоційно-вольового та сенсомоторного забезпечення 

їхньої діяльності, вивчають за допомогою різних психодіагностичних 

методик, які виступають у ролі інформативних прогностичних ознак для 

здійснення психологічного прогнозу надійності професійної діяльності [9; 

25; 53; 57; 94; 106; 107; 191].  

Особливо важливими стають питання щодо прогнозування 

надійності фахівця, якому належить виконати професійне завдання у 

надскладних екстремальних умовах. Саме на цьому етапі слід приділяти 

увагу психологічним механізмам надійності особистості. 

Спеціальне звернення до вивчення того чи іншого психологічного 

механізму повинно передбачати пошук відповідей щонайменше на такі 

питання: склад та основна функція психологічного механізму; 

закономірності його генезису (умови формування, найбільш істотні 

фактори, що визначають його подальше функціонування);причини і 

характерні ознаки руйнування (порушення). Психологам ще належить 



47 

дійти згоди у визначенні переліку та можливої класифікації психологічних 

механізмів надійності, зокрема і стосовно професійної діяльності 

екстремального профілю. Деякі з них вже отримали в цьому аспекті 

достатнє визнання.  

 

1.3. Психологічні особливості надійності військово-професійної 

діяльності членів танкового екіпажу 

 

Ми навмисно відходимо в нашому дослідженні від поняття 

надійності, яке трактують тільки через призму допущення/недопущення 

фахівцем помилок у діяльності. Враховуючи неоднозначний та 

непрогнозований характер умов, в яких доводиться виконувати завдання за 

призначенням екіпажу, головним, на наш погляд, є не стільки 

недопущення помилок, скільки вчасне їх виправлення та вміння їм 

запобігати. Попередження допущенню помилок забезпечує, перш за все 

командир, який має вміти прогнозувати розвиток ситуації, прораховувати 

можливі зміни в обстановці та при цьому координувати дії свого екіпажу.  

Помилки навідника та механіка-водія не є такими актуальними 

в аспекті набуття ними бойового досвіду – тобто що більший досвід 

у фахівця, то більше за плечима тренувань та виконання завдань за 

призначенням, то менша ймовірність допущення ним помилок при 

виконання того чи іншого завдання. Також слід враховувати, що 

здебільшого коло завдань, які має виконувати екіпаж танка, є чітко 

визначеним. Тому і мають бути приблизно відомі помилки, яких можуть 

припуститись військові, а отже, і відповідні шляхи їх усунення. 

Зовсім іншою є так звана «психологічна відмова» 

військовослужбовця виконувати свої функціональні обов’язки в 

екстремальній ситуації, в ситуації бойових дій, в ситуації існування прямої 

вітальної загрози. Саме тут ми маємо говорити про надійність фахівця як 

складової ланки екіпажу.  
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Розгляд проблеми надійності в аспекті вивчення її психологічного 

змісту та сутності, а також розгляду її механізмів можна було би вважати 

завершеним, якби ми вивчали діяльність кожного фахівця зокрема. Але 

метою нашого дослідження є вивчення надійності фахівців, які є частиною 

групи, які разом виконують завдання, які разом і мають демонструвати 

високий рівень так званої групової надійності. Саме задля цього перш за 

все слід розглянути специфічні особливості діяльності 

військовослужбовців, що утворюють танковий екіпаж. 

Значний внесок у розробленні питання надійності фахівців 

екстремального профілю діяльності належать дослідженням В.О. Бодрова, 

К.М. Гуревича, М.С. Корольчука, Г.В. Ложкіна, Б.Ф. Ломова, 

М.В. Макаренка, В.Л. Марищука, В.Д. Небиліцина, Г.С. Нікіфорова, 

Г.В. Суходольського та багатьох інших. Але, незважаючи на це, сьогодні 

назвати достатньо розробленим питання психологічної надійності фахівців 

військово-професійної діяльності,зокрема групової, не можна. Адже 

стрімкий прогрес у технічній галузі майже унеможливлює вирішення 

цього питання через постійний розвиток новітніх технічних засобів, 

автоматизацію діяльності, через ускладнення технічного устаткування 

майже будь-якого виду діяльності людини, через невичерпну проблему 

допущення фахівцем помилок у своїй професійній діяльності. 

Особливої уваги заслуговує дослідження проблеми групової 

надійності або надійності особистості у груповій діяльності. Оскільки ми 

досліджуємо проблему надійності членів танкового екіпажу, особливо 

актуальними для нас є питання вивчення надійності на груповому рівні. 

Враховуючи те, що, за Г.М. Андреєвою група має більш складний, у 

співвідношенні з індивідом, соціально-психологічний зміст, то спроби 

вивчення цього питання на груповому рівні можна вважати достатньо 

специфічними [8]. Ми розуміємо, що як на особистісному, так і на 

груповому рівнях зміст надійності може визначатись особливостями 
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цільового, ціннісного, мотиваційного, діяльнісного, міжособистісного, 

поведінкового та інших компонентів. 

Найбільш вагомими дослідженнями у цій галузі можна вважати 

роботи,які стосувались питань ефективності діяльності в ергономічних 

системах [59–60; 61]. Авторами пов’язується надійність з 

результативністю функціонування систем «людина-техніка» у вигляді 

діади «ефективність – внутрішні витрати», яка визнається одним з 

найбільш головних або важливих показників ефективності 

функціонування системи загалом. При цьому як методики дослідження 

автори пропонують реальні моделі діяльності групи операторів із 

фіксацією загального часу вирішення завдань, кількості допущених ними 

помилок і помічених вербальних реакцій випробовуваних [6; 41; 17; 143; 

178; 203]. 

У межах дослідження надійності груп слушною є позиція 

М.І. Сєтрова, який запропонував деякі принципи її оцінки. Дотримуючись 

системно-функціонального підходу в дослідженні надійності груп, яка 

сама собою, на думку автора, становить певну «підсистему» динамічної 

психологічної структури будь-якої групи, можливе виокремлення таких 

наступних критеріїв оцінки її надійності: 1) сумісність, яка відображатиме 

необхідність наявності однорідних елементів і самого факту їх взаємодії, 

що є найважливішою умовою існування системи; 2) ступінь актуалізації 

функцій для збереження системи у складних умовах; 3) рівень 

нейтралізації дисфункцій, що демонструє спосіб підтримки «рівноваги» 

системи; 4) стан зосередження функцій, що відображає необхідність їх 

узгодження з метою досягнення потрібного результату [221]. 

Схожу позицію демонструє і О.С. Чернишов. Аналізуючи 

організованість груп, він виокремлює низку показників, що 

характеризують водночас їх надійність [217]. До таких можна зарахувати: 

психологічне налаштування на діяльність, сенсомоторну узгодженість 

реакцій, єдність думок членів групи, спільність міжособистісних відносин, 
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що характеризує такий стан статусної структури, за якого відсутні «крайні 

ланки». Це дозволяє, на теоретичному рівні, до організаційних 

властивостей надійності груп зарахувати: спрямованість, самоврядування, 

наявність лідерства, єдність дій, стресостійкість та міжгрупову єдність. 

Соціально-психологічним аспектам зв’язку між надійністю та 

організованістю присвячено дослідження С.В. Саричева [217]. Надійність 

групи автор розуміє як часовий параметр, що характеризує динаміку 

спільної діяльності і поведінки щодо ситуації та часу. Цей параметр, з 

точки зору психології, дозволяє охарактеризувати оптимальний рівень 

функціонування визначеної групи на певному відрізку часу. Надійність 

групи в напружених та екстремальних ситуаціях спільної діяльності, за 

оцінкою С.В. Саричева, детермінована організованістю групи, а 

організованість виступає опосередкованим фактором надійності [216; 217].  

Уваги заслуговує також питання вивчення особливостей надійності 

фахівців екстремальних видів діяльності. Ціла низка професій припускає 

виконання людиною професійних завдань у несприятливих для цього 

умовах. Такими негативними факторами можна вважати: фізико-хімічні 

фактори середовища (мікрокліматичні, радіаційні, механічні, фізичні, 

зміни газового складу повітря та ін.), інформаційно-семантичні (недолік, 

надлишок, хибність, розшарування інформації, висока індивідуальна або 

суспільна значущість праці, сенсорна депривація та ін.), біологічні 

(вітальна загроза) та інші фактори [53; 109]. Під впливом цих факторів 

значно знижується надійність діяльності фахівців. 

Проаналізувавши наявні в українській психології підходи, дійдемо 

висновку, що різноманіття використовуваних понять у рамках проблеми 

екстремальних умов вимагає їх термінологічного уточнення. Як зазначено 

вище, багато авторів розуміє надійність як характеристику, яка 

проявляється або стає актуальною лише в особливих, «відмінних від 

нормального функціонування» умовах. У науковій літературі такими 

умовами називають «напружені» та «екстремальні». Під напруженими 
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автори розуміють ті умови, які вимагають зміни організації діяльності, 

приведення та узгодження взаємодії членів групи відповідно до змінених 

обставин, з одного боку, і груповими цілями, мотивами, схильностями, 

установками, стереотипами і т.д., з іншого [14; 18; 47; 54; 157]. Так, 

психологічний аспект готовності до діяльності в напружених ситуаціях 

розглянуто в дослідженні М.І. Дьяченко, Л.А. Кандибовича, 

В.О. Пономаренка [52]. Напруженими, на думку авторів, є ситуації, які 

породжують значні труднощі і вимагають від людини швидких, точних і 

безпомилкових дій [52; 69; 203]. Ці ситуації динамічні і вимагають 

своєчасності та адекватності дій, завчасної підготовки. Йдеться про таке 

ускладнення умов діяльності, яке набуває для особистості і групи 

особливої значущості. На думку авторів, стрес порушує загальну 

діяльність, знижує рівень взаємодії, чому можуть запобігати досвід 

групової діяльності, активізація громадських мотивів групової діяльності, 

дружба і товариськість у взаєминах.  

Дослідники описують досить широкий діапазон форм прояву 

напружених ситуацій у спільній діяльності фахівців: від різкого зниження 

організованості поведінки і дезорганізації діяльності до підвищення її 

ефективності. Порушення, за оцінкою авторів, зазнають перш за все 

складні дії за відносної стійкості. При цьому відбувається «прискорення» і 

підвищення «гнучкості» психічних процесів, та «активізація» психіки [52; 

53; 92; 109]. Це свідчить про неоднозначність впливу напружених ситуацій 

на різні групи фахівців. 

Деякі дослідники схильні розуміти напружені ситуації тільки як ті, 

що спричиняють стан психічної напруженості фахівця внаслідок впливу 

стресорів. Крім того, напружені ситуації характеризуються і ускладненням 

вирішення важких завдань в умовах ліміту часу і впливом зовнішніх 

чинників [52; 53; 109; 207–209]. Разом із цим найбільш поширеними 

напруженими умовами в діяльності групи фахівців називають: часові 

обмеження діяльності групи; ситуації змагання між членами групи; 
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змінення складу групи, заміна когось із членів колективу; 

внутрішньогруповий конфлікт; обмеження можливості виконувати 

професійне завдання когось із членів групи; підвищення автономності 

деяких членів групи; ставлення перед членами робочої групи надто 

складних завдань або надання надто високої значущості кінцевому 

результату загальної діяльності; необхідність колективно приймати 

рішення, від якого залежатиме кінцевий результат. 

Екстремальними умовами вважають такі, що шкодять здоров’ю 

фахівця, становлять загрозу його життю [53; 207–209; 265]. При цьому 

відзначають, що спільна діяльність в екстремальних умовах вимагає 

особливих зусиль, найбільш оптимальної і гнучкої організації спільної 

діяльності, найбільшої точності та оперативності взаємодії, узгодженості 

дій членів групи. Так, А.М. Богаєвська зауважує те, що екстремальна 

ситуація обумовлює змінив емоційному фоні внутрішньо групових 

стосунків, виводить експресивний компонент взаємодії фахівців на 

перший план [14]. Стресорами, що впливають на діяльність та її результат, 

авторка вважає часткову соціальну та сенсорну ізоляцію, загрозу 

виникнення аварій та позаштатних ситуацій, отримання травм тощо. Крім 

того, позначені внутрішні (суб’єктивні) чинники, що характеризують 

середовище проживання залежно від індивідуальних особливостей людей, 

їхнього ставлення до нього і сприйняття: особисті установки, ступінь 

залученості до діяльності, адаптаційні можливості, професійний досвід 

тощо [3; 5; 52]. 

Отже, можна зробити припущення щодо відсутності чіткої межі між 

напруженими та екстремальними умовами діяльності фахівців, або груп 

фахівців. Якщо термін «екстремальний» зазвичай визначають як  крайній, 

граничний, то «напружений» описують як такий, що вимагає 

зосередження сил, уваги, що потребує зусиль, вимушений [48; 52].  
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Тому «напруженість» у системі може бути інтерпретована як реакція 

на екстремальні умови. І навпаки, «екстремальність» у системі може бути 

трактоване, як вимушене напруження її можливостей. 

Увагу в дослідженнях також приділено внеску потенційних резервів 

психіки фахівця у забезпечення надійності його професійної діяльності. Їх 

використання допомагає фахівцеві підтримувати свій робочий стан в 

екстремальних ситуаціях, продовжувати виконання доручених йому 

функцій в ускладнених умовах діяльності, наприклад під впливом 

перешкод та певних проблем [51; 56; 57; 116]. 

Величезні резервні можливості людини наочно проявляються на 

прикладах так званої феноменальної психіки. Це можуть бути випадки 

виходу за межі звичайних уявлень розвитку того чи іншого виду пам’яті, 

швидкого виконання в голові великих обсягів обчислювальних операцій і 

т.д. Горизонти психічних резервів людини, її можливостей можуть бути 

істотно розширенні під час опанування нею спеціальної техніки психічної 

саморегуляції [256; 257; 270]. 

Роль природних здібностей незаперечна, але не слід недооцінювати 

значення цілеспрямованого формування психічних резервів і їх регулярної 

підтримки. Загалом же досліджуючи психічні резерви, маємо розуміти, що 

вони не є жорстко фіксованими утвореннями. Їх потенціал змінюється 

протягом життя, а характер їх динаміки обумовлений не тільки впливом 

факторів зовнішнього середовища, але значною мірою  

і індивідуальними особливостями людини, які проявляються за умови 

впливу екстремальних факторів професійної діяльності [183; 184]. 

Саме тому, на наш погляд, важливим є врахування цих 

екстремальних факторів під час моделювання емоціогенних ситуацій, 

наприклад, під час психологічного тестування фахівців для вирішення 

завдань довгострокового прогнозу надійності їхньої діяльності. 

У роботах В.Д. Небиліцина наголошено, що проблема надійності 

актуалізується з «особливими, незвичайними, ускладненими, 
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екстремальними,напруженими» умовами діяльності і ситуаціями. 

Екстремальними вважаються ситуації, що «викликають реакції організму 

й особистості, які є на межі патологічних порушень», «граничні, крайні 

значення тих елементів ситуації, які в середніх своїх значеннях створюють 

оптимальний фон або принаймні не відчуваються як джерело 

дискомфорту» [178]. Особливо важливим, на наш погляд, є висновок про 

те, що рівень надійності суб’єкта не може бути належною мірою 

визначено в таких умовах, які не визначають підвищених вимог хоча б до 

однієї з характеристик надійності [178]. 

Однак, незважаючи на безліч способів оцінювання функціональних 

станів організму людини, зокрема й прийоми тестування, у визначенні 

працездатності питання прогнозу надійності професійної діяльності 

фахівців екстремального профілю є недостатньо розробленими. Будь-яка 

діяльність, що відбувається в екстремальних умовах, характеризується 

вираженим нервово-психічним напруженням, впливом широкого 

комплексу чинників, що травмують психіку, необхідністю вирішення 

складних і відповідальних завдань, ненормованим режимом праці і 

відпочинку та ін. Такі види діяльності належать до професій 

«підвищеного ризику» і характеризуються одним з найвищих рівнів 

професійного стресу [13; 25; 92; 102; 109; 142; 161; 206]. Це, по-перше, 

вимагає не тільки спеціальної підготовки, а й належного стану здоров’я та 

особливих психологічних рис особистості. По-друге, призводить до 

зниження професійної працездатності та надійності діяльності фахівців. 

Проблема надійності професійної діяльності фахівців 

екстремального профілю тісно пов’язана із психологічною сумісністю та 

ефективністю групової діяльності. Як наслідок, значний науково-

практичний інтерес становить питання вивчення надійності фахівців, які 

виконують сумісну діяльність в складних екстремальних умовах.  

Зауважимо, що питанню вивчення соціально-психологічних проблем 

надійності груп в екстремальних умовах спільної діяльності присвячено 
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відносно невелика кількість досліджень. Більша частина з них пов’язана із 

вивченням соціально-психологічних наслідків стресу. На соціально-

психологічні стресоутворювальні фактори вказував ще Г. Сельє, 

звертаючи увагу на міжособистісні відносини як джерело стресу. 

Головною причиною дистресу визначено стрес, «викликаний необхідністю 

уживатися один з одним» [220]. Шляхи подолання такого стресу він бачив 

у насназізагального ідеалу і спільній меті, у спільній праці, що породжує 

згуртованість і солідарність людей. 

Л.А. Китаєв-Смик говорить про соціально-психологічний 

субсиндром стресу, під який розуміє зміну спілкування в екстремальних 

ситуаціях [75]. Це передусім стосується трансформації показників 

активності спілкування, що позначається на взаємодії індивіда із 

соціальним середовищем: з оточенням, з виробничою організацією, з 

групою, до якої він включений. Автор стверджує, що зміна соціальної 

взаємодії безпосередньо пов’язана з виникненням стресу одночасно у 

багатьох людей. Стресові зміни спілкування, вплітаючись у структуру 

життєдіяльності, поведінки, робочої активності людей, можуть істотно 

(позитивно або негативно) впливати на психологічний клімат колективу, 

на продуктивність діяльності, успішність подолання екстремальних 

ситуацій тощо. Сам характер спілкування у групі впливає на ефективність, 

що важливо в нашому випадку, і на надійність діяльності в разі стресу [5; 

14; 18; 22; 35; 46; 216; 261; 262]. 

Г.В. Ложкін запропонував застосування аналітичного підходу до 

оцінки сумісності операторів, що дозволяє врахувати необхідний спектр 

показників, зокрема тих, що визначені експертами інтуїтивно [143]. 

Г.В. Ложкін і О.В.Петренко в рамках цього підходу застосовують 

математичну модель обробки представлених у векторному вигляді 

кількісних показників індивідуальних якостей операторів, включених до 

кола факторів їхньої успішної спільної діяльності [143]. Серед основних 

властивостей вчені виділяють: мотивацію, рівень домагань, емоційно-
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динамічні особливості, життєвий досвід, рівень підготовки та інші 

індивідуальні особливості. При цьому за умови діяльності у складі 

операторської команди (екіпажу) до переліку індивідуальних 

властивостей, окрім основних факторів (важливих для даної професії), 

додаються важливі з урахуванням конкретних особливостей діяльності у 

певних умовах субфактори [143]. 

Суттєвими в рамках нашого дослідження є положення 

П.П. Горностая щодо розвитку групової ідентичності в малих групах, до 

яких ми відносимо танковий екіпаж. Зокрема, вчений наголошує на тому, 

що групові психологічні феномени варто розглядати як деяке групове 

психологічне поле,що утворюється завдяки механізмам групової 

ідентифікації. Групове психологічне поле визначено, як обов’язкову умову 

життєдіяльності і життєздатності групи та показник розвиненості відносин 

усередині неї у ширшому контексті функціонування групової ідентичності. 

На першому рівні феноменології групового психологічного поля в основі 

інтеграційних процесів у малих групах лежить групова ідентифікація; на 

другому рівні – обмін інформацією (свідомою і несвідомою) всередині та 

зовні; третій рівень включає різноманітні продукти групової психіки 

(групові психологічні утворення, феномени) та функціонування 

(стереотипи, міфи, історії і таємниці, захисні механізми) [39]. 

Цінним також є положення про те, що процеси ідентифікації 

обумовлюють взаємодію особистісної та групової ідентичності, в 

результаті якої і виникає ідентичність групи як феномен групового 

психологічного поля, завдяки якому група набуває статусу групового 

суб’єкта [39; 43; 78]. Важливим у даному контексті є розвиток групової 

ідентичності танкового екіпажу до високого рівня набуття 

синергетичності, оскільки він передбачає не тільки ціннісну значущість 

групи для кожного члена, а й здатність відчувати один одного без прямої 

комунікації, високий рівень згуртованості, єдності, тобто так звану 

«групову психіку». На думку П.П. Горностая, така нова якість групової 
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ідентичності дозволяє проявлятися групі як окремому суб’єкту, зберігати 

власну самобутність, автономію, цілісність, тобто відстоювати свою 

ідентичність [39].  

Феномен суб’єктності групи, за даними І.О. Котик, С.В. Саричева 

[100, с. 254–255] сприймається неоднозначно, втім, саме суб’єктність 

відображає зміст спрямованості й рівень активності малої групи, оскільки 

саме в полі суб’єктності відображаються її внутрішні соціально-

психологічні характеристики (регулятивні функції групових норм, 

цінностей і санкцій, ефект фасилітації, соціабельність), що впливають на 

самопочуття, поведінку і продуктивність. А, за даними В.І. Осьодла, 

суб’єктність військового професіонала розглядається як інтегральна 

психічна якість, що включає прояви вищих якостей людини – організатора 

власного життя –й відображає усвідомлення її здатності здійснювати 

значущі перетворення на власному життєвому шляху, в об’єкті діяльності, 

інших людях  і самому собі. Набуття суб’єктності пов’язане з досягненням 

професійної ідентичності через формування позитивного й адекватного 

образу «Я-професіонал» та переживання самоцінності, переосмислення 

власної професійної ролі, накопичення досвіду суб’єктної активності, 

актуалізацію рефлексивного й ціннісно-смислового компонентів 

суб’єктного досвіду [192]. Суб’єктність групи таким чином буде 

ґрунтуватися на груповій ідентичності, позитивному взаємному ставленні 

у досвіді професійних взаємовідносин, визначаючи тенденцію і здатність 

до ініціації та регулювання групової професійної активності, відповідно до 

групових критеріїв ефективності і доцільності в ситуаціях, що 

передбачають певну свободу вибору й відповідальність за нього. 

У рамках напряму нашого дослідження для наукового осмислення 

групової надійності необхідно врахувати ті специфічні характеристики, які 

відображають зміст спільної діяльності танкового екіпажу ЗС України. 

До таких, на наш погляд, слід віднести такі особливості:танковий 

екіпаж – це специфічна військово-організаційна підсистема підрозділу з 
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притаманними їй інтегративними характеристиками, що визначає її 

дієздатність та виражається у постійній високій бойовій готовності, 

якісному вирішенні бойових, навчальних, службових та ін. завдань. Така 

підсистема володіє чітко вираженою структурною ієрархією, яка 

визначається військовими статутами та відповідними нормативними 

документами [19; 20]. В екіпажу чітко визначені обов’язки і функції його 

членів: 

– характер взаємин між танкістами в екіпажі багато в чому 

визначається матеріально-технічними особливостями машин, відповідно 

до чого формуються умови життєзабезпечення і бойової діяльності 

екіпажу. Розташування робочих місць у танку обумовлено його технічним 

проектом. Жорстко регламентований алгоритм спільної бойової діяльності 

танкового екіпажу сприяє тому, що між військовослужбовцями різних 

категорій складаються різноманітні і специфічні відносини. Ці відносини 

визначаються також груповим характером обслуговування і використання 

зброї та бойової техніки, експлуатаційного обладнання, позначених 

відповідним колом посадових обов’язків; 

– виконання функціональних обов’язків екіпажем танка носить 

виключно взаємозалежний характер. Танкісти орієнтовані винятково на 

співпрацю і взаємодопомогу, без чого неможливе виконання завдань в 

умовах обмеженого простору і повної залежності життя кожного члена 

екіпажу від успіху розв’язуваних колективних завдань. Це сприяє 

створенню особливого, властивого тільки цій групі людей соціально-

психологічного клімату, утворенню специфічних групових традицій, 

досвіду, стереотипів, цінностей і т. д.; 

– особливості спільної діяльності танкового екіпажу обумовлені 

специфічними умовами виконання покладених на них завдань, тривалістю 

та інтенсивністю виконання бойових завдань, виконання завдань в якості 

доданих сил іншим підрозділам, відрив від звичного (не бойового) способу 

життя і діяльності, від сім’ї, близьких і родичів, порушення нормального 
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інформаційного забезпечення). Будь-яка небезпека, пов’язана з бойовою 

діяльністю, експлуатацією озброєння і техніки, має відмінності від будь-

яких навчальних та тренувальних аналогів. 

Наближаючись до питань вивчення специфічних особливостей 

діяльності танкового екіпажу, відмітимо таке. Танк є бойовою машиною з 

потужним озброєнням, захищений міцною бронею і має високу 

прохідність [28]. 

При цьому основними видами діяльності танкістів, крім 

повсякденної життєдіяльності (стройова і вогнева підготовка, чергування і 

т. д.), є технічне обслуговування матеріальної частини, ремонтні роботи, 

спеціальна обробка машин (дегазація, дезактивація та дезінфекція)під час 

війни, бою та оборони [28; 190; 232]. 

Умови за основними видами діяльності танкістів характеризуються 

специфічними особливостями, які ускладнюють роботу, негативно 

позначаються на боєздатності і навіть здоров’ї членів екіпажів. Ідеться 

про:  

– малі розміри робочих місць і наявність металевих огорож і 

предметів; 

– обмеження огляду і низьке освітлення робочих місць, можливість 

дії високих і низьких температур;  

– змінений хімічний склад повітря і велика його запиленість;  

– контакт із займистими і мастильними матеріалами; 

– вплив шуму, вібрацій і струсів;  

– велике фізичне і нервово-психічне навантаження та ін.  

Габарити робочих місць. Внутрішній об’єм населеного відділення 

танка не перевищує 4 м
3
, але фактично він ще менший, тому що певна 

частка простору зайнята частиною знаряддя та іншим обладнанням. Висота 

– нижче зросту середньої людини. Це обмежує свободу рухів членів 

екіпажу, ускладнює користування приладами і механізмами та змушує 

працювати в вимушеному положенні [28; 190; 232]. 
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Обмеження огляду і коливання освітленості. Умови спостереження, 

особливо з рухомого танка, внаслідок обмеженості поля зору вкрай 

несприятливі і вимагають великої напруги уваги, хорошого зору і 

систематичного тренування в умовах, максимально наближених до бойової 

обстановки. Особливо важко вести спостереження за місцевістю вночі, 

коли всі предмети набувають сірого кольору, контури їх розпливаються, 

глибинний зір погіршується, порушуються просторові уявлення, предмети 

здаються ближчими, ніж насправді, розміри їх збільшуються, а рух 

об’єктів, що світяться, здаються швидшим, ніж насправді. Умови 

спостереження залежать також від освітлення всередині танка. Вдень при 

відкритих люках освітленість коливається від 30 до 250 лк, при закритих – 

знижується до 10, навіть до 2 лк і менше. Настільки низька освітленість 

внутрішніх поверхонь танку ускладнює адаптацію очей при переведенні 

погляду від яскраво освітлених зовнішніх предметів до внутрішніх. Уночі 

спостереження за темною місцевістю, особливо за вимкнених фарах не 

можливе, якщо всередині танка зайва освітленість або яскраво освітлені 

шкали приладів. У зв’язку з цим штучне освітлення має будуватися 

з розрахунком максимального полегшення адаптації ока. Воно повинно 

забезпечувати вільну роботу з контрольними приладами, читання карти, 

ведення записів і т. д ., разом з тим воно має максимально полегшувати 

адаптацію до слабкого освітлення вдень усередині танка, а вночі – поза 

ним. Нині у танках широко використовують прилади нічного бачення, які 

трансформують теплові випромінювання у видиме світло, що 

випромінюється спеціальними екранами. Використання цих приладів 

істотно покращує умови спостереження з танка в нічний час і підвищує 

ефективність ведення вогню. 

Вібрації, струс і шум. Вібрації і струс в танку є наслідком роботи 

двигуна і їзди по дорогах та місцевості з нерівним профілем. Вібрації в 

танку, що виникають під час роботи двигуна, мають ритмічний характер, 

амплітуда їх зазвичай невелика, впливають вони на організм танкістів 
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ізольовано тільки під час роботи двигуна на холостому ходу. Значно 

несприятливий вплив надають аритмічний, подібні до поштовхів 

коливання під час руху танка. Коливання танка носять складний характер і 

можуть мати різну спрямованість: горизонтальну, вертикальну, кутову і т. 

д. Число і сила струсів багато в чому залежать від профілю місцевості та 

кваліфікації механіка-водія. Амплітуда і прискорення при поштовхах і 

струси часто досягають таких величин, що танкісти можуть отримати забої 

і поранення. Крім того, вони викликають стомлення членів екіпажу, які 

змушені весь час докладати м’язові зусилля для збереження рівноваги, 

істотно ускладнюють умови роботи екіпажу, створюючи перешкоди для 

ведення прицільного вогню на ходу, заважають спостерігати за полем бою 

і користуватися оптичними приладами, можуть викликати явища 

заколисування. Домогтися зменшення трясіння і вібрацій в танку (до 

нормативних параметрів плавності ходу) можна поліпшенням системи 

підресорювання, амортизаторів та сидінь. Важливе значення мають також 

спеціальні і загальні фізичні тренування особового складу, а також 

професійне тренування екіпажу, особливо навідника і механіка-водія, з 

метою вироблення навичок водіння та стрільби з рухомого танка. 

Основним джерелом шуму в танку є рушій, тобто ходова частина. До 

цього додається шум двигуна і зброї (гармати і кулемета) під час стрільби, 

від ударів куль та осколків об броню тощо. Рівень шуму в рухомому танку 

може досягати 130 дБ, що набагато перевищує межу адаптації. 

Ускладнюється мовний зв’язок. У разі тривалого впливу шуму істотно 

знижується слухова чутливість. Для індивідуального захисту від шуму і 

поліпшення мовного зв’язку використовують літній і зимовий танкістські 

шоломофони із вмонтованими протишумами, які істотно знижують рівень 

інтенсивності шуму (до 45 дБ), телефонними навушниками і 

ларингофоном. На лобовій і тім’яній частинах усередині шоломофона 

розташовуються ребристі валики з губчастої гуми або поролону, що 

захищають голову танкіста від випадкових ударів під час руху танка. 
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Зимовий шолом, крім того, захищає голову від холоду. Однак тривале 

використання шоломофонів ускладнюється тим, що вмонтовані в них 

протишуми роблять значний тиск (приблизно 5 кг по периметру) на 

тканини голови у місцях прилягання. 

Мікрокліматичні умови. Температура повітря всередині танка взимку 

на 4-8 градусів вища від температури зовнішнього повітря. Велика 

швидкість руху повітря і негативне випромінювання на броню впливають 

на охолодження членів екіпажу. Контакт з холодними металевими 

поверхнями рукояток важелів керування, педалями, підлогою, а також 

малорухливість танкістів в свою чергу збільшують ймовірність 

охолодження. Запобігання загальному переохолодженню та обмороженням 

досягається пристроєм системи опалення за рахунок тепла відпрацьованих 

газів, покриттям термоізолюючим (негорючим) матеріалом внутрішньої 

поверхні підлоги, сидінь, рукояток важелів, педалей та інших предметів, 

використанням відповідних до умов одягу і взуття.  

Влітку температура повітря всередині танка може досягати 40°–50° 

С. Перегріванню сприяє висока радіаційна температура, оскільки окремі 

ділянки броні нагріваються до 65°–70° С. У цих умовах сприятливо на 

теплообмін танкістів впливає рух повітря, збільшуючи тепловіддачу, 

головним чином за рахунок випаровування. Запобіганню перегрівання 

сприяють: застосування кондиціонерів, примусова вентиляція 

підкостюмного простору, посилення загальної обмінної вентиляції за 

рахунок відкривання люків, увімкнення штучних засобів подавання 

повітря (вентиляторів, сепаратора-нагнітача, фільтро-вентиляційної 

установки і т. ін.), зниження фізичного навантаження у спекотну пору, 

забезпечення якісною охолодженою питною водою, привали з вибором 

стоянок у тіні і виходом людей із машин.  

Запиленість повітря. Під час руху танків по ґрунтових дорогах або 

по бездоріжжю в суху пору року через люки й оглядові щілини в робоче 

відділення танка (кабіну) проникає велика кількість пилу, яка покриває 
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поверхні, скло оглядових приладів, знижуючи видимість і погіршуючи 

умови спостереження. Пил впливає на виникнення у членів екіпажу 

кон’юнктивітів і блефаритів, катаральних запалень дихальних шляхів та 

інших захворювань. Разом із пилом у робочі відділення танка можуть 

потрапляти бойові отруйні та радіоактивні речовини, а також бактеріальні 

засоби. 

Для зменшення надходження пилу всередину танка необхідно під 

час руху в колоні витримувати дистанцію між машинами (приблизно 50 м)і 

періодично змінювати машини, що йдуть в голові і хвості колони. У разі 

маршу по надзвичайно запиленій місцевості доцільна герметизація танка з 

подаванням повітря через сепаратор-нагнітач. Для захисту очей та органів 

дихання використовують захисні окуляри, респіратори і протигази. 

Хімічні шкідливі речовини. У процесі бойової діяльності танкісти 

контактують з пороховими і вихлопними газами, продуктами вогнегасних 

сумішей, пально-мастильними речовинами, з усілякими розчинниками, 

використовуваними під час ремонту двигунів тощо. 

Порохові гази. Забруднення повітря в танку відбувається під час 

стрільби з гармати і кулеметів внаслідок потрапляння порохових газів із 

каналу ствола під час відкривання затвору, а також із стріляних гільз. 

Кількість і концентрація порохових газів усередині танків залежить від 

калібру гармати і його конструкційних особливостей, складу порохового 

заряду, темпу і тривалості стрільби, виду та ефективності роботи 

вентиляції, ступеня герметизації танка тощо. Відпрацьовані гази можуть 

потрапляти всередину танка від попередніх машин, що йдуть, або від свого 

ж двигуна у разі попутного вітру і на зупинках, а також під час роботи 

двигуна в закритому приміщенні (танкові бокси, майстерні). Відпрацьовані 

гази сучасних танкових двигунів містять відносно малу кількість оксиду 

вуглецю, але мають неприємний запах і чинять сильну подразнювальний 

вплив на слизові оболонки за рахунок альдегідів і сірчистого ангідриду, що 

утворюються під час згоряння важких видів палива. 
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Паливно-мастильні матеріали. Як пальне для танків 

використовуються дизельне паливо, а як мастильні матеріали – мастила. 

Потрапляючи на нагріті поверхні двигуна і броні, вони можуть 

випаровуватися і розкладатисяз утворенням альдегідів, ненасичених 

вуглеводів і продуктів їх сублімації. Значна кількість продуктів піролізу 

може накопичуватися в бойовому відділенні відразу після зупинення 

двигуна. Забруднення одягу і шкіри пально-мастильними речовинами 

може викликати піодермії і фурункульоз. Для їх профілактики необхідне 

забезпечення екіпажу танка спеціальним одягом, дотримання танкістами 

правил особистої гігієни і техніки безпеки, а також повноцінне харчування, 

що підвищує загальну резистентність організму. Використовуючи 

багатопаливні двигуни, танкісти можуть піддаватися також впливу 

етилованого бензину та етилової рідини, що містить більш як 50 % 

тетраетилсвинцю, тому танкісти повинні знати правила роботи з цими 

речовинами і дотримуватися заходів профілактики отруєнь [159; 232]. 

Фізичне і нервово-психічне навантаження. Водіння бойових машині 

особливо марші пов’язані з великим нервово-психічним та фізичним 

навантаженням, перш за все механіка-водія. Однак і інші члени екіпажу, 

надто після тривалих (багатоденних) маршів, унаслідок дії низки 

несприятливих факторів і статичної напруги відчувають значне фізичне та 

нервово-психічне стомлення, що супроводжується зниженням 

працездатності. Навіть після добового маршу на 250–300 км 

спостерігається послаблення уваги, зменшення обсягу пам’яті, зниження 

м’язового тонусу, підвищення порогу слуху, погіршення точності 

наведення та результатів стрільби, збільшення кількості помилок під час 

водіння та ін. Особливо відповідальним і напруженим видом праці 

танкістів є виконання вогневих завдань, а під час війни – бій. 

Підводне водіння танків. Сучасні танки можуть долати водні рубежі 

по дну водойм. Для цього вони оснащені обладнанням, технічна 

досконалість якого дозволяє екіпажу без ризику для здоров’я виконувати 
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таке бойове завдання. Однак порушення правил експлуатації, правил 

техніки безпеки можуть призвести до серйозних наслідків. Так, якщо під 

час підводного водіння в танку створюється розрідження і через 

повітроживильну трубу разом з повітрям будуть засмоктуватися 

відпрацьовані гази, можливе отруєння ними. Неправильне користування 

ізолювальним протигазом може призвести до баротравми. У профілактиці 

можливих несприятливих наслідків підводного водіння танка велике 

значення мають тренування, що проводяться в ході занять з індивідуальної 

підготовки та грамотне медичне забезпечення легководолазної підготовки 

танкістів. 

Ергономічні вимоги до розміщення екіпажу в танку. Члени екіпажу 

на сучасних танках займають приблизно такі обсяги: командир танка – 0,35 

м
3
, навідник – 0,5 м

3
, механік-водій – 0,8 м

3
, при висоті робочого місця 1,6–

1,7 м. Одним з основних завдань під час проектування танка є підвищення 

ефективності бойової діяльності екіпажу. Шлях вирішення цього завдання 

– раціональна побудова робочих місць, оптимізація діяльності операторів, 

вибір оптимального рівня автоматизації систем керування, поліпшення 

параметрів робочого середовища населених відділень. Відомо, що іноді 

внаслідок недостатнього врахування інженерно-психологічних факторів 

під час створення та експлуатації засобів озброєння і військової техніки 

ефективність їх реалізується на 50–70% [232]. 

Як уже зазначалося, до складу танкового екіпажу входять три 

військовослужбовця – командир, механік-водій та навідник. Усі вони 

мають спільне бойове завдання, при цьому виконує, кожен свої 

функціональні обов’язки [232]. Три члени екіпажу (командир танка, 

механік-водій 

і навідник) – це та кількість людей, яка необхідна для управління 

більшістю сучасних бойових машин. Командир танка повинен перш за все 

не просто керувати екіпажем і бойовою машиною, але і нести 

відповідальність за їх цілісність та збереження. Механік-водій же повинен 
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вміти керувати танком за будь-яких умов, адже саме від його вправності та 

вміння проходити складні ділянки дороги залежить те, наскільки швидко 

машина зможе переміщатися по полю бою. І, нарешті – навідник. Саме від 

нього залежить результат виконання бойового завдання, адже він точно 

буде наводити зброю і вести вогонь по цілях, на які вказує командир танка 

або які він проявляє самостійно. Посада навідника танка дуже важлива. 

Адже в разі відсутності, поранення або загибелі командира на полі бою 

саме навідник повинен взяти на себе відповідальність та його обов’язки. 

Всі члени екіпажу мають спільне бойове завдання, виконуючи при 

цьому, кожен свої функціональні обов’язки. 

Командир танку керує діями танкового екіпажу під час ведення ним 

бойових дій, у ході навчально-бойової діяльності та технічного 

обслуговування матеріальної частини. Командир танка підпорядковується 

командиру танкового взводу і є безпосереднім начальником для членів 

екіпажу танка. Командир відповідає за технічний стан, експлуатацію, 

зберігання, заощадження та бойове застосування танка і його озброєння. 

Виконання бойового завдання командиром танка складається з:   

– його з’ясування, продумування плану дій та постановки завдань 

своїм підлеглим; 

– управління вогнем і рухом танка; 

– отримання та аналізу інформації про обстановку, а також про цілі 

та перешкоди; 

– підтримки зв’язку з вищим командиром і членами екіпажу; 

– спостереження за маршрутом руху, місцем в бойовому порядку і 

полем бою; 

– подачі команд на маневр, відкриття вогню, його коригування, 

перенесення і припинення;  

– оцінки результатів вогневого впливу на супротивника і його 

протидії.  
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Свої функціональні обов’язки командир виконує як безпосередньов 

танку, так і на відкритій місцевості, в різні пори року, доби і за будь-яких 

погодних умов. При веденні бойових дій командир піддається впливу 

порохових газів, імпульсних і постійних шумів високої інтенсивності, 

перепадів температури, вологості і тиску.  

Командир повинен знати пристрій бойової машини, її тактико-

технічні характеристики і бойові можливості, вміти виконувати обов’язки 

механіка-водія, навідника, а також керувати проведенням технічного 

обслуговування та усунення технічних несправностей. Має володіти 

даними щодо пристрою всіх вузлів і механізмів танка, його штатне 

озброєння і засоби зв’язку; має готувати танк, озброєння, засоби зв’язку, 

боєзапас до бойового застосування, швидко усувати виникаючі 

несправності; володіти прийомами водіння танка в будь-яких умовах, 

зокрема під водою під час форсування водних перешкод; вміти вести 

вогонь зі штатної зброї танка і особистої зброї, знати конструкцію 

вибухових пристроїв як своїх, так і ймовірного противника.  

Командир танка є організатором бою своєї бойової машини, тому він 

повинен знати відповідні розділи бойового статуту, тактику взаємодіючих 

загальновійськових та артилерійських підрозділів і підрозділів ймовірного 

противника, бойові можливості його танків, бронемашин, протитанкових 

засобів і загороджень.  

Професійно важливі якості командира танка:  

– високе почуття відповідальності; 

– сміливість; 

– винахідливість; 

– рішучість; 

– вимогливість; 

– висока нервово-психічна стійкість; 

– здатність вести спостереження за декількома об’єктами одночасно; 
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– виконувати одночасно кілька видів діяльності або декількох дійу 

процесі однієї діяльності; 

– аналізувати ситуацію і приймати рішення на основі наявних 

наочних образів; 

– чітко і лаконічно формулювати розпорядження і повідомлення; 

– хороша дикція; 

– стійкість до захитування. 

Навідник танка зобов’язаний:  

– знати озброєння бойової машини, прилади прицілювання і 

спостереження, вміти їх ефективно використовувати, постійно утримувати 

в бойовій готовності; 

– мати відпрацьовані до автоматизму навички в діях при озброєнні і з 

особистою зброєю; 

– знати правила пуску протитанкових керованих ракет, стрільби з 

гвинтівок і спареного з ним кулемета (користування комплексом 

керованого озброєння) і вміти вести влучний вогонь різними способами в 

будь-яких умовах бойової обстановки; 

– знищувати виявлені цілі за командою командира взводу 

(відділення, танка) або самостійно; 

– при діях відділення в пішому порядку безперервно вести 

спостереження за полем бою, сигналами командира танка, підтримувати 

вогнем озброєння бойової машини дії мотострілкових відділень;  

– під час вибору вогневої позиції вміти використовувати захисні 

властивості місцевості і фортифікаційних споруд для протидії вогню 

противника; 

– систематично перевіряти стан озброєння, прицільних 

пристосувань, механізмів заряджання і наведення, здійснювати їх технічне 

обслуговування, негайно усувати виявлені несправності і доповідати про 

це командирові відділення (танка);  
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– вміти оглядати, приводити в готовність до бойового застосування 

боєприпаси; 

– вміти працювати на радіостанції і переговорному пристрої; 

– вміти вивести бойову машину з-під вогню противника в найближче 

укриття; 

– допомагати механіку-водію у проведенні технічного 

обслуговування і ремонту танка; 

– знати обов’язки командира танка і при необхідності замінювати 

його. 

Найбільш напруженим в діяльності навідника є момент ведення 

вогню в умовах безпосереднього зіткнення з наземним противником при 

подолання його протитанкової оборони. 

Основні засоби праці – оптичні прилади та механізми наведення 

знаряддя.  

Для успішного виконання своїх обов’язків навіднику необхідні 

наступні професійно важливі якості:  

– дисциплінованість, старанність;  

– відповідальність, сміливість і рішучість;  

– емоційно-вольова стійкість, самовладання і витримка;  

спритність; 

– швидке сприйняття і розуміння усного мовлення;  

– швидка реакція на рухомий об’єкт, хороший окомір, здатність до 

оцінки швидкості і напрямку руху об’єкта;  

– здібність до швидкого виконання складних рухових дій, точних 

і координованих рухів обома руками;  

– здатність тривалий час зберігати інтенсивну увагу, незважаючи на 

втому і дію постійних подразників;  

– стійкість до закачування, шуму, вібрації. 

Діяльність механіка-водія безпосередньо пов’язана із забезпеченням 

постійної готовності танка до виконання бойового завдання. Під час 
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виконання завдання механік-водій повинен мати: професійні якості 

водіння танка у будь-яких умовах(в колоні, в бойових порядках 

підрозділу);володіти вміннями долати перешкоди і загородження, 

важкодоступні ділянки місцевості; вибирати найбільш оптимальні режими 

і маршрути руху; вести спостереження за полем бою; забезпечувати 

навідникові найкращі умови для стрільби; ефективне використання 

довіреної йому техніки; економне витрачання палива, мастильних 

матеріалів, підтримує двигун, допоміжні механізми, електрообладнання, 

гідросистеми і ін. у справному стані. Механік-водій підпорядковується 

командиру танка і несе безпосередню відповідальність за технічний стан 

ходової матеріальної частини танка. Діяльність механіка-водія 

безпосередньо пов’язана із забезпеченням постійної готовності танка до 

виконання бойового завдання. 

Механік-водій зобов’язаний: 

– знати будову, технічні можливості, порядок експлуатації та 

обслуговування танка, встановлені правила руху і сигнали управління; 

– здійснювати планово-попереджувальні огляди та ремонт ходової 

матеріальної частини; 

– вміти готувати танк до подолання водних перешкод, переправ, 

складних ділянок місцевості, застосовувати навісне і вбудоване 

обладнання; 

– знати озброєння танка, володіти особистою зброєю, вміло 

застосовувати її для самозахисту і, при необхідності, для захисту 

боєздатної машини.  

Діяльність механіка-водія здійснюється на основі вмінь і навичок, 

набутих в процесі освоєння керуванням рухомим об’єктом і полягає в 

підготовці матеріальної частини танка до руху, в керуванні механізмами і 

контролі за їх роботою в умовах швидкоплинної обстановки сучасного 

загальновійськового бою. Така діяльність доповнюється також 
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інтелектуальними діями, пов’язаними з аналізом обстановки на полі бою, 

наданням допомоги членам екіпажу у виконанні їх обов’язків та ін. 

Як уже було зазначено, умови діяльності всередині корпусу за 

низкою показників належать до високого розряду професійно шкідливих 

(шум, вібрація, загазованість та ін.). Найбільш напружені моменти в 

діяльності механіка-водія виникають під час подолання інженерних 

загороджень, різних перешкод на маршруті руху і вогневої протидії 

супротивника на полі бою. 

Основні знаряддя механіка-водія: органи керування рухом танка, 

штатний інструмент і спеціальні пристосування для монтажу, демонтажу 

та технічного обслуговування ходової матеріальної частини танка. Для 

якісного та ефективного виконання обов’язків механік-водій повинен мати 

такі професійно важливі професійні якості: 

– запам’ятовування, збереження і відтворення різних рухів; 

– винахідливість; 

– здатність не послаблювати увагу під впливом переляку або 

несподіваних зовнішніх впливів; 

– вміння зберігати працездатність в умовах аварійної ситуації, 

дефіциту часу, в разі впливу сильних подразників і в напружених 

ситуаціях; 

– здатність до одночасного виконання руками і ногами 

координованих і точних рухів; 

– правильне окомірне оцінювання величини відстаней; 

– витривалість до тривалих фізичних навантажень, достатня 

адаптація зорового аналізатора. 

Вхід і вихід водія з танка здійснюється через люк на підбаштовому 

листі корпусу; запасний люк в днищі у відділенні управління 

використовується для виходу екіпажу з танка під вогнем противника. 

Спостереження за місцевістю в бойовій обстановці механік-водій 

здійснює через перископічні оглядові прилади, при цьому вертикальний 
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кут огляду має бути не менше 20°, простір, що неможливо продивитись, не 

більше 8 м, горизонтальний кут огляду повинен забезпечувати видимість 

обох гусениць. Переважною вважається центральна посадка механіка-

водія, яка полегшує йому орієнтування. У похідному положенні водій має 

можливість спостерігати за місцевістю безпосередньо через відкритий 

люк. Для захисту водія від пилу, дощу і бруду передбачається 

легкозаміний захисний ковпак. Спостереження за місцевістю вночі 

відбувається завдяки встановленню приладів нічного бачення, які можуть 

працювати як в активному, так і в пасивному режимі. Оглядові прилади 

механіка-водія забезпечені пристроями для промивання  захисного скла від 

пилу і бруду й електропідігрівом проти обледеніння і запотівання. 

Отже, звертаємо особливу увагу на те, що члени танкового екіпажу, 

як і будь-які інші фахівці, проходять спеціальну тактичну підготовку. 

Результатом цієї тактичної підготовки мають бути опановані знання та 

вміння  і сформовані навички у кожного з членів екіпажу танка. 

Таким чином, зазначені особливості професійної діяльності 

військовослужбовців танкових підрозділів дозволяють ще раз упевнитись в 

екстремальності виконуваної діяльності, особливо в умовах ведення 

бойових дій. 

Продовжуючи розгляд специфічних особливостей професійної 

діяльності військовослужбовців – членів танкового екіпажу, відзначимо, 

що основна її відмінність полягає у тому, що ця діяльність є груповою. 

Командир, механік-водій та навідник танка утворюють малу групу, адже 

виконують одне спільне завдання, здійснюючи свої функціональні 

обов’язки. Саме тому і надійність у нашому випадку слід розглядати в 

аспекті виконання діяльності групою осіб, а не індивідуально. Крім того, 

дані опитування експертної групи військовослужбовців, результати якого 

будуть наведені у наступних підрозділах, засвідчили, що надійність 

танкового екіпажу визначається перш за все відносинами членів екіпажу 



73 

один до одного, рівнем їх згуртованості та сумісності, оскільки вони разом 

мають виконувати спільне завдання, досягати спільного результату.  

При цьому, як свідчать дослідження цілої низки вчених, групова 

діяльність фахівців різного профілю характеризується наступними 

складовими або компонентами: 

– чітким розподіленням виконуваних функцій між учасниками 

спільної діяльності; 

– поєднанням розподілених функцій у просторі й часі, тобто 

одночасним їхнім виконанням різними учасниками; 

– узгодженням розподілених і поєднаних функцій, або суворою 

послідовністю їх виконання згідно з певним алгоритмом, що враховує 

діяльність кожного фахівця. При цьому узгодження стосується 

просторових, часових та інших (темп, інтенсивність, ритмічність і т.д.) 

характеристик діяльності [5; 8; 14; 23; 35; 43; 49; 54].  

Також додамо, що усі ці компоненти не є можливими без головного 

– основної загальної мети, заради якої і здійснюється групова діяльність. 

Крім того, якісне існування зазначених вище компонентів та 

виконання поставленої мети не буде можливим за відсутності 

налагодженої взаємодії у малій функціональній групі. Взаємодія, на думку 

вчених, є не тільки головною ознакою групової діяльності, а найбільш 

істотною її особливістю. Р.С. Немов під взаємодією розуміє таку систему дій 

учасників діяльності, при якій дії однієї особи або групи осіб обумовлюють 

певні дії інших осіб, а дії останніх, у свою чергу, викликають певні дії 

перших осіб [180; 181]. Для опису групової діяльності використовують такі 

поняття, як взаємодія, спілкування, сприяння, узгодження і т.д. 

На підтвердження зазначеної вище думки, А.В. Барабанщиков із 

співавторами, А.І. Донцов і А.Л. Журавльов [49; 58] відзначають, що 

групова діяльність фахівців має певну структуру й включає такі основні 

елементи: 

групова мета – це те, чого прагне досягти група у спільній діяльності, 
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її результат. Групова мета може бути представлена у вигляді окремих і 

конкретних групових завдань, поетапне вирішення яких наближатиме групу 

фахівців до виконання поставленого завдання; 

груповий мотив – це те, що спонукає групу до спільної діяльності, 

безпосередня спонукальна, мотивувальна сила; 

групова дія – це елемент або структурна одиниця спільної діяльності, 

спрямовані на виконання того чи іншого групового завдання; 

груповий результат – це те, чого реально досягає група фахівців при 

виконання спільної діяльності, це якісний та кількісний підсумок спільної 

діяльності. 

Найважливішим моментом в організації групової діяльності 

є необхідність розподілення, поєднання й узгодження по кожному 

з її основних структурних компонентів функцій між усіма учасниками. 

В.В. Спасенніков наводить типові ознаки спільної групової діяльності: 

– спільність (єдність) мети діяльності для її учасників; 

– розподілення й узгодження конкретних завдань, які учасникам 

діяльності необхідно виконувати спільно; 

– спільність (єдність) або узгодженість мотивів учасників групової 

діяльності; 

– розподіл та узгодженість виконуваних дій і операцій у спільній 

діяльності; 

– спільність (єдність) результату спільної діяльності для групи 

фахівців [226]. 

Крім того, важливою ознакою групової діяльності звичайно 

є територіальна спільність її виконання [224]. 

Зауважимо, що групова діяльність відрізняється від індивідуальної не 

стільки наявністю взаємодії між фахівцями в процесі виконання діяльності, 

скільки характером включення взаємодії у структуру самої діяльності [21; 

22]. 
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Отже, зазначена особливість, а саме те, що діяльність членів 

танкового екіпажу має груповий характер, може безпосередньо визначати 

рівень її надійності. Таким чином, груповий характер діяльності танкістів 

можна вважати одним із механізмів, що впливає на цю саму надійність. 

Крім того, враховуючи вище зазначений механізм, можна сказати, 

що він обумовлює і питання сумісності членів танкового екіпажу, яка 

є наступним механізмом надійності їх діяльності.  

У загальному плані термін «психологічна сумісність» вживають для 

позначення оптимального поєднання особистісних властивостей учасників 

групи [29; 48; 54; 78; 83; 110]. Крім того, ця категорія  

може бути трьох видів:  

– ціннісна сумісність (у сфері спілкування), зміст якої полягає 

в забезпеченні максимального психологічного комфорту за можливості всім 

членам групи і їхньої максимальної психологічної гармонії; 

– рольова сумісність як система психологічних ролей та вимог які 

склалися стихійно та мають забезпечити їх виконавці; 

– ділова сумісність (у сфері праці) як критерій оцінювання, до якого 

висувають вимогу максимального психологічного комфорту під час 

виконання професійних завдань. 

Сумісність членів групи розглядають як єдність таких компонентів: 

психофізіологічної сумісності (темпераментні особливості), соціально-

психологічної (особливості спілкування, співпадіння соціальних 

орієнтирів) та власне психологічної. Усі ці зазначені особливості є вкрай 

важливими в аспекті забезпечення надійності діяльності членів танкового 

екіпажу. Крім того, деякі автори говорять про сумісність як про поєднання 

взаємодії індивідів [185; 186]. Таке поєднання характеризується ступенем 

задоволеності суб’єктів взаємодії один одним. У нашому випадку ми 

можемо говорити про задоволеність членів танкового екіпажу спільної 

діяльністю.   
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Наступна характеристика, яка потребує більшої уваги з нашого боку, 

це згуртованість групи в аспекті виконання танкістами спільної діяльності. 

Враховуючи наведені вище особливості професійної діяльності членів 

танкового екіпажу, можна припустити, що саме згуртованість буде 

черговою ключовою характеристикою, яка обумовлюватиме надійність 

діяльності танкістів. Ця характеристика може бути визначена за ступенем 

єдності помислів, дій та поведінки членів екіпажу та відображає якісну 

складову взаємовідносин між військовими фахівцями.  

Основними складовими, що обумовлюють рівень або ступінь 

згуртованості, можна назвати такі компоненти:  

1) мотиваційно-спонукальний, який проявляється у близькості членів 

групи у підході до цінностей, мети і завдань взаємодії у всіх сферах 

життєдіяльності, зокрема у спільному вирішенні завдань основної 

діяльності; 

2) професійна єдність (спрацьованість) – погоджена взаємодія членів 

групи у професійній сфері;  

3) психологічна сумісність – оптимальне поєднання особистісних 

властивостей членів групи, що забезпечує їх ефективну взаємодію в 

основних сферах життєдіяльності.  

В українських соціально-психологічних дослідженнях, що 

розглядають проблеми спільної або сумісної діяльності в екстремальних 

умовах, акцент, як правило, зроблено на стійкість або на те, що з нею 

пов’язано: «стресостійкість», «стійкість», «резистентність» [110; 157; 186; 

224]. Автори, в цьому аспекті, підкреслюють відсутність значних 

психодинамічних змін у поведінці груп, успішне вирішення завдань, 

розмірений, спокійно-діловий тон у спілкуванні, досить швидке 

досягнення єдності оціночних суджень та дій. Такий підхід до вивчення 

соціально-психологічних характеристик спільної діяльності, як нам 

видається, дуже важливий, але потребує розвитку засобами аналізу 

динамічності, мінливості та адекватності дій. У даному напрямку 
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проведено низку досліджень, які можуть слугувати основою 

характеристики надійності членів танкових екіпажів в екстремальних 

умовах спільної діяльності.  

Так, згідно з оцінкою А.І. Донцова, будь-яка група під час виконання 

сумісної діяльності неминуче стикається з різного роду труднощами і 

обмеженнями [49]. У результаті виникає потреба подолання незгоди, 

групової напруженості, суперечностей. У таких випадках виділяють 

наступні шляхи вирішення існуючих проблем:  

– група «виштовхує» протиріччя за власні межі і покладає 

відповідальність на інші групи (проявляє агресивність);  

– важка ситуація, загроза ззовні мобілізують захисні механізми самої 

групи. 

Для опису життєдіяльності колективів в екстремальних умовах 

використовують поняття опірність, за рівнем якої пропонують ранжувати 

групи [21; 22]. Так, групи «низького рівня розвитку» демонструють 

«депресивний синдром», а саме: байдужість, апатію, дезорганізацію, 

взаємодію конфліктного характеру, що дезорганізує діяльність і т.д. 

«Групи-кооперації» в тих же умовах відрізняються толерантністю і 

адаптивністю. «Групи-автономії» відповідають на складні ситуації 

зростанням активності та підвищенням ефективності діяльності. 

Соціально-психологічні характеристики груп пов’язують з їх 

психологічним кліматом. «Оптимістичний стресостійкий клімат», за її 

оцінкою, обумовлений перспективою розвитку групи і є одним 

з головних соціально-психологічних ознак колективу. 

Динамічний підхід до аналізу соціально-психологічних 

характеристик сумісної діяльності в екстремальних умовах можна 

помітити і в рамках концепції А.С. Чернишова [241]. Так, у ракурсі 

проведеного дослідження інтерес становлять дані про те, що в 

високоорганізованих групах першої категорії в спільній діяльності 

переважає динамічна сторона, схильність до модернізації та ризику. У 
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важких умовах такого роду групи оптимально використовують внутрішні 

резерви, перш за все за рахунок вдосконалення організаційної взаємодії. 

Нетрадиційний варіант підходу до досліджень різних характеристик 

спільної діяльності пропонує Ю.Л. Ханін [239]. У ході проведеного ним 

комплексу досліджень застосована шкала ситуативної тривоги й 

особистісної тривожності (шкала Ч.Д. Спілбергера). При цьому ситуативна 

тривога продіагностовано в трьох аспектах, які, як виявилося, істотно 

впливають на результативність спільної діяльності: міжособистісна 

ситуативна тривога, внутрішньогрупова ситуативна тривога і діяльна 

ситуативна тривога. Діагностика і регуляція ситуативної тривоги 

здійснювалися дослідником в контексті індивідуальних зон оптимального 

функціонування. Особливу увагу було приділено емоційним 

переживанням як найважливішому компоненту адаптивної поведінки 

людини в різних формах її взаємодії з навколишнім середовищем. У 

зв’язку з цим виділені три можливі взаємопов’язані варіанти взаємодії 

організму і середовища: 

– «домінування людини над середовищем», внаслідок чого 

поставлене завдання вирішується «більш - менш легко»;  

– «рівновага між людиною і середовищем»; 

– «дисбаланс у взаємодії людини і середовища», що виявляється  

у високому рівні емоційної напруженості через ситуативну нездатність 

людини впоратися з вимогами конкретних завдань та очікуваннями 

партнерів. 

При цьому у всіх цих випадках емоційні переживання і відповідні їм 

поведінкові прояви виникають унаслідок суб’єктивної оцінки людиною 

зовнішніх вимог і своїх внутрішніх ресурсів.  

Таким чином, наведені погляди дозволяють виокремити суттєві 

характеристики, які обов’язково слід враховувати, вивчаючи особливості 

діяльності надійності членів танкового екіпажу. 
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Крім того, по відношенню до спільної діяльності надійність групи 

забезпечує вибір адекватних обстановці засобів організації ефективної 

спільної діяльності. Причому ця адекватність має забезпечуватися 

 як щодо внутрішніх потенційних можливостей групи, так і щодо того 

зовнішнього середовища, в якому група функціонує. Оптимальне втілення 

цих засобів у спільній діяльності забезпечує оптимальність 

функціонування групи як суб’єкта діяльності в конкретних умовах [3]. 

Для структурування та класифікації так званих факторів або 

чинників групової надійності членів танкового екіпажу в умовах 

виконання спільної (сумісної) діяльності, можуть бути запропоновані такі 

їх градації: 

За характером виникнення та перебігу:  

а) внутрішньоособистісні, що об’єднують: військово-професійні 

якості танкістів, такі як: навички, вміння, воля, досвід, компетентність, 

стереотипи у вирішенні індивідуальних навчальних і бойових завдань, 

виконання формально-логічних, технічних та інших прийомів,  операцій в 

екстремальних умовах; психологічні особливості – властивості і 

характеристики особистості військовослужбовців; ступінь задоволення у 

них індивідуальних потреб і мотивів служби в Збройних Силах України, 

інтересу до  бойової спеціальності та професії тощо; 

б) міжособистісні, що визначають: рівень і зрілість міжособистісних 

відносин танкістів по вертикалі і по горизонталі; зміст функціонально-

рольового спілкування військових як основи взаємодії особового складу 

екіпажу; прояв елементів акцентування і емпатії в міжособистісному 

спілкуванні; переважання кон’юктивних або діз’юнктівних почуттів 

у сприйнятті членами екіпажів один одного; ступінь розвиненості 

службових і неслужбових взаємин; прояви взаємних оцінок, симпатій та 

антипатій, думок і суджень, домагань, наслідування і т.д.; 
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в) внутрішньогрупові, що включають: стан згуртованості членів 

танкового екіпажу та його організованості; розвиненість демократичних 

засад у вирішенні внутрішньогрупових проблем;  

г) рівень співпраціі взаємодопомоги в процесі виконання 

функціональних обов’язків і поза ними; відповідність 

внутрішньоколективних відносин нормам військових статутів та інші; 

д) міжгрупові, що виражають: здатність оптимального вирішення 

конфліктів у рамках підрозділів; можливість конструктивного або 

деструктивного вирішення етнічних, національних, релігійних, 

світоглядних та інших проблем у танковому екіпажі; наявність 

позитивних або негативних традицій і звичок у груповому спілкуванні 

військовослужбовців і т.д. [43; 186]. 

За типом спрямованості та впливу:   

а) ступінь стабільності або динамічності соціально-психологічних 

процесів  між членами танкового екіпажу; 

б) динамічність соціально-психологічних явищ, їх зрілість або 

консервативність, результативність проявів;  

в) стан морально-етичного і соціально-психологічного клімату 

в колективах танкового екіпажу; 

г)  рівень військової, технічної, екологічної дисципліни екіпажу;  

д) ступінь дотримання режиму бойового чергування (в зоні 

проведення бойових дій) і служби секретності [226; 234]. 

За типом функціонування танкового екіпажу: 

а) соціально-психологічні переміщення військовослужбовців у 

процесі їх служби в танкових екіпажах, підрозділах, з’єднаннях;  

б) становлення прямих та безпосередніх начальників у різному 

рольовому статусі і його зміна (або стабільність);  

в) наявність формального і неформального лідерства в екіпажах.  

За ступенем впливу на особистість: 
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а) процес соціально-психологічної адаптації особового складу 

танкових екіпажів до екстремальних умов спільної діяльності під час 

здійснення маршу на велику відстань;  

б) рівень службового, морального, матеріального і соціального 

стимулювання активності танкістів під час виконання бойових завдань; 

в) мотивація членів екіпажу в процесі виконання бойових і 

навчальних завдань; 

г) ступінь гармонізації особистісних і групових інтересів у екіпажі 

танку; 

д) ступінь і можливість подолання різних суперечностей між 

членами танкового екіпажу;  

є) рівень сформованості у військових почуття відповідальності за 

виконання завдань, незалежно від рівня їх складності [186]. 

Різноманіття факторів надійності членів танкового екіпажу 

в екстремальних умовах спільної діяльності, як ми переконалися 

конкретизується поняттями «професійне середовище» і «сумісна 

діяльність». Тому стосовно до розв’язуваних у дисертації завдань можливе 

виділення і кількох інших груп чинників: 

1) операційні, обумовлені змістом професійної діяльності та 

реалізацією покладених на групу/екіпаж завдань; 

2) когнітивні, обумовлені вимогами інформаційного середовища; 

3) соціально-психологічні, зумовлені змістом соціально-

психологічних явищ під час виконання завдання екіпажем. 

Закономірно, що запропоновані класифікації та аналіз не можуть 

претендувати на повне і вичерпне відображення всього різноманіття 

факторів, що впливають на характеристику надійності танкового екіпажу 

в умовах спільної діяльності. Проте викладені аспекти, на наш погляд, 

відкривають можливості для комплексного оцінювання основних 

критеріїв надійності військовослужбовців-танкістів, а також можуть бути 
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використані як основи її експериментального дослідження, теоретичного 

узагальнення та вироблення практичних рекомендацій та методик. 

Крім того, вважаємо за потрібне додати, що ускладнення спільної 

діяльності і її надійності відбувається за рахунок актуалізації таких 

факторів екстремальних умов: 

– збільшення швидкості протікання процесів керування бойовою 

технікою та озброєнням, експлуатаційними системами танка, що вимагає 

підвищення швидкості психічних реакцій, емоційно-вольової стійкості, 

узгодження дій у групах, розрахунках і т. ін.; 

– виконання завдання в різні пори року, час доби; 

– фізіологічні проблеми (харчування, туалет); 

– під час водних перешкод надійності системи герметизації бойової 

машини у разі тривалого перебування екіпажів під водою, її можливостях 

із подолання водних перешкод під водою і вбрід; 

– негативний вплив довготривалого перебування у специфічних 

умовах машини, що рухається, збереження уваги та реакції механіків-

водіїв під час керування машиною зі збереженням необхідної швидкості 

руху; 

– обмеження рухової активності, пов’язаної з режимом виконання 

бойового або навчального завдання; 

– загрози відмов автоматизованих та звичайних систем озброєння 

і техніки, що призводять до аварій і несправностей; 

– необхідності постійного й уважного контролю показань приладів 

та оперативного прийняття рішення, його швидкого і якісного виконання. 

Однією з підстав для виявлення критеріїв надійності сумісної 

діяльності танкових екіпажів в екстремальних умовах може бути 

виділенння наступних структурних (перекривальних один одного) 

компонентів, як:  

– організаційний (узгодження цілей, засобів, зусиль, механізму 

спільної діяльності екіпажу танка); 
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– управлінський (здійснення керівного впливу на підлеглих);  

– бойовий (готовність екіпажу до рішення бойового завдання);  

– технічний (стан бойової зброї і техніки);  

– експлуатаційний (застосування і обслуговування технічних систем 

та озброєння танка). 

Іншою, не менш важливою підставою для побудови класифікації 

критеріїв надійності спільної діяльності танкового екіпажу в 

екстремальних умовах може бути визначення реальних і формальних їх 

проявів. Останні характеризуються наявністю сукупності формалізованих 

документів (планів, конспектів, програм і т.д.), проведенням заходів і 

робіт, наявністю матеріальної бази і т.д. 

Реальні «діяльні» ознаки можуть бути зафіксовані за допомогою 

визначення рівня досягнення кінцевого результату – виконання завдань 

екіпажем, ступенем та якістю реалізації особовим складом своїх 

функціональних обов’язків. Про реальний стан надійності членів 

танкового екіпажу можна судити за підсумками виконання планів бойової 

підготовки і контролю у процесі бойового навчання, рівень досягнутого 

професійної майстерності (швидкість і безпомилковість у виконанні дій, 

гнучкість у реакції на екстремальні ситуації, наявність навичок, камінь, 

досвіду), результати моделювання екстремальних умов спільної 

діяльності. До останніх слід віднести вирішення завдань в умовах 

можливого скорочення екіпажу, «втрати» одного із членів екіпажу, 

загрози функціонування танку і т.д. 

Про реальний морально-психологічний стан екіпажу танка можна 

судити за результатами соціально-психологічного діагностування, 

характером групових і міжособистісних відносин в екіпажі, рівнем 

соціально-психологічного клімату, динаміці зміни провідних мотивів 

службової діяльності фахівців-танкістів, наявності злочинів та нештатних 

ситуацій – станом військової дисципліни і т.п. [116; 142]. 
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Груповий або колективний фактор спільної діяльності проявляється 

в наступних характеристиках – ознаках надійності танкового екіпажу 

в умовах виконання завдань за призначенням: 

1) підвищення швидкості процесу визначення реальних і 

модельованих причин несправності, прийняття рішень і їх реалізації; 

2) грамотних і компетентних узгоджених спільних дій на основі 

колективного досвіду, навичок, знань і умінь; 

3) усвідомлених або неусвідомлюваних у разі пропусків деяких 

етапів (особливо формальних) в алгоритмі спільної діяльності, їх «творче» 

скорочення або інтенсифікація на підставі досвіду і стереотипів дій 

в екстремальних ситуаціях; 

4) прояві періодичного перерозподілу ролей, почерговому 

навмисному або спонтанному виконанні ролей виконавців під час 

виконання завдань, почерговому виконанні ролі «лідера», що несе головну 

відповідальність за виконання бойового або навчального завдання; 

5) прояві узгодженості дій і встановленні підвищеної 

взаємозумовленості членів екіпажу – учасників спільної діяльності 

у вирішенні поставлених завдань і забезпеченні життєдіяльності танка; 

6) підвищенні організованості членів танкового екіпажу, що 

проявляється у високій мобільності управління і самоврядування, 

груповому виконанні більш відповідальних завдань, прийнятті 

колективного рішення виходу зі складної ситуації і прояві ініціативного 

підходу в його реалізації і т.д. ; 

7) виділення в якості основного, пріоритетного компонента спільної 

діяльності професійних як індивідуальних та групових якостей особового 

складу екіпажу (безпомилковість виконання завдань, стабільність 

результатів та ін.). 

Отже, розгляд  характеристик надійності та особливостей спільної 

діяльності військовослужбовців танкістів дозволяє говорити про 
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можливість виокремлення таких  критеріїв надійності спільної діяльності, 

як:  

– стійкість результатів спільної діяльності в умовах, що змінюються; 

– узгодженість дій членів екіпажу; 

– організованість екіпажу в умовах спільної діяльності. 

З аналізу випливає, що під критерієм стійкості результатів спільної 

діяльності в умовах, що змінюються у змістовому плані слід, розуміти 

незмінну результативність спільної діяльності в різних умовах, яку можна 

виміряти за наступними показниками: оцінки за виконання завдань, 

кількість помилок під час виконання завдань, час їх виконання. Прояв 

даного критерію надійності спільної діяльності відповідає тим 

характеристикам  діяльності, які укладаються в поняття результативність 

[112; 189]. Тому його застосування для оцінки надійності груповий 

діяльності видається цілком припустимим і доречним. 

Узгодженість дій як критерій надійності сумісної діяльності можна 

оцінювати за такими показниками: сумісність членів екіпажу під час 

виконання спільної діяльності, взаємозумовленість дій під час виконання 

завдань, спосіб вирішення при цьому розбіжностей і рівень конфліктності 

в екіпажі [186; 217]. 

Основними показниками організованості спільної діяльності як 

критерію надійності є розподіл відповідальності між учасниками спільної 

діяльності в танковому екіпажі, статусно-рольова структура групи, що 

припускає відповідність функціональному розкладом по бойовому 

розрахунку і можливу зміну формальної ієрархії та структурованості 

в зв’язку з нестандартними умовами діяльності, а також типовий спосіб 

поведінки членів групи в екстремальній ситуації. Суттєве значення 

набувають такі показники, як перерозподіл відповідальності, дублювання 

дій один одного в бойових розрахунках, підстраховка і доповнення дій 

[186; 195]. 



86 

Крім того, організованість як критерій надійності передбачає також 

і облік показників, пов’язаних з управлінськими діями між членами 

екіпажу, проявом авторитету на прийняття рішень щодо спільної 

діяльність і способів реалізації. Важливе місце в прояві організованості 

займає тип ціннісно-орієнтаційної спрямованості діяльності членів 

екіпажу: на себе, на екіпаж, на результат, що може бути досліджений за 

показником «типовий спосіб поведінки в групі» [223; 226]. 

Г.В. Ложкін і О.В. Петренко зазначають про важливість 

злагодженості операторської команди, що забезпечується системою 

чинників, починаючи від корпоративних та професійних стандартів 

діяльності, професійного досвіду, і враховуючи професійну придатність, 

професійну мотивацію та індивідуально-психологічну сумісність [143]. 

І.О. Котик, С.В. Саричев обґрунтували надійність групи як системну 

соціально-психологічну властивість групи, що актуалізується у 

напружених і екстремальних умовах спільної діяльності. Такі умови 

передбачають оптимізацію групової структури з пріоритетом 

спрямованості, розвиток здатності цієї групи до орієнтування, а також 

самокерованість групи, специфічну структуру групового лідерства, 

оптимальне реагування на помилку у спільній діяльності. При цьому 

результативність групи, взаємодія та узгодженість дій її членів є 

характеристиками операційного контексту «надійність групи» [100]. 

Отже, проведений аналіз існуючих теоретичних та емпіричних 

досліджень психологічних особливостей надійності особистості в межах 

сумісної діяльності у групі дав змогу визначити наступну модель 

психологічної надійності танкового екіпажу (рис. 1.2) 
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Рис. 1.2. Модель психологічної надійності танкового екіпажу 

 

Ми виокремили такі змістові компоненти психологічної надійності 

танкового екіпажу, як: складові особистісної надійності (професійна 

придатність, професійна мотивація, емоційна стійкість, стиль 

саморегуляції, стресостійкість, самоконтроль, тривожність, працездатність, 

професійні цінності та стандарти), а також складові групової надійності 

(результативність сумісної діяльності танкового екіпажу, психологічна 

сумісність, статусно-рольова структура групи, згуртованість, групова 

єдність, спрацьованість, злагодженість, організованість, ціннісно-

орієнтаційна спрямованість). Разом з тим важливим компонентом 

психологічної надійності членів танкового екіпажу виступає суб’єктність 

колективної діяльності, що відображає зміст спрямованості й рівень 

групової активності, ґрунтується на груповій ідентичності, позитивному 

взаємному ставленні в досвіді професійних взаємовідносин, визначаючи 
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тенденцію і здатність до ініціації та регулювання групової професійної 

активності відповідно до групових критеріїв ефективності і доцільності в 

ситуаціях, що передбачають певну свободу вибору та відповідальність за 

нього. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Категорія надійності є багатоаспектним явищем та визначається 

багатьма авторами по-різному. Вона виступає однією з найважливіших 

характеристик складної системи: надійність технічного обладнання плюс 

надійність фахівця, який на ньому працює. Надійність може бути оцінена 

ймовірністю безвідмовної роботи всієї системи в цілому протягом заданого 

періоду часу. Часто вона визначається і як можливість функціонування 

системи без порушень її працездатності. 

Під психологічною надійністю фахівця ми розуміємо комплексну та 

цілісну інтегративну характеристику його особистості, основу якої 

становлять психофізіологічні особливості та індивідуально-психологічні 

якості (особливості вищої нервової діяльності та збалансованості 

психічних процесів: когнітивних, емоційно-вольових, мотиваційно-

ціннісних), які в сукупності забезпечують своєчасне ефективне й успішне 

виконання професійних завдань з мінімальною кількістю помилок. 

Багатоаспектність категорії надійності визначається великою 

кількістю  механізмів та обумовлюється цілою низкою детермінант. 

Механізми надійності, в свою чергу, обумовлюються умовною ієрархією 

рівнів вивчення особистості як живої системи: біологічний рівень 

(структурна і інформаційна надмірність системи; компенсаторні 

механізми); психологічний рівень (самоконтроль особистості); соціальний 

рівень (вольові якості). Зазначені механізми безпосередньо обумовлюють 

рівень надійності фахівця, особливо якщо йдеться про екстремальний 

профіль діяльності.  
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На підставі проведеного аналізу специфіки особистісної надійності 

професіонала у групі та надійності групи розроблено модель психологічної 

надійності танкового екіпажу, в якій відображено її змістові компоненти як 

цілісної групи у складі особистісної надійності (професійна придатність, 

професійна мотивація, емоційна стійкість, стиль саморегуляції, 

стресостійкість, самоконтроль, тривожність, працездатність, професійні 

цінності та стандарти) та групової надійності (результативність сумісної 

діяльності танкового екіпажу, психологічна сумісність, статусно-рольова 

структура групи, згуртованість, групова єдність, спрацьованість, 

злагодженість, організованість, ціннісно-орієнтаційна спрямованість), 

поєднаних суб’єктністю колективної діяльності, що відображає зміст 

спрямованості й рівень групової активності, ґрунтується на груповій 

ідентичності, позитивному взаємному ставленні в професійних 

взаємовідносин, визначаючи тенденцію і здатність до ініціації та 

регулювання групової професійної активності. 

Основні результати розділу опубліковано в наукових працях автора: 

[118; 122; 123; 125; 126; 129; 130; 132; 242]. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ НАДІЙНОСТІ ЧЛЕНІВ ТАНКОВОГО ЕКІПАЖУ 

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 

У даному розділі наведено обґрунтування методичного 

інструментарію та програми емпіричного дослідження. Розроблений 

комплекс критеріїв та показників дослідження психологічних 

особливостей надійності членів танкового екіпажу Збройних Сил України, 

методів та психодіагностичних методик, надано характеристику 

досліджуваних груп. Наведено результати емпіричного дослідження змісту 

психологічної надійності членів танкових екіпажів з різним рівнем її 

прояву, визначено  діагностичні фактори на основі інтегрального 

показника її індивідуально-психологічних та групових характеристик. 

 

2.1. Обґрунтування методичного інструментарію та програми 

дослідження психологічних особливостей надійності членів танкового 

екіпажу 

 

Методичну основу емпіричного дослідження психологічних 

особливостей надійності членів танкового екіпажу сухопутних військ 

ЗС України склали теоретичні та емпіричні напрацювання вітчизняних 

і зарубіжних учених.  

Проведений аналіз емпіричних досліджень з проблеми особистісної 

надійності у групі та надійності групи показав низку їх особливостей. 

Зокрема, науковці (С.В. Василенко [24], В.О. Бодров [15; 17], 

М.С. Корольчук [93], Г.В. Ложкін [141; 142], М.В. Макаренко [149], 

В.І. Осьодло [191]) наголошують на таких важливих індикаторах 

надійності професійної діяльності спеціаліста, як працездатність та 

функціональні можливості спеціаліста, що досліджуються за критеріями 
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продуктивності у діяльності, якості виконання, витривалості та 

відновлюваності. Вони визначали властивості нервової системи та 

функціональних можливостей аналізаторів основними детермінантами 

ефективності й надійності діяльності фахівців операторського профілю.  

Серед таких важливих психофізіологічних властивостей, що 

забезпечують успішність і надійність, були вказані: сила нервової системи, 

довгострокова витривалість до напруженої діяльності, стійкість уваги, 

стійкість до численних перешкод і подразників зовнішнього середовища. 

Вчені зазначають, що їхні дослідження доцільно проводити за допомогою 

чотирьох груп методик для визначення: 1) психофізіологічних якостей; 

2) суб’єктивного стану; 3) прямих показників (характеризують кількість та 

якість праці); 4) побічних показників (характеризують функціональну 

динаміку фізичної та розумової праці) [15; 24; 93; 141; 191]. 

Р.А. Шпак у дослідженні надійності професійної діяльності 

військових радіотелеграфістів серед основних діагностичних показників у 

підборі психодіагностичних методик визначає: оцінювання суб’єктивного 

стану (самопочуття, активності, настрою); фізичні функціональні 

можливості організму (функціональних резервів серцево-судинної та 

дихальної систем), рівень витривалості та відновлюваності; силу нервової 

системи; працездатність (продуктивність, швидкість, точність 

(безпомилковість), витривалість); продуктивність психічних пізнавальних 

процесів (уваги, сприймання, слухової довготривалої й оперативної 

пам’яті); рівень вольової саморегуляції (наполегливість та самовладання); 

професійну мотивацію (мотиви власної праці, соціальної значущості 

діяльності, самоствердження, професійної майстерності); індивідуально-

психологічні особливості (інтелектуальні, емоційно-вольові особливості, 

комунікативні властивості та особливості міжособистісних відносин) [245; 

246]. 

У дослідженні надійності групи І.О. Котик, С.В. Саричева [99, с. 

297–298] в оптимальних, напружених та екстремальних умовах спільної 
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діяльності описують за показниками 1) результативності, яка вимірюється 

за допомогою емпіричних референтів: часу і якості виконання завдання, 

кількості відмов (абсолютних і тимчасових), безвідмовності (питомої ваги 

завдань, виконаних без відмови), продуктивності спільної діяльності, рангу 

групи (за оцінкою експертів); 2) взаємодії членів групи, яку визначають 

емпіричними референтами: ієрархізації та варіативності взаємодії, 

структури взаємодії у групі, самостійності та ініціативності членів групи у 

взаємодії, залученням членів групи до взаємодії під час спільної діяльності 

[217, с. 174]; 3) узгодженості дій, яка виміряна емпіричними референтами: 

наявності у групи єдиного плану спільної діяльності, ступеня деталізації 

плану спільної діяльності, розподілу і ступеня узгодженості функцій, 

чіткості виконання розробленого плану та відповідність йому дій членів 

групи [217, с. 176]. 

А.П. Дебренюк у своєму дослідженні обґрунтовує розгалужену 

систему критеріїв та показників характерологічних ознак успішності 

спільної діяльності військових операторів РЛС на бойовому чергуванні 

[44, с. 8]. При цьому 1) критерій  суспільно-корисної усвідомленої 

діяльності відображають показники: усвідомлення мети і завдань бойового 

чергування, ставлення до службових обов’язків на бойовому чергуванні, 

суспільної активності; 2) критерій бойової готовності відображають 

показники: своєчасного виконання завдань бойового чергування, точності 

виконання завдань бойового чергування; 3) критерій професійної 

(операторської) готовності відображають показники: ступеня повноти 

засвоєння операторських знань, навичок і вмінь, ступеня усвідомленості 

засвоєних операторських знань, ступеня реалізації засвоєних 

операторських знань, навичок і вмінь; 4) критерій психологічної готовності 

відображають показники: рівня сформованості ціннісно-мотиваційного 

компонента, рівня сформованості орієнтовно-мобілізаційного компонента, 

рівня сформованості емоційно-вольового компонента; рівня сформованості 
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пізнавально-оцінювального компонента; 5) критерій загальної оцінки за 

зміну відображає показник оцінки виконання завдань за призначенням. 

В.В. Корнещук запропоновано математичну модель професійної 

надійності спеціалістів соціономічної сфери, в основу дослідження якої 

покладено вивчення пізнавальних психічних процесів, типологічних 

особливостей особистості, мотивації, психічних станів, міжособистісних 

відносин [87, с. 19]. Вчена  визначає фактори, що можуть впливати 

(позитивно чи негативно) на професійну надійність фахівців, серед яких, 

зокрема: складність професійного завдання, відповідальність, 

непередбачуваність розвитку ситуації та її контролю, несприятливі 

психічні стани та фізіологічні особливості, нераціональний режим праці й 

відпочинку,  недостатній розвиток професійно важливих якостей, 

недостатні професійні знання, вміння і навички, відсутність досвіду, 

суперечливість (надлишковість, недостатність, раптовість) інформації, 

неуспіх діяльності, низький розвиток моральних якостей, неадекватна 

оцінка діяльності й оплата праці, надмірне службове навантаження, 

несприятливий психологічний клімат колективу, загроза життю та 

здоров’ю [87, с. 17–18]. Серед критеріїв професійної надійності 

спеціалістів вчена виокремлює прогнозованість – непрогнозованість 

результатів діяльності в типових і нетипових ситуаціях; усталеність – 

неусталеність діяльності під час виконання професійних функцій; 

гнучкість – ригідність поведінки у процесі діяльності [87, с. 23]. 

С.В. Саричев [216] вважає основним методом дослідження 

надійності групи в екстремальних напружених умовах сумісної діяльності 

експеримент, предметом якого є соціально-психологічні явища, на 

окремих етапах якого можливе використання таких методів, як інтерв’ю, 

бесіда, спостереження, анкетування та тести. Доцільно застосовувати різні 

групи методів: спостереження, опитування, апаратурні методики. Вчений 

обґрунтовує лабораторний та природний експерименти як форму 

організації дослідження. Розроблений методичний блок включав органічно 
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поєднані методи спостереження, опитування і прилади моделі сумісної 

діяльності, комплексне дослідження надійності груп в напружених та 

екстремальних умовах сумісної діяльності булопроведено в реальних 

умовах й описувалося за показниками результативності, взаємодії членів 

групи, узгодженості дій. 

В.В. Горбунова [36; 37], аналізуючи ціннісно-рольові параметри 

командотворення у структурі імпліцитних теорій командної взаємодії, 

емпірично обґрунтовує її ціннісно-рольову картографію. За результатами 

дослідження в авторській моделі ціннісно-рольової інтеракції у командах 

вчена обрала психосемантичну схему організації дослідження, що дало 

змогу визначити особливості вибору особистістю стратегій взаємодії та 

побудови взаємин із колегами у команді. Структурно організацію 

імпліцитних теорій командної інтеракції за рівнем її ціннісної складності 

визначає сукупність параметрів диференційованості, артикульованості та 

ієрархізованості. Аналіз інтерпросторовості командних взаємин дав змогу 

визначити сфери ціннісної кон’юнкції та диз’юнкції, спільне та відмінне у 

ціннісному сприйманні та інтерпретації командних ролей, порівняти їх із 

поведінкою членів команди та визначити при цьому ціннісно-

конгруентних осіб. Важливою умовою ефективної взаємодії у командах 

автор визначає ціннісно-рольову узгодженість як кон’юнкцію членів 

команди у сприйманні та інтерпретації міжособистісної взаємодії. 

Результати цього дослідження свідчать про важливість зіставлення 

параметрів сприймання та оцінки ціннісно-рольової взаємодії суб’єктів 

взаємодії в малій групі. 

Дослідження В.М. Крука [111; 112], О.Л. Осадчук і Л.А. Максименко 

[189] показують, що під критерієм стійкості результатів спільної або 

сумісної діяльності в умовах, що змінюються у змістовному плані, слід 

розуміти незмінну результативність спільної діяльності, яку можна 

виміряти за такими показниками: оцінка за виконання завдань, кількість 

помилок у процесі виконання завдань, час їх виконання. Прояв даного 
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критерію надійності сумісної діяльності відповідає характеристикам 

спільної діяльності, які укладаються в поняття результативності [112; 189]. 

Тому його застосування для оцінки надійності групової діяльності 

видається цілком допустимим і доречним. 

На основі досліджень М.М. Обозова [186], С.В. Саричева 

і А.С. Чернишева [217] такий критерій надійності сумісної діяльності, як 

узгодженість дій членів екіпажу, можна оцінювати за такими 

показниками: сумісність членів екіпажу під час виконання спільної 

діяльності, взаємозумовленість дій під час виконання завдань за 

призначенням, спосіб вирішення при цьому розбіжностей і рівень 

конфліктності в екіпажі. 

Дослідження показують, що основними показниками організованості 

сумісної діяльності як критерію надійності є розподіл відповідальності 

між учасниками спільної діяльності в танковому екіпажі, статусно-рольова 

структура групи, що припускає можливу зміну формальної ієрархії та 

структурованості в зв’язку з нестандартними умовами під час виконання 

завдань, а також типовий спосіб поведінки членів групи в екстремальній 

ситуації. Суттєвого значення набувають такі показники, як перерозподіл 

відповідальності, дублювання дій один одного, підстрахування і 

доповнення дій [186; 195]. 

Організованість сумісної діяльності передбачає також і врахування 

показників, пов’язаних з управлінськими діями між членами екіпажу, 

вплив авторитету лідерів групи на прийняття рішень у спільній діяльності 

та способи їх реалізації. Важливе місце в прояві організованості займає 

тип ціннісно-орієнтаційної спрямованості діяльності членів екіпажу (на 

себе, на екіпаж, на результат), що може бути досліджений за показником 

«типовий спосіб поведінки в групі» [223]. 

Проведений аналіз існуючих теоретичних та емпіричних досліджень 

психологічних особливостей надійності особистості в межах сумісної 

діяльності у групі дав змогу визначити критерії та показники її 



96 

дослідження для членів танкового екіпажу. Релевантність методичних 

процедур емпіричного дослідження було забезпечено врахуванням 

реального змісту військово-професійної діяльності членів танкового 

екіпажу (командира танка, механіка-водія та навідника) та розробленої 

моделі психологічної надійності танкового екіпажу, окресленої предметом 

дослідження. Нами було виокремлено такі змістові компоненти 

психологічної надійності, як: складові особистісної надійності (професійна 

придатність, професійна мотивація, емоційна стійкість, стиль 

саморегуляції, стресостійкість, самоконтроль, тривожність, працездатність, 

професійні цінності та стандарти) та складові групової надійності 

(результативність сумісної діяльності танкового екіпажу, психологічна 

сумісність, статусно-рольова структура групи, згуртованість, групова 

єдність, спрацьованість, злагодженість, організованість, ціннісно-

орієнтаційна спрямованість), що знайшли своє відображення у сукупності 

критеріїв (результативно-діяльнісного, емоційно-вольового, мотиваційно-

ціннісного, рефлексивно-оціночного) та емпіричних індикаторів 

(показників) у відповідно підібраних методиках дослідження (табл. 2.1). 

Дослідження показників результативно-діяльнісного критерію за 

допомогою експертного оцінювання було проведено шляхом вивчення 

стійкості результативності сумісної діяльності членів танкового екіпажу 

у різних умовах під час виконання завдання за призначенням. Зокрема 

оцінювалися показники виконання завдань (нормативів), кількість помилок 

та час при виконанні завдань на різних локаціях. В результаті отримано 

комплексну оцінку ступеня (рівня) надійності членів танкового екіпажу. 

Визначення надійності танкового екіпажу було проведено на основі 

аналізу результатів діяльності щодо особливостей виконання кожним 

конкретним екіпажем завдань за призначенням (додаток Б). 

Цей етап дав змогу оцінити успішність та ефективність військово-

професійної діяльності кожного екіпажу. 
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Таблиця 2.1 

Методики дослідження психологічної надійності членів танкового 

екіпажу 

№ 

з/п 
Методики дослідження Критерії Емпіричні індикатори (показники) 

1 2 3 4 

1 Анкета визначення 

психологічних 

особливостей надійності 

членів танкового 

екіпажу (авторська) 

Результативно-

діяльнісний 

Визначення помилок членів танкового 

екіпажу під час виконання завдань, хто 

з екіпажу частіше їх припускається, хто має 

нести відповідальність за помилки 

Рефлексивно-

оціночний 

Визначення розуміння поняття «надійності 

танкового екіпажу» самими танкістами, 

оцінка ними взаємовідносин в межах 

екіпажу, ступеня довіри між ними, оцінка 

стилю управління командира, умови 

підвищення психологічної надійності 

2 Метод експертного 

оцінювання,  

аналіз документів, 

продуктів діяльності 

Результативно-

діяльнісний 

Результативність сумісної діяльності 

танкового екіпажу у різних умовах 

виконання завдання за призначенням: 

– оцінка за виконання завдань за 

призначенням, 

– кількість помилок під час виконання 

завдань на різних локаціях,   

– характеристика помилкових дій членів 

екіпажу, ступеня їх важкості, 

– час виконання завдань за призначенням 

3 16-факторний 

опитувальник 

особистості Р. Кеттелла 

16-PF 

Емоційно-

вольовий 

С – «емоційна нестабільність – емоційна 

стабільність»,  

F – «стриманість – експресивність»,  

I – «жорстокість – чутливість»,  

O – «спокій – тривожність»,  

Q3 – «низький самоконтроль – високий 

самоконтроль»,  

Q4 – «розслабленість – напруженість» 

Мотиваційно-

ціннісний 

 

G – «низька нормативність поведінки – 

висока нормативність поведінки»,  

Н – «невпевненість – соціальна сміливість»,  

M – «практичність – мрійливість»,  

Q1 – «консерватизм – радикалізм»,  

Q2 – «конформізм – нонконформізм» 

Рефлексивно-

оціночний 

А – «замкнутість – товариськість»,  

В – «низький інтелект – високий інтелект»,  

Е – «підлеглість – домінантність»,  

L – «довірливість – підозрілість», 

N – «прямолінійність – дипломатичність» 
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Продовження таблиці 2.1 
1 2 3 4 

4 «Дослідження 

локалізації контролю 

особистості – 

модифікований 

опитувальник «ЛК» 

О.Г. Ксенофонтової 

Мотиваційно-

ціннісний  

Загальна інтернальність (Із) 

Інтернальність у сфері досягнень (Ід) 

Інтернальність у сфері невдач (Ін) 

Інтернальність у професійній діяльності 

(Іпд) 

Емоційно-

вольовий 

Готовність до подолання труднощів (Дт) 

Готовність до планування, дій 

і відповідальності (Дс) 

 

5 

«Стильові особливості 

саморегуляції поведінки 

– ССП–98» 

В.І. Моросанової 

Емоційно-

вольовий 

 

Загальний рівень саморегуляції 

Планування  

Моделювання 

Програмування 

Рефлексивно-

оціночний 

Оцінка результатів  

Гнучкість  

Самостійність 

6 Методика дослідження 

тривожності особистості 

(Ч.Д. Спілбергера, 

адаптація Ю.Л. Ханіна) 

Емоційно-

вольовий 

 

Реактивна тривожність 

Особистісна тривожність 

 

7 Методика діагностики 

поведінки особистості в 

конфліктній ситуації 

К. Томаса (в адаптації 

Н.В. Гришиної) 

Рефлексивно-

оціночний 

 

Типи поведінки в конфліктній ситуації: 

суперництво, пристосування, компроміс, 

уникнення, співробітництво 

 

8 Методика діагностики  

спрямованості 

особистості Б. Басса 

Мотиваційно-

ціннісний 

Типи спрямованості: 

– спрямованість на себе, 

– спрямованість на спілкування, 

– спрямованість на справу 

9 Модифікована методика 

оцінки психологічної 

атмосфери в колективі 

А.Ф. Фідлера 

Рефлексивно-

оціночний 

Семантичні характеристики атмосфери в 

групі: дружелюбність, згода, задоволеність, 

продуктивність, співробітництво, взаємна 

підтримка, успішність, конфліктність, 

суперництво, підозрілість,  напруженість, 

байдужість, неузгодженість 

10 «Індекс групової 

згуртованості» К. Сішора 

Рефлексивно-

оціночний 

Ступінь групової інтеграції – рівень 

групової згуртованості 

 

Далі було проведено аналіз документів щодо допущених помилок 

кожним фахівцем – танкістом на різних етапах виконання завдання – 

показник безпомилковості. Завершальним етапом стало проведення 

спостереження в межах тих ситуацій, в яких військовослужбовцям 

доводилося найчастіше працювати, з метою фіксації особливостей 

виконання танкістами своєї частини завдання та особливостей взаємодії 

членів танкового екіпажу один з одним. Спостереження з подальшою 
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фіксацією допущення фахівцями-танкістами помилок було проведено на 

таких локаціях: 

1. Технічна підготовка: технічний огляд танку. 

2. Основи руху та правила керування танком: техніка подолання 

різноманітних перешкод; подолання невибухових та мінно-вибухових 

загороджень противника; рух в колоні. 

3. Основи топографії: орієнтування на місцевості за мапою; 

орієнтування на місцевості без мапи. 

4. Вогнева підготовка: спостереження та визначення відстаней; 

знешкодження мінних полів, мін, фугасів. 

5. Інженерна підготовка: обладнання та маскування окопу; 

подолання інженерних загороджень. 

На всіх цих ділянках роботи, окрім уже зазначених епізодів, 

особливу увагу було приділено взаємодопомозі, взаємозамінності, 

узгодженості дій всіх членів екіпажу танка. Як показав проведений аналіз 

досліджень, незлагоджені дії членів екіпажу, нереалізована можливість 

взаємозаміни один одного свідчитимуть про низьку загальну надійність та 

обумовлюватимуть низькі показники результативності сумісної діяльності 

екіпажу. 

Спостереження за діяльністю та фіксація допущення помилок 

відбувались у межах виконання фахівцями-танкістами одного завдання, 

яке містило в собі обов’язкове здійснення вищезазначених функцій за 

конкретний час в кожній з наведених локацій. Таким чином було 

проведено оцінювання дій як кожного з фахівців окремо, так і екіпажа в 

цілому. Отримані дані покладено в основу розподілення досліджуваних на 

групи (див. параграф 2.2.). 

Додатково було проведено вивчення помилок членів танкового 

екіпажу в їх власному розумінні під час виконання завдань, хто з екіпажу 

частіше їх припускається, хто має нести відповідальність за помилковість 
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дій за допомогою авторської Анкети визначення психологічних 

особливостей надійності членів танкового екіпажу (додаток А). 

У межах дослідження емоційно-вольового критерію вивчено 

характеристики психологічної надійності членів танкового екіпажу за 

показниками емоційної стабільності, стриманості, чутливості, тривожності, 

самоконтролю, напруженості, готовності до подолання труднощів, 

готовності до планування, діяльності та відповідальності за неї, стильових 

характеристик саморегуляції (моделювання, програмування, планування), 

реактивної та особистісної тривожності. 

У рамках даного критерію показники вивчалися за допомогою 

16-факторного опитувальника особистості Р. Кеттелла 16-PF [73, с. 53–64] 

– індивідуально-психологічні особливості членів танкового екіпажу 

сухопутних військ ЗС України за шкалами «емоційна нестабільність – 

емоційна стабільність», «стриманість – експресивність», «жорстокість – 

чутливість», «спокій – тривожність», «низький самоконтроль – високий 

самоконтроль», «розслабленість – напруженість»; методики «Дослідження 

локалізації контролю особистості – модифікований опитувальник «ЛК» 

О.Г. Ксенофонтової [115] – визначення внутрішньої спрямованості членів 

танкового екіпажу, їхньої здатності усвідомлювати та брати на себе 

відповідальність за ухвалення рішень і виконані дії за шкалами «готовність 

до подолання труднощів, готовність до планування», «здійснення 

і відповідальності»; опитувальника «Стильові особливості саморегуляції 

поведінки – ССП–98» В.І. Моросанової [173; 174] – вивчення 

індивідуальних профілів саморегуляції танкістів у різних професійних 

ситуаціях за шкалами «моделювання», «програмування», «планування»; 

методики дослідження тривожності особистості (Ч.Д. Спілбергера, в 

адаптації Ю.Л. Ханіна) [65, с. 184–190] – застосовувалась для визначення 

рівнів прояву особистісної та реактивної (ситуативної) тривожності членів 

танкового екіпажу. 
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Основними показниками психологічної надійності членів танкового 

екіпажу за мотиваційно-ціннісним критерієм визначено ступінь соціальної 

нормованості та організованості, впевненість у собі, практичність, 

відкритість та сприйнятливість до нового досвіду, залежність від групи, 

здатність покладати на себе відповідальність за досягнення та невдачі 

й професійні результати, мотиваційну спрямованість особистості на себе, 

спілкування або результат діяльності. 

Показники цього критерію досліджувалися за допомогою 

16-факторного опитувальника особистості Р. Кеттелла 16-PF [73, с. 53–64] 

– індивідуально-психологічні особливості членів танкового екіпажу 

сухопутних військ ЗС України за шкалами «низька нормативність 

поведінки – висока нормативність поведінки», «невпевненість – соціальна 

сміливість», «практичність – мрійливість», «консерватизм – радикалізм», 

«конформізм – нонконформізм»; методики «Дослідження локалізації 

контролю особистості – модифікований опитувальник «ЛК» 

О.Г. Ксенофонтової [115] – визначення внутрішньої спрямованості членів 

танкового екіпажу, їхньої здатності усвідомлювати та брати на себе 

відповідальність за ухвалення рішень і виконані дії за шкалами 

«інтернальність у сфері досягнень», «інтернальність у сфері невдач», 

«інтернальність у професійній діяльності»; тесту «Модифікована методика 

діагностики  спрямованості особистості Б. Басса» [210, с. 276–281] – для 

визначення мотиваційної орієнтованості членів танкового екіпажу під час 

міжособистісної взаємодії на себе, спілкування й сумісну діяльність, на 

вирішення проблеми, задачі. 

В межах дослідження рефлексивно-оціночного критерію вивчалися 

характеристики психологічної надійності членів танкового екіпажу за 

показниками розуміння військовослужбовцями поняття «надійності 

танкового екіпажу», оцінки ними взаємовідносин в межах екіпажу, ступеня 

довіри до колег, оцінки стилю управління командира, умов підвищення 

психологічної надійності, товариськості танкістів, інтелектуального рівня, 
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ступеня домінування під час взаємодії, ставлення до людей, 

прямолінійності, стильових характеристик саморегуляції (гнучкості, 

самостійності, оцінки результатів), стилів поведінки у конфліктній 

ситуації, рівня групової згуртованості екіпажу, семантичних характеристик 

атмосфери у групі. 

У рамках цього критерію показники вивчалися за допомогою 

16-факторного опитувальника особистості Р. Кеттелла 16-PF [73, с. 53–64] 

– індивідуально-психологічні особливості членів танкового екіпажу 

сухопутних військ ЗС України за шкалами «замкнутість – товариськість», 

«низький інтелект – високий інтелект», «підлеглість – домінантність», 

«довірливість – підозрілість», «прямолінійність – дипломатичність»; 

опитувальника «Стильові особливості саморегуляції поведінки – ССП–98» 

В.І. Моросанової [173; 174] – вивчення індивідуальних профілів 

саморегуляції танкістів у різних професійних ситуаціях за шкалами 

«гнучкість», «самостійність», «оцінка результатів»; Методики діагностики 

поведінки особистості в конфліктній ситуації К. Томаса (в адаптації 

Н.В. Гришиної) [73, с. 270–273] – для визначення стильових особливостей 

поведінки танкістів у конфлікті (суперництво, пристосування, компроміс, 

уникнення, співробітництво); тесту «Індекс групової згуртованості» 

К. Сішора [236, с.179–180] – ступеня групової інтеграції – рівня групової 

згуртованості танкістів екіпажу, Модифікованої методики оцінки 

психологічної атмосфери в колективі А.Ф. Фідлера [236, с. 190–191] – 

семантичні характеристики атмосфери в екіпажі: дружелюбність, згода, 

задоволеність, продуктивність, теплота, співробітництво, взаємна 

підтримка, захопленість, цікавість, успішність. 

Також за допомогою авторської Анкети визначення психологічних 

особливостей надійності членів танкового екіпажу (додаток А) було 

вивчено питання розуміння самими танкістами поняття «надійний екіпаж», 

а саме розкрито зміст, сутність та особливості категорії «надійність членів 

танкового екіпажу». Інтерв’ю було використано як уточнювальний метод 
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для доповнення результатів за анкетуванням (було визначено, хто 

найчастіше з екіпажу припускається помилок). Разом з тим опитування 

фахівців-танкістів дало змогу отримати оцінку взаємовідносин між 

військовослужбовцями в межах танкового екіпажу, оцінити стиль 

керівництва командира екіпажу та визначити умови підвищення 

(збереження) рівня надійності членів танкового екіпажу тощо.  

Наведемо короткий опис застосованих психодіагностичних методик 

дослідження.  

16-факторний опитувальник особистості Р. Кеттелла 16-PF дав 

змогу діагностувати індивідуально-психологічні якості особистості членів 

танкового екіпажу, за такими шкалами-факторами:  

1) фактор А – «замкнутість – товариськість»; 

2) фактор В – «низький інтелект – високий інтелект»; 

3) фактор С – «емоційна нестабільність – емоційна стабільність»; 

4) фактор Е – «підлеглість – домінантність»; 

5) фактор F – «стриманість – експресивність»; 

6) фактор G – «низька нормативність поведінки – висока 

нормативність поведінки»; 

7) фактор Н – «невпевненість – соціальна сміливість»; 

8) фактор І – «жорстокість – чутливість»; 

9) фактор L – «довірливість – підозрілість»; 

10) фактор М – «практичність – мрійливість»; 

11) фактор N – «прямолінійність – дипломатичність»; 

12) фактор О – «спокій – тривожність»; 

13) фактор Q1 – «консерватизм – радикалізм»; 

14) фактор Q2 – «конформізм – нонконформізм»; 

15) фактор Q3 – «низький самоконтроль – високий самоконтроль»; 

16) фактор Q4 – «розслабленість – напруженість». 

Особистісний багатофакторний опитувальник Р. Кеттелла 

ґрунтується на окремих характеристиках темпераменту й особистісних 
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якостей та охоплює тим самим широку сферу перемінних особистості. При 

цьому кожен фактор відображає деяку реальну систему узагальнених рис 

особистості. Опитувальник має дві важливі переваги порівняно з іншими 

особистісними методиками. По-перше, за його допомогою можна 

достатньо охопити особистісну сферу, по-друге, – і це доведено 

статистично – у факторах, отриманих Р. Кеттеллом, відсутня апріорна 

упередженість, властива факторам, виділеним на основі інших 

теоретичних концепцій [73, с. 53–64]. 

Отримане значення кожного фактора трансформується у стени 

(стандартні одиниці) за допомогою наведених таблиць. Стени 

розподіляються за біполярною шкалою з крайніми значеннями в 1 і 10 

балів. Відповідно, першій половині шкали (від 1 до 5,5) присвоюється знак 

«–», другій половині (від 5,5 до 10) – знак «+». З отриманих показників за 

всіма 16 факторами будується «профіль особистості». Під час інтерпретації 

передусім приділяється увага «пікам» профілю, тобто найнижчим 

і найвищим значенням факторів у профілі, особливо тим показникам, які 

в «негативному» полюсі перебувають у межах від 1 до 3 стенів, 

а в «позитивному» – від 7 до 10 стенів. 

Дослідження локалізації контролю особистості – модифікований 

опитувальник «ЛК» О. Г. Ксенофонтової [115]. Опитувальник ЛК – 

методика виявлення локусу контролю особистості, розрахована на 

дорослих досліджуваних. Він дає змогу дослідити дві основні мотиваційні 

тенденції: переконання особи в тому, що рушійні сили, які визначають її 

життя, є всередині неї самої (зусилля, старання та здібності), такі особи 

називаються інтерналами, або людьми з внутрішнім ЛК. Особи, переконані 

в тому, що все, що відбувається з людиною, залежить від зовнішніх 

чинників (інші люди, доля або випадок), вважаються екстерналами, або 

людьми із зовнішнім ЛК. Опитувальник містить 40 тверджень. Серед 

існуючих шкал нами було застосовано: шкалу загальної інтернальності 

(Із), що дає змогу визначити рівень інтернальності або екстернальності 
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досліджуваних – внутрішній чи зовнішній локус контролю власної 

активності; шкалу інтернальності у сфері досягнень (Ід) – охоплює 

ситуації, пов’язані з досягненнями, що здійснилися, у діяльності та 

виявляють здатність досягнення успіху в тих або інших ситуаціях; шкалу 

інтернальності у сфері невдач (Ін) – виявляє ставлення до ситуацій або 

можливих неуспіхів, деструктивної самозвинувачувальної позиції; шкалу 

інтернальності у професійній діяльності (Іпд) – охоплює ситуації 

навчальної, професійної і будь-якої іншої активності, що передбачає 

досягнення людиною конкретної мети; за шкалами готовності до 

діяльності, пов’язаної з подоланням труднощів (Дт) та готовності до 

самостійного планування, здійснення діяльності і відповідальності за неї 

(Дс) визначаються прояви інтернальності та причини схильності до 

екстернальності стосовно самостійної активності у важких та напружених 

ситуаціях, що особливо важливо в нашому дослідженні психологічних 

особливостей надійності членів танкового екіпажу в особливих умовах. 

Для діагностики індивідуальних профілів саморегуляції застосовано 

останній варіант опитувальника В.І. Моросанової «Стильові особливості 

саморегуляції поведінки – ССП–98» [173; 174]. Методика була створена 

1988 року у Психологічному інституті РАО в лабораторії психології 

саморегуляції й валідна як для наукових досліджень, так і як інструмент 

практичної діагностики різних аспектів індивідуальної саморегуляції. 

Твердження опитувальника побудовані на типових життєвих ситуаціях і не 

мають безпосереднього зв’язку із специфікою діяльності. Структура 

індивідуальних особливостей саморегуляції членів танкового екіпажу 

досліджувалася на основі шести показників індивідуальної саморегуляції, 

релевантних шкалам опитувальника, що в сукупності характеризують 

індивідуальний профіль саморегуляції. 46 тверджень опитувальника 

входять до складу шести шкал: планування цілей (Пл), моделювання 

значущих умов їх досягнення (М), програмування дій (Пр), оцінювання і 

корекція результатів (Ор), показники розвитку регуляторно-особових 
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властивостей – гнучкості (Г), самостійності (С). Загалом опитувальник 

працює як єдина шкала «Загальний рівень саморегуляції» (ЗРС), що 

відображає рівень сформованості індивідуальної системи саморегуляції 

довільної активності людини [173; 174]. Підтверджено, що досліджувані з 

високими показниками загального рівня саморегуляції самостійні, гнучко 

й адекватно реагують на зміну умов, висування і досягнення цілей 

діяльності у них відбувається переважно усвідомлено. Чим вище загальний 

рівень усвідомленої регуляції, тим легше фахівець оволодіває новим видом 

активності, впевненіше почувається у незнайомих ситуаціях, й тим 

стабільнішими є його успіхи у звичних видах діяльності. Відповідно, 

успішність оволодіння новим видом діяльності значною мірою залежить 

від відповідності особливостей саморегуляції і вимог освоюваного виду 

активності. 

Методика дослідження тривожності особистості 

(Ч.Д. Спілбергера, в адаптації Ю.Л. Ханіна) [65, с. 184–190] застосовувана 

для визначення рівнів прояву особистісної та реактивної (ситуативної) 

тривожності членів танкового екіпажу. Опитувальник дає змогу 

диференційовано дослідити  тривожність і як особистісну рису, і як стан. 

Особистісна тривожність є стійкою індивідуальною характеристикою, що 

відображає схильність суб’єкта до тривоги і передбачає наявність 

тенденції сприймати широкий діапазон ситуацій загрозливими з 

відповідною реакцією. Ситуативна (реактивна) тривожність як стан 

характеризується суб’єктивно пережитими емоціями напруження, 

занепокоєння, стурбованості, нервовості, як емоційна реакція на стресову 

ситуацію з різною динамікою та інтенсивністю. Висока тривожність 

зазвичай викликає появу неприємного стану суб’єкта, що є негативним 

чинником для військово-професійної діяльності членів танкового екіпажу. 

Методика діагностики поведінки особистості в конфліктній 

ситуації К. Томаса (в адаптації Н.В. Гришиної) [73, с. 270–273] 

використана для визначення стильових особливостей поведінки танкістів у 

конфлікті. Тест адаптований для вивчення особистісної схильності до 
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конфліктної поведінки. Для описання типів поведінки людини в 

конфліктній ситуації К. Томас розглядає двовимірну модель регулювання 

конфліктів. Ґрунтовними вимірами в цій моделі є кооперація, пов’язана з 

увагою людини до інтересів інших людей, залучених до конфлікту, та 

напористість, для якої характерним акцентом є наголос на захисті 

власних інтересів. Відповідно до цих двох вимірів, К. Томас виділив п’ять 

способів регулювання конфліктів. Суперництво (змагання, конкуренція) як 

прагнення задовольнити власні інтереси на шкоду іншому. Пристосування 

(протилежне суперництву) – стиль поступок, принесення в жертву власних 

інтересів заради іншого, при цьому відбуваються дії спільно з іншою 

людиною без спроби відстоювати власні інтереси. Компроміс – стиль, коли 

кожен учасник конфлікту частково відмовляється від власних інтересів та 

вимог, щоб задовольнити їх в іншому, часто головному. Уникнення – для 

нього характерно як відсутність прагнення до кооперації, так і відсутність 

тенденції до досягнення власних цілей. Співробітництво – тип поведінки в 

конфлікті, коли учасники ситуації знаходять до альтернативне рішення, що 

повністю задовольняє інтереси всіх сторін конфлікту. 

Ця методика є валідною та надійною, простою у застосуванні. Під 

час її використання досліджуваним було представлено кожний з п’яти 

перерахованих можливих варіантів дванадцятьма судженнями про 

поведінку індивіда в конфліктній ситуації. Ці судження згуртовано у 30 

парах, у кожній з яких досліджуваним було запропоновано вибрати у 

кожній парі судження, що є найбільш типовим для характеристики їх 

поведінки. Оптимальною поведінкою у конфлікті вважають таку, коли 

застосовують усі п’ять тактик поведінки, і кожна з них має значення в 

інтервалі від 5 до 7 балів. 

Методика «Індекс групової згуртованості» К. Сішора [236, с.179–

180] використана у дослідженні задля вивчення ступеня інтеграції 

танкістів 

у групі, їхньої згуртованості в єдине ціле. Встановлено, що на здатність 

кожної людини вливатися в колектив, ставати його часткою впливають 
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кілька чинників: фактори середовища; особистісні фактори; фактори 

команди; фактори керівництва. Методика складається із 5 питань 

з декількома варіантами відповідей на кожне. Відповіді закодовано у бали. 

Результати дають змогу визначити рівні групової згуртованості (високий, 

вищий за середній, середній, нижчий за середній, низький).  

Модифікована методика оцінки психологічної атмосфери в 

колективі А.Ф. Фідлера [236, с. 190–191] була застосована для оцінки 

психологічної атмосфери в колективі. В основі лежить метод семантичного 

диференціала. Методика допускає анонімне обстеження, що підвищує її 

надійність. Надійність збільшується у поєднанні з іншими методиками з 

вивчення особливостей внутрішньогрупових взаємовідносин. Задля 

вирішення завдань нашого дослідження, нами було змінено інструкцію 

методики. У модифікації цієї методики для оцінювання за восьмибальною 

шкалою запропоновано параметри: дружелюбність – ворожість, згода – 

незгода, задоволеність – незадоволеність, продуктивність – 

непродуктивність, теплота – холодність, співпраця – неузгодженість, 

взаємопідтримка – недоброзичливість, захопленість – байдужість, цікавість 

– нудьга, успішність – неуспішність. Досліджувані оцінюють полярні 

шкали, що під час інтерпретації отриманих результатів дає змогу 

визначити основні тенденції соціально-психологічного клімату даного 

колективу, спираючись на оцінку даних полярних шкал. 

Методика діагностики  спрямованості особистості Б. Басса [210, 

с. 276–281; 212, с. 317–325] є модифікацією опитувальника Смекала–

Кучера та застосована для визначення мотиваційної спрямованості 

танкістів щодо їх домінантної орієнтації під час міжособистісної взаємодії, 

що відображається у співвідношенні відповідних стилів: 

1) спрямованість на себе (НС) як орієнтація особистості на 

безпосередню винагороду, незалежно від змісту діяльності, схильність до 

суперництва; 
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2) спрямованість на взаємодію (ВД) свідчить про прагнення 

особистості підтримувати стосунки з людьми за будь-яких обставин, про 

їхню орієнтацію на сумісну діяльність; 

3) спрямованість на завдання (НЗ) свідчить про зацікавленість 

особистості у розв’язанні ділових проблем, виконанні роботи якомога 

краще, про їхню орієнтацію на ділове співробітництво, відстоювати власну 

думку в інтересах справи, яка корисна для досягнення спільної цілі. 

Вибірка досліджуваних. Вивчення особливостей надійності членів 

танкового екіпажу було проведено на базі Військового інституту танкових 

військ Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут». У дослідженні взяли участь військовослужбовці в 

кількості 93 особи (31 екіпаж), які з 2014 року безпосередньо брали участь 

у проведенні антитерористичної операції на сході України (ООС) у складі 

танкових екіпажів. Вік військовослужбовців – від 20 до 35 років. Стаж 

служби у ЗСУ становить від 1 до 10 років. Цих військовослужбовців було 

розподілено на групи випробуваних за критерієм показника ступеня 

надійності у складі екіпажу танка. Опис процедури розподілу наведено  

в параграфі 2.2.  

Експертну групу утворили фахівці-танкісти, стаж яких у сухопутних 

військах становив більше як 5 років. Так, до цієї групи увійшли 18 фахівців 

віком від 32 років. Серед них командирів – 38,9%, навідників – 27,8%, а 

водії механіки представлені часткою, яка становить 33,3%. 

Емпіричне дослідження припускало три етапи науково-пошукової 

роботи. У межах першого – пошукового етапу (2015 – 2016 рр.) було 

визначено наукову проблему, вивчено стан її розв’язання в науково-

теоретичній літературі, проведено систематизацію й концептуалізацію 

досліджень з проблеми психологічної надійності членів танкового екіпажу 

в особливих умовах, визначено цілі, завдання, об’єкт, предмет і програму 

дослідження. Окреслено підходи щодо її емпіричного вирішення, з’ясовані 

принципи та обґрунтовано методику емпіричного дослідження, підібрано 

психодіагностичний інструментарій.  
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Другий – експериментальний етап (2017 – 2018 рр.) передбачав 

організацію і проведення пілотажного та констатувального експериментів, 

мета яких полягала, по-перше, у вивченні розвитку змістових 

характеристик  психологічної надійності членів танкового екіпажу, її 

структури та ступеня виразності емпіричних індикаторів; по-друге, в 

отриманні нових емпіричних даних про особливості взаємозв’язків 

змістових характеристик психологічної надійності членів танкового 

екіпажу залежно від результативності сумісної діяльності танкового 

екіпажу у різних умовах виконання завдання за призначенням; по-третє, у 

визначенні діагностичних факторів, що обумовлюють сутнісний зміст 

психологічної надійності членів танкового екіпажу, в основі яких лежать 

як індивідуально-психологічні детермінанти надійності, так і суто групові 

характеристики. Результати роботи на цьому етапі дали змогу також 

розкрити особливості існуючих недоліків в оцінці, діагностиці та 

оптимізації надійності членів танкового екіпажу. 

У подальшому, на підставі отриманих емпіричних даних було 

проаналізовано змістові характеристики психологічної надійності членів 

танкового екіпажу залежно від результативності сумісної військово-

професійної діяльності танкового екіпажу та відібрано 20 екіпажів з 

нижньої частини вибірки за показниками професійних досягнень методом 

ранжування (в кількості 60 осіб). Для забезпечення валідності 

експерименту та достовірності порівняння емпіричних даних з їх числа 

виділено експериментальну та контрольну групи по 10 екіпажів методом 

випадкових виборів (проведено за допомогою стратегії рандомізації) 

[33; 152; 166].  

Третій етап (2018 – 2020 рр.) передбачав проведення формувального 

етапу дослідження, встановлення індивідуальних відмінностей 

контингенту досліджуваних, які виявлялися у відповідних змістових 

характеристиках психологічної надійності членів танкового екіпажу, а 

також розробленні програми з оптимізації рівня надійності 
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військовослужбовців танкового екіпажу ЗСУ в процесі військово-

професійної діяльності. 

На цьому етапі емпіричного дослідження з експериментальною 

групою проводився професійно-психологічний тренінг «Бойова робота 

групи» задля розвитку компонентів психологічної надійності членів 

танкового екіпажу та їх змістових характеристик за виділеними 

критеріями. З контрольною групою такий тренінг не проводився. Після 

проведення професійно-психологічного тренінгу було організовано 

повторне тестування танкістів експериментальної та контрольної груп 

танкових екіпажів задля визначення ефективності розробленого тренінгу 

шляхом порівняння емпіричних показників, отриманих до та після 

тренінгу. Повторне тестування було проведено через 2,5 місяця з моменту 

завершення тренінгової роботи з експериментальною групою танкістів. 

Результати отриманих протягом дослідження даних порівнювалися з 

використанням методів математичної обробки емпіричних результатів та 

статистичних критеріїв (описові статистики, одновибірковий критерій 

Колмогорова-Смірнова, t-критерій Стьюдента, φ-критерій Фішера, 

кореляційний аналіз за r-критерієм Спірмена, факторний аналіз). Отримані 

результати емпіричного дослідження оброблялися за допомогою пакетів 

програм обробки статистичних даних: Microsoft Office Excel 2007, SPSS – 

21.0. [33; 152; 166; 222; 264]. 

Таким чином, статистична обробка матеріалів дослідження 

проводилася з використанням спеціалізованих пакетів прикладних 

програм, що забезпечують виконання загальновизначених одномірних 

статистик і багатомірних математико-статистичних методів, адекватних 

для вирішення конкретних завдань дослідження. 
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2.2. Змістові характеристики психологічної надійності військово-

професійної діяльності членів танкового екіпажу 

 

Як показав теоретичний аналіз джерел з проблеми надійності 

фахівця під час виконання ним своїх професійних завдань, це питання не 

можна вважати цілком вивченим та всебічно дослідженим. Якщо питання 

семантичного різноманіття стосовно цієї категорії знайшли хоча б часткові 

відповіді, то проблема групової надійності танкового екіпажу більш вузька 

та специфічна. Відповідно, це питання має бути досліджено більш 

детально і в емпіричному плані. 

У межах дослідження показників рефлексивно-оціночного критерію 

та з метою виявлення розуміння танкістами змісту, сутності та 

особливостей категорії «надійність членів танкового екіпажу» на початку 

дослідження нами було проведене опитування за Анкетою визначення 

психологічних особливостей надійності членів танкового екіпажу 

(додаток А). В опитуванні взяли участь танкісти, що входили до складу 

танкових екіпажів. 

Досліджуваним слід було відповісти на наступні питання: 

1) які якості особистості визначають надійність особистості взагалі;  

2) які якості особистості визначають надійність членів танкового 

екіпажу (ТЕ); 

3) від чого залежить надійність членів танкового екіпажу. 

Отримані данні були піддані процедурі контент-аналізу, результати 

якого дали змогу сформулювати низку особливостей.  

Так, під час визначення сутності категорії надійність особистості 

(загальне поняття) було виокремлено перелік якостей, які, на думку 

респондентів, є важливими в її забезпеченні. Результати представлено в 

табл. 2.2. 
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Таблиця 2.2  

Перелік якостей, що визначають зміст та сутність категорії 

«надійність» 

№ Перелік якостей 
Рейтингові показники  

Надійність Надійність ТЕ 

1 Безпомилковість  3 1 

2 Взаємозамінність 18 2 

3 Сумісність  20 3 

4 Безвідмовність  2 4 

5 Висока працездатність  9 5 

6 Згуртованість  17 6 

7 Неконфліктність  19 7 

8 Узгодженість дій 16 8 

9 Стресостійкість  1 9 

10 Відповідальність  8 10 

11 Стабільність  7 11 

12 Емоційна стійкість  4 12 

13 Рішучість 12 13 

14 Здатність до саморегуляції 11 14 

15 Врівноваженість  5 15 

16 Стійкість до перешкод 6 16 

17 Впевненість в собі 14 17 

18 Наполегливість 10 18 

19 Адаптивність 13 19 

20 Вміння йти на компроміс 15 20 
 

Розглядаючи результати, спочатку без врахування отриманого 

показника виборів, відмітимо, що загальний перелік описових 

характеристик категорії “надійність” утворили якості, що характеризують: 

1) високу ефективність під час виконання завдань за призначенням 

екіпажем – безпомилковість, безвідмовність, стабільність, висока 

працездатність;  

2) вольову сферу членів танкового екіпажу – врівноваженість, 

стресостійкість, емоційна стійкість, відповідальність, наполегливість, 

стійкість до перешкод, здатність до саморегуляції, впевненість в собі, 

рішучість; 
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3) міжособистісну сферу екіпажу – узгодженість; взаємозамінність, 

згуртованість, неконфліктність, адаптивність, сумісність, вміння йти на 

компроміс.   

Більшість виборів під час оцінки загальної категорії «надійність» 

отримали такі якості та особистісні характеристики, як стресостійкість, 

безвідмовність, безпомилковість, емоційна стійкість та врівноваженість. 

При цьому ті самі респонденти для опису категорії «надійність членів 

танкового екіпажу» обрали здебільшого інші характеристики: 

безпомилковість, взаємозамінність, сумісність, безвідмовність та висока 

працездатність.  

Дивлячись на першу п’ятірку якостей в обох випадках, можна 

побачити, що такі описові одиниці, як безпомилковість та безвідмовність, є 

присутніми в обох випадках розгляду категорії надійності. Але якщо в 

першому варіанті її опису переважають дефініції, які належать до 

емоційно-вольової сфери особистості, то в другому, поряд з 

характеристикою «високі показники працездатності»  з’являються якості, 

що лежать у площині міжособистісних відносин людини. Якщо 

подивитись на наступні якості, які також мали досить  високу кількість 

виборів, то ми побачимо продовження тенденції щодо переважання в 

забезпеченні надійності членів танкового екіпажу якостей, що 

представляють міжособистісну сферу фахівця, як-от: згуртованість, 

неконфліктність та узгодженість дій. 

Отже, на цьому етапі дослідження ми можемо зробити попередній 

висновок про те, що надійність членів танкового екіпажу має груповий 

характер та визначається «внеском» не стільки окремого 

військовослужбовця, скільки екіпажу в цілому. 

Однак поряд з цим аналіз відповідей на третє запитання показав, що, 

крім уже зазначеного, основними умовами надійності танкового екіпажу є: 

– досвід служби у складі одного екіпажу; 

– стиль керування командира екіпажу. 
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Якщо з першою умовою більш-менш усе зрозуміло: що більший 

досвід сумісної діяльності, то менше помилок мають припускатись 

танкісти, то в другому випадку особливого значення набуває окремо 

особистість командира екіпажу. За свідченнями опитаних, саме командир, 

якщо він є авторитетом, може впливати і на атмосферу в межах екіпажу, і 

на настрій підлеглих, і на надійність під час виконання завдання. Крім 

того, як було відзначено у теоретичному розділі дисертації, командир 

екіпажу несе персональну відповідальність за дії підлеглих та за 

результати виконання поставленого завдання за призначенням.  

Отримані у процесі цієї частини дослідження результати використані 

для уточнення програми емпіричного дослідження особливостей 

надійності членів танкового екіпажу, зокрема визначено якості, що 

належать до вольової та міжособистісної сфер особистості, а також 

характеризують рівень ефективності професійної діяльності танкістів.   

Більшість наявних досліджень надійності виконання завдання 

військовослужбовцями тією чи іншою мірою торкаються проблеми 

виникнення в його діяльності помилкових дій [104; 105; 225].  

Саме безпомилковість у діяльності є одним з показників надійності 

військовослужбовця, а характер помилок та можливість (або 

неможливість) їх виправлення є індикаторами рівня надійності та 

показником успішності виконуваної діяльності. Крім того, враховуючи 

надскладну ситуацію на сході нашої країни, ми можемо з упевненістю 

констатувати, що будь-яка помилка військовослужбовця може дуже дорого 

коштувати. 

Отже, дослідження проблеми допущення фахівцями-танкістами 

помилок у їхній діяльності стало обов’язковим етапом емпіричної частини 

роботи. 

У межах дослідження показників результативно-діяльнісного  

критерію проаналізувавши результати опитування танкістів за Анкетою 

визначення психологічних особливостей надійності членів танкового 
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екіпажу (додаток А) та спостережень експертів під час виконання ними 

завдань, визначено основні помилок, яких  припускаються члени танкового 

екіпажу.  

Перш за все вважаємо за потрібне відзначити, що серед загальної 

вибірки танкістів, які взяли участь у нашому дослідженні, 75,25% 

зауважили, що помилки, які трапляються, є помилками  танкового 

екіпажу загалом, а не когось з його членів окремо. А от 24,75% опитаних 

відзначили, що попереджувати помилки в змозі командир екіпажу. Саме 

він має думати заздалегідь про можливі труднощі у виконанні того чи 

іншого завдання та прогнозувати перебіг подій. Отже, навіть якщо 

помилка допущена кимось іншим з екіпажу, відповідає за неї все одно 

командир. Ці дані можуть свідчити, що надійність членів танкового 

екіпажу має груповий характер, а особистість командира танку є 

ключовою в її забезпеченні. 

Проведений аналіз основних помилок, яких припускаються члени 

танкового екіпажу, дав змогу сформувати їх перелік з привласненням 

рейтингового показника частоти обрання (відсоткові показники в даному 

випадку ми не наводимо через те, що одним опитуваним досить часто 

робилось декілька виборів). 

Поряд з цим експерти вказували на ступінь важкості помилкової дії 

від 1 до 3 балів, де 1 бал – незначна помилка, легке порушення; 2 – помітна 

помилка, проте її можна виправити; 3 – важка помилка, яку неможливо 

виправити. 

Результати спостереження за танкістами під час виконання ними 

завдань за призначенням та з урахуванням обраних локацій (етапів), дали 

змогу сформулювати низку узагальнень.  

Так, було встановлено, що більшість помилкових дій здійснювалось 

танкістами в межах 1-ї, 2-ї та 5-ї локацій – 31,86%, 22,25% та 30,1% 

відповідно. Мало того, в одному випадку спостереження було відмічено 

ігнорування, тобто невиконання такої функції, як технічний огляд танка (1-
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ша локація). Більшість із тих військовослужбовців, хто припускався 

помилок на цьому етапі, говорили, що з машиною, що вони її 

«відчувають», що «це зайка трата часу» тощо. Це є наслідком 

самовпевненості та самонадіяності і може призвести до негативних 

наслідків. 

Приблизно така ж ситуація була відмічена і стосовно особливостей 

основ руху танка та його керування. Механіки-водії, що припускались 

помилок на цьому етапі, всі як один спирались на власний досвід 

керування танком у подібних ситуаціях – тобто «їм краще видно», «вони 

вже так робили» тощо.   

Окремо відзначимо особливості допущення помилок на етапі 

оцінювання інженерної підготовки. Якість проходження цього етапу також 

виявилась невисокою через домінуюче переконання танкістів, що «для них 

головне – це танк, а окопи та тимчасові укриття для них мало актуальні».  

Найбільша кількість помилок була зафіксована у механіків-водіїв, 

найменша – у навідників. При цьому було встановлено, що найбільш 

«залежним» членом танкового екіпажу є навідник – його результат 

залежатиме від того, на скільки точно буде віддано наказ, сформульовано 

завдання та наскільки вдалою буде позиція для здійснення пострілів. 

Командири у будь-яких випадках, є відповідальними за загальний 

результат екіпажу та за всі помилки, допущені кожним з його членів. 

Таким чином, стовідсотково об’єктивно оцінити ступінь індивідуальної 

надійності кожного військовослужбовця зі складу танкового екіпажу не є 

можливим – надто високим є взаємозв’язок цієї змінної з іншими 

об’єктивними факторами.  

Отримані дані показали доцільність паралельно виявляти ступінь 

надійності екіпажу загалом та проводити вивчення індивідуально-

психологічних особливостей його членів, які є детермінантами групової 

надійності, що і показано в розробленій моделі психологічної надійності 

танкового екіпажу у параграфі 1.3.   



118 

Зауважимо, що помилки можна розділити на ті, що стосуються: 

1) порушення правил безпеки; 

2) неналежної професійної підготовки танкістів; 

3) особливостей взаємодії в межах екіпажу.  

У першому випадку помилки, що трапляються внаслідок 

недотримання або порушення правил безпеки, є, на думку експертів, 

найбільш поширеними та легковажними. Саме нехтування нормами 

безпеки є зазвичай навмисною дією, наслідки якої чітко та у повному 

обсязі усвідомлюються військовослужбовцем. При цьому, опитування 

показало, що абсолютно всі випробувані (100% опитаних) хоча б раз, але 

припускалися таких помилкових дій та нехтували правилами безпеки. 

Найпоширенішим поясненням такої дії є те, що військовослужбовці 

говорять про низьку ймовірність негативних наслідків помилкових дій та 

відзначають можливість у будь-який момент все виправити.  

Наступна категорія помилок належить до тих, що виникають 

унаслідок недостатньої або неналежної професійної  підготовки 

військовослужбовців або через брак професійного досвіду (у новачків, 

стаж яких не перевищує 5 років). Такі помилки не можна однозначно 

розділяти на групи залежно від складності та можливості виправлення. Їх 

спектр дуже широкий. Єдине, що в таких випадках є реальним, за 

свідченнями експертів, – це прогнозування можливості допущення 

помилкових дій конкретним військовослужбовцем. 

Ще одна група помилок, виокремлених під час опитування, 

стосується особливостей взаємовідносин членів танкового екіпажу один з 

одним та обумовлюється якістю їхньої взаємодії. 

При цьому, за свідченням експертів, найменш важкими можна 

вважати помилки, які стосуються недотримання заходів безпеки. Як уже 

було згадано, ці дії найчастіше трапляються серед інших помилкових дій, 

яких припускаються військовослужбовці.  
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До другого типу помилок належать значні, але які можна виправити: 

недотримання порядку та правил технічного обслуговування танка, 

ігнорування погодних умов під час планування виконання завдання, 

ігнорування показників приборів танку, незнання матеріальної частини 

машини, пошкодження навісної техніки, некоректне використання 

приладів радіозв’язку, а також допущення конфліктів під час виконання 

завдання. 

Найважчими помилками, на думку експертів, є: неповна оцінка 

обстановки перед виконанням завдання, порушення правил керування 

танком, неузгодженість дій екіпажу, нечітке віддання команд, 

недотримання вказівок та наказів командира (більше стосується 

навідника). 

Отже, наведені дані дають змогу нам говорити про можливість більш 

диференційованого підходу щодо оцінки ступеня надійності діяльності 

членів танкового екіпажу Збройних Сил України.  

З даних, наведених у таблиці 2.3., можна побачити, що здебільшого 

помилок танкісти припускаються на етапі підготовки до завдання та 

безпосередньо на початку його виконання.  

Таблиця 2.3 

Перелік помилкових дій, яких припускаються танкісти 

№ Перелік помилкових дій 
Рейтинговий 

показник 

Ступінь 

важкості 

1 2 3 4 

1 

Недотримання заходів безпеки (не надягають 

шломофони; не закривають люки; ненадійне 

закріплення особистих речей в танку тощо) 

1 2 

2 Незнання матеріальної частини машини 2 2 

3 
Недотримання порядку та правил технічного 

обслуговування танку 
3 2 

4 
Ігнорування показників контрольно-

вимірювальних приладів 
4 2 

5 Порушення правил керування танком  5 3 

6 Нечітке віддання команд 6 2 

7 Недотримання вказівок та наказів командира 7 3 
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Продовження таблиці 2.3 

1 2 3 4 

8 Неузгодженість дій екіпажу 8 3 

9 
Ігнорування погодних умов під час 

планування виконання завдання 
9 2 

10 
Допущення конфліктів під час виконання 

завдання 
10 2 

11 Пошкодження навісного обладнання 11 2 

12 
Неповна оцінка обстановки перед виконанням 

завдання 
12 3 

13 
Порушення у відстежуванні та дотриманні 

вказаного маршруту 
13 2 

14 Некоректне використання засобів зв’язку  14 2 

15 
Ненадійне обладнання окопів та їх 

маскування  
15 2 

 

Отримані таким чином дані були використані нами при плануванні 

та проведенні розподілу танкістів на групи досліджуваних, чому 

передувало врахування кількості (важкості) допущених помилок.  

Крім того, контент-аналіз показав, що основними детермінантами 

допущення помилок військовослужбовцями є дві групи чинників. 

Першу групу утворюють суб’єктивні, або внутрішні, детермінанти. 

Як показало опитування, головними детермінантами помилкових дій в 

даному випадку є:  

Індивідуально-психологічні властивості членів танкового екіпажу. 

Особистісні якості безпосередньо впливають на безпомилковість 

виконання поставлених завдань за призначенням, адже виступають базою 

для професійного становлення особистості, являючи собою основу 

професійно важливих якостей танкістів. Помилки, обумовлені такими 

чинниками, є надто серйозними та можуть мати досить важкі наслідки. 

Недосвідчений або не зовсім професійно придатний військовослужбовець 

через брак знань та вмінь може припуститись таких помилкових дій, 

виправлення яких буде неможливим. Особливо складними, на думку 

експертів, є випадки, коли брак досвіду та нерозвинені професійно важливі 
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якості збігаються зі складною ситуацією, в якій потрібно вирішити 

поставлене завдання.  

Брак професійного досвіду. Цей чинник є дуже схожим з попереднім, 

але в цьому випадку йдеться про недостатній рівень навичок у 

військовослужбовця за наявного необхідного рівня професійних знань та 

вмінь. 

Професійна самовпевненість. Ця детермінанта, навпаки, є 

«відповіддю» на більш ніж необхідний професійний досвід 

військовослужбовця.  Досвідчені військовослужбовці схильні 

переоцінювати власні сили та можливості під час виконання завдань за 

призначенням. Їм властиво не звертати уваги на «дрібниці», ігнорувати 

виконання чинних правил безпеки тощо. Поряд з цим, за свідченнями 

експертної групи, помилки, викликані згаданим чинником, 

спостерігаються і у танкістів із занадто високим рівнем самооцінки. 

До складу другої групи входять об’єктивні, або зовнішні, 

детермінанти. 

Стан матеріально-технічної бази. Значна частина опитаних нами 

танкістів вказала на те, що однією з головних детермінант допущення 

помилкових дій членів танкового екіпажу є незадовільний стан 

матеріально-технічної бази. У цьому випадку йдеться про те, що 

переважно більшість машин, на яких доводиться працювати, є застарілими 

та мають несправності (якщо доводиться лагодити на місці, то далеко не 

завжди є необхідні деталі тощо). Такі особливості, за свідченнями 

танкістів, зазвичай заганяють їх у глухий кут: є завдання, є план або чітка 

інструкція до виконання, але не має на чому чи за допомогою чого його 

виконувати.  

Умови виконання завдання. Доволі велика кількість факторів 

зовнішнього середовища чинить певний вплив на танкістів, які  виконують 

те чи інше  завдання. Стосовно діяльності танкістів, то, як уже було 

зазначено, здебільшого вона відбувається у складних, а нині у зв’язку з 
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АТО (ООС), все частіше, в екстремальних умовах. Бойова обстановка, 

загроза життю та здоров’ю, постійна напруженість – це все ускладнює і без 

того нелегку діяльність членів танкового екіпажу.   

До цього слід додати ще й те, що самі опитувані військовослужбовці, 

в якості несприятливих факторів зовнішнього середовища, які 

обумовлюють виникнення помилок, відмітили наступні: холодна пора 

року; водіння в ночі; перетинання лісової місцевості; штурм та бойові дії.  

Вплив найближчого оточення. Оскільки вся діяльність 

військовослужбовців танкових військ має груповий характер, мікроклімат 

в межах цієї групи чинить неабиякий вплив на кожного зокрема 

військовослужбовця, обумовлює його працездатність, впливає на процес та 

результат загальної діяльності. 

Методи експертного оцінювання, аналізу документів і продуктів 

(результатів) військово-професійної діяльності використано в межах 

дослідження показників результативно-діяльнісного критерію. Зокрема, 

було визначено оцінки та показники часу виконання танкістами завдань за 

призначенням згідно з нормативами (додаток Б). На підставі зазначених 

показників загальну вибірку військовослужбовців – членів танкових 

екіпажів за результатами інтегрального оцінювання 93 танкістів 

(31 екіпаж) залежно від показників надійності їхньої військово-

професійної діяльності було розподілено на 2 групи (рис. 2.1). 

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

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

надійності (високі показники успішності виконання завдань та низький 

рівень допущення помилкових дій). 

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

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

рівень успішності та високий показник допущення помилкових дій. 

Зазначимо, що результати такого розподілу, як і решта отриманих 
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результатів емпіричного дослідження до військовослужбовцям не 

повідомляли. 

 
Рис. 2.1. Розподіл загальної вибірки досліджуваних танкістів  

за рівнем надійності 

 

Результати виконання 1 блоку нормативів членами танкових 

екіпажів за групами досліджуваних дозволили зробити наступний розподіл 

(табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Показники часу виконання 1 блоку нормативів  

членами танкового екіпажу  

№ Завдання 
1 група 

M ± m 

2 група 

M ± m 
р 

1. Посадка екіпажу у танк 9,8±0,9 с 12,1±1,2 с р<0,05 

2. Висадка екіпажу з танка 9,9±1,3 с 12,5±1,3 с р<0,05 

3. 
Зайняття вогневої позиції, опорного 

пункту, району оборони 
9,5±0,6 хв. 15,6±0,4 хв. р<0,01 

4. Складання картки вогню танка 9,4±0,5 хв. 13,2±0,6 хв. р<0,01 

Примітка: р – рівень значущості відмінностей за φ-критерієм Фішера 

 

Отримані дані засвідчили значущі відмінності за показниками 

дослідження між групами. Норматив посадки екіпажу у танк значно краще 

виконали представники 1 групи (9,8±0,9) порівняно з 2 групою танкістів 

(12,1±1,2, р<0,05). Аналогічні відмінності виявлені також за нормативом 
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висадки з танку в 1 (9,9±1,3) та 2 групах (12,5±1,3, р<0,05), хоча ці 

завдання були найбільш простими. Заняття вогневої позиції, опорного 

пункту, району оборони танкісти 1 групи виконали значно швидше 

(9,5±0,6) за танкістів з екіпажів 2 групи (15,6±0,4, р<0,01). Складання 

картки вогню танка екіпажі 1 групи було відпрацьовано в середньому за 

9,4±0,5 хв., а представники 2 групи впоралися за 13,2±0,6 хв. при р<0,01. 

Загалом під час виконання нормативу зі  складання картки вогню танка, в 1 

групі танкістів відмічалося поодиноке допущення помилкових дій. Ці 

похибки одразу зауважували самими танкістами та  виправляли. Поряд з 

цим в 2 групі експерти  спостерігали у танкістів підвищення напруженості 

в поведінці та діях, деяку розгубленість та невпевненість в своїх діях. 

Більшість з них не дуже активно взаємодіяла з іншими членами танкового 

екіпажу, відчувався дефіцит спілкування та скутість у стосунках (за 

результатами спостереження).  

Результати виконання танкістами 2 блоку нормативів представлено у 

таблиці 2.5. 

Таблиця 2.5 

Показники виконання 2 блоку нормативів  

членами танкового екіпажу  

№ Завдання 1 група 2 група р 

1. Виявлення цілей вдень 

Кількість цілей 
р<0,01 

9,9±2,3 6,2±0,8 

Помилка по далекості 
р<0,01 

6,9% 14,3% 

2. Виявлення цілей вночі 

Кількість цілей 
р<0,01 

8,6±1,1 5,2±1,1 

Помилка по далекості 
р<0,01 

8,2% 15,1% 

3. 
Зміна вогневої позиції 

в обороні 

Час виконання 
р<0,01 

52,3±5,6 с 1 хв. 35 с ± 5,5 с  

Примітка: р – рівень значущості відмінностей за φ-критерієм Фішера 
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Аналіз наведених даних дає змогу говорити про значущі відмінності 

показників між групами досліджуваних танкістів.  

Норматив виявлення цілей вдень значно краще виконали 

представники 1 групи (9,9±2,3) порівняно з 2 групою танкістів (6,2±0,8, 

р<0,01). Істотні відмінності виявлено також за нормативом виявлення 

цілей вночі, зафіксовано нижчі значення, порівняно з виявленням цілей 

вдень у 1 (8,6±1,1) та 2 групах (5,2±1,1, р<0,01). При цьому помилка по 

далекості за виявлення цілей вдень у танкістів 1 групи становила 6,9%, а 2 

групи – 14,3%. Помилка по далекості за виявлення цілей вночі у танкістів 1 

групи склала 8,6±1,1, а 2 групи – 15,1%. Тобто це значення вище порівняно 

з виконанням вправи вдень, що свідчить про вплив  складніших умов 

виконання завдання. Зміну вогневої позиції в обороні танкістами 1 групи 

здійснена значно швидше (52,3±5,6 с) за танкістів з екіпажів 2 групи (1 хв. 

35 с ± 5,5 с, р<0,01). Результати дослідження показало, що у випадках, 

коли командир екіпажу демонстрував невпевненість та розгубленість, 

часто змінював накази та нагнітав ситуацію при виконанні завдання, було 

відзначено збільшення часу під час виконання завдання та зменшення його 

результативності. І навпаки, тверда та впевнена позиція командира 

танкового екіпажу допомагала його членам долати перепони більш стійко 

та фактично безпомилково, що в сукупності може свідчити про залежність 

такого нормативу як  виявлення цілей танкістами, вдень та вночі, від 

позиції командира, від атмосфери в межах екіпажу тощо.  

В межах дослідження показників рефлексивно-оціночного критерію 

за Анкетою визначення психологічних особливостей надійності членів 

танкового екіпажу (додаток А) окреслено характеристики взаємовідносин 

членів танкових екіпажів у визначених групах досліджуваних (рис. 2.2). 

Аналізуючи отримані данні ми, можемо визначити, що переважна 

більшість досліджуваних танкістів 1 групи вважають взаємовідносини зі 

своїми колегами гарними (66,5%), тоді як у 2-й групі таких осіб виявлено 

значно менше (25,9%, р<0,01). 
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Рис. 2.2. Оцінка характеру взаємовідносин членів танкових екіпажів  

 

Зазначені відмінності є значущими на рівнях р<0,05 та р<0,01. При 

цьому більшість опитаних танкістів 2-ї групи зауважили, що їхні стосунки 

з колегами є напруженими (46,3%), а в 1 групі таких осіб виявлено не було 

(р<0,01). Серед танкістів 1 групи про звичайні  взаємовідносини в межах 

танкового екіпажу вказали 33,5%, у 2 групі – 27,8% (р<0,05). Такі 

результати засвідчили, що в екіпажах танкістів 1 групи з високим рівнем 

надійності, на їх погляд, переважають гарні взаємини, або вони носять 

звичайних характер. Разом з тим для танкістів 2 групи з умовно низьким 

рівнем надійності більш характерні напружені взаємовідносини майже для 

половини досліджуваних, і лише чверть вважають про звичайний або 

гарний їх характер. 

Наступним кроком у межах дослідження показників рефлексивно-

оціночного критерію психологічної надійності членів танкового екіпажу за 

Анкетою визначення психологічних особливостей надійності членів 

танкового екіпажу (додаток А) стало вивчення ступеня довіри один до 

одного. Цей компонент є дуже важливим, на нашу думку, адже наочно 

демонструє реальну картину тієї атмосфери та тих відносин, які справді 

притаманні конкретному екіпажу в складних ситуаціях.  
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Виконання завдань здебільшого залежить від сумісної роботи 

танкістів, від уміння підлаштовуватись один під одного, вміння розуміти 

свого командира та вміння довіряти йому у складних ситуаціях. Саме тому 

особливої уваги заслуговує дослідження питання суб’єктивного 

відношення членів танкового екіпажу один до одного, яке, на нашу думку, 

може бути об’єктивним чинником їхньої сумісної надійності. 

Так, першим кроком цього етапу дослідження став аналіз відповідей 

на запитання, чи задоволені танкісти стилем командування в екіпажі, чи 

довіряють вони командиру. 

Далі танкісти відповідали на запитання щодо можливості 

(ймовірності) допомогти іншому членові екіпажу навіть тоді, коли 

власному життю або здоров’ю загрожує небезпека.  

Третім запитанням стало вивчення відповідей щодо уявної ситуації 

потрапляння у засідку ворога – яка ймовірність залишення у складній 

ситуації когось із членів екіпажу за можливості в інших врятуватись. 

Отримані результати щодо визначення ступеня довіри між 

військовослужбовцями в межах танкового екіпажу виглядають наступним 

чином. 

На перше запитання щодо ступеня довіри до командира екіпажу, 

досліджувані 1 групи переважно відповіли позитивно – 84,5%. У 2 групі 

таких досліджуваних виявилось дещо менше – 59,2% при р≤0,05.  

Визначення можливості членів екіпажу надати допомогу своєму 

товару по службі навіть тоді, коли власному життю загрожує небезпека 

дало такі результати. На думку досліджуваних 2 групи на подібний крок 

може піти лише кожний другий військовослужбовець – 49,6%; у 1 групі 

цей показник значно більше – 86,8%. Порівняно з 1 групою результати 2 

групи є достовірними на рівні р≤0,01. 

Останнє запитання, можна сказати, є дзеркальним щодо 2-го. 

Відповіді на нього фактично повторюють кількісний показник відповідей 

на 2-ге запитання. Процент військовослужбовців, які не впевнені у своїх 
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колегах в разі виникнення подібної ситуації, у 1 групі випробуваних 15,5%, 

у 2-й групі – 20,8% (при р≤0,01). 

Отже, отримані результати дають змогу засвідчити, що ступінь 

довіри між військовослужбовцями в межах підрозділу є також важливою 

структурною одиницею у забезпеченні необхідного рівня надійності 

танкового екіпажу та досягненні високих результатів військово-

професійної діяльності.   

За методикою 16-факторного опитувальника Р. Кеттелла (16-PF) 

було отримано такі результати у групах фахівців-танкістів (рис. 2.3), де А – 

«замкнутість – товариськість», В – «низький інтелект – високий інтелект», 

С – «емоційна нестабільність – емоційна стабільність»,  

Е – «підлеглість – домінантність», F – «стриманість – експресивність»,  

G – «низька нормативність поведінки – висока нормативність поведінки», 

Н – «невпевненість – соціальна сміливість», I – «жорстокість – 

чутливість», L – «довірливість – підозрілість», M – «практичність – 

мрійливість», N – «прямолінійність – дипломатичність», O – «спокій – 

тривожність», Q1 – «консерватизм – радикалізм», Q2 – «конформізм – 

нонконформізм», Q3 – «низький самоконтроль – високий самоконтроль», 

Q4 – «розслабленість – напруженість». 

Узагальнені результати дослідження індивідуально-психологічних 

характеристик фахівців-танкістів із використанням 16-факторного 

особистісного опитувальника Р. Кеттелла представлені у стенах. 

У межах дослідження показників емоційно-вольового критерію 

психологічної надійності членів танкових екіпажів досліджено відмінності 

показників за факторами С, F, I, O, Q3, Q4. 

За фактором С – «емоційна нестабільність – емоційна стабільність»  

представники 1 групи показали високий рівень емоційної врівноваженості 

(6,43) порівняно з 2 групою танкістів (5,2) на рівні  значущості р<0,01. Такі 

результати свідчать про те, що танкістам 1 групи з високим рівнем 

надійності характерна вища емоційна зрілість, сила нервових процесів, 
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витримка і працездатність, порівняно з 2 групою танкістів із умовно 

низьким рівнем надійності, які при цьому мають нижчу толерантність до 

фрустрації, вищу дратівливість, невротичність і мінливість настрою. 

Танкісти з високим рівнем надійності більш емоційно стійкі, краще 

володіють собою в різних ситуаціях, зокрема й екстремальних. 

 

Рис. 2.3. Індивідуально-психологічні характеристики танкістів за 

опитувальником 16-PF Р. Кеттелла 

 

Їх внутрішній спокій, впевненість у собі підвищує готовність до 

сприйняття нового, несподіваного, звільняє від страху перед невідомим, 

що може поєднуватися зі свободою поглядів, а за потреби – тенденцією до 

новаторства і радикалізму. Фахівці-танкісти 2 групи з умовно низьким 

рівнем надійності більш схильні до спонтанності у вирішенні військово-

професійних завдань, що, на нашу думку, може заважати їх успішному 

розв’язанню, особливо в умовах підвищеного ризику, стресу у разі загрози 

життю та здоров’ю. Тому представники 1 групи з високим рівнем 

надійності більш емоційно стійкі, витривалі, що є важливою запорукою 

успішності під час напруженої і складної військово-професійної 

діяльності. 

 



130 

За фактором F – «стриманість – експресивність» у 1 групі танкістів з 

високим рівнем надійності незначно вищий рівень прояву життєрадісності 

та віри в себе, енергійності (6,6) порівняно з 2 групою танкістів із умовно 

низьким рівнем надійності (6,28), які можуть бути дещо більш 

заклопотаними, обережними. Водночас статистичної значущості за даним 

показником виявлено не було (р≥0,05).  

За фактором I – «жорстокість – чутливість» виявлено значущі 

відмінності (р<0,01): для представників 1 групи танкістів з високим рівнем 

надійності характерний вищий прояв терпимості і поступливості (6,68), 

порівняно з 2 групою танкістів із умовно низьким рівнем надійності, у 

яких цей показник істотно нижчий (4,89), й досліджувані 

характеризуються середнім рівнем толерантності та поступливості. Тобто 

для 1 групи це свідчить про урівноваження показника за фактором Е – 

«підлеглість – домінантність», що оптимізує їхню міжособистісну 

взаємодію з колегами. 

Фактор O – «спокій – тривожність» показує, що фахівці-танкісти 

1 групи з високим рівнем надійності мають низький рівень тривожності 

(3,65), вони спокійні і впевнені в собі порівняно з 2 групою танкістів із 

умовно низьким рівнем надійності (5,22) на рівні значущості відмінностей 

р<0,01. Такі результати засвідчують особливості прояву емоційних реакцій 

у ситуаціях стресу, які можуть проявлятися з різною за інтенсивністю та 

динамічністю в часі. Так, для 1 групи з високим рівнем надійності 

характерні активність, помірне напруження, що, на нашу думку, більше 

тонізує в загальному їх під час військово-професійної діяльності. Для 

фахівців-танкістів 2 групи характерним є сприйняття загрози своїй 

самооцінці і військово-професійній діяльності у ширшому діапазоні 

ситуацій. Зокрема, прояв цього стану в різноманітних професійних 

ситуаціях, коли йдеться про оцінювання фахової компетентності, на нашу 

думку, може перешкоджати успішному розв’язанню завдань за 

призначенням.  
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За фактором Q3 – «низький самоконтроль – високий самоконтроль» –

танкісти 1 групи з високим рівнем надійності показали дисциплінованість, 

точність виконання соціальних вимог, високий самоконтроль емоційних 

проявів (6,7). Танкісти 2 групи з умовно низьким рівнем надійності 

продемонстрували деякі прояви спонтанності поведінки та нехтування 

правилами (5,35) на рівні значущості відмінностей р<0,05. За фактором Q4 

– «розслабленість – напруженість» 1 групі фахівців-танкістів характерна 

схильність до помірного напруження у діяльності, оптимізації свого 

психоемоційного стану, отримання задоволення від своїх досягнень (4,17), 

порівняно з 2 групою танкістів (5,22, р<0,01), які при цьому більш схильні 

до незадоволення собою, можуть не знаходити психоемоційної розрядки.  

У межах дослідження показників мотиваційно-ціннісного критерію 

психологічної надійності членів танкового екіпажу досліджено відмінності 

показників за факторами G, Н, M, Q1, Q2. 

За фактором G – «низька нормативність поведінки – висока 

нормативність поведінки» танкісти 1 групи з високим рівнем надійності 

показали вищу здатність до рішучості і відповідальності, наполегливості та 

соціальної нормативності у вирішенні військово-професійних завдань 

(7,44), порівняно з 2 групою танкістів із умовно низьким рівнем надійності 

(5,02) на рівні значущості р<0,01. 

Фактор Н – «невпевненість – соціальна сміливість» – у 1 групі 

танкістів з високим рівнем надійності проявлений на середньому рівні 

(5,55). Цей фактор указує на достатній ступінь активності в 

міжособистісній взаємодії військовослужбовців. Така тенденція свідчить 

про їхню схильність до обґрунтованого професійного ризику, неабияку 

завзятість, соціабельність, здатність витримувати високі емоційні 

навантаження. Вони зазвичай не відчувають труднощів у спілкуванні, не 

розгублюються у несподіваних ситуаціях, готові брати на себе 

відповідальність за результати професійних дій та прийнятих рішень, 

добре орієнтуються в емоційно напруженій обстановці. У 2 групі танкістів 
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із умовно низьким рівнем надійності цей показник нижчий за середній 

рівень (4,52) на рівні значущості відмінностей р<0,01. 

За фактором М – «практичність – мрійливість» – виявлено суттєві 

відмінності показників (р<0,01). Танкісти 1 групи з високим рівнем 

надійності постають такими, що більше цікавляться реальними фактами та 

орієнтовані на практичну діяльність, досить реалістичні (3,51). Водночас 

результати 2 групи свідчать про меншу збалансованість згаданих 

характеристик і певний рівень мрійливості та водночас оптимізму, що 

може вказувати на романтизацію обраної професії (5,64). 

За фактором Q1 – «консерватизм – радикалізм» – танкісти 1 групи з 

високим рівнем надійності більш схильні до застосування нових підходів у 

професійній діяльності, перегляду чинних принципів, новаторства (5,83) 

порівняно із 2 групою танкістів із умовно низьким рівнем надійності (4,6) 

на рівні значущості р<0,01. Можна охарактеризувати танкістів 1 групи як 

схильних до обґрунтованого ризику під час виконання завдань за умови 

невизначеності, обмеження часу на їх реалізацію, втілення нестандартних 

креативних рішень, а 2 групу – як тих, хто уникає помірного ризику, 

прагне до прогнозованості, тобто рівень їхньої обачності вищий. Фактор 

Q2 – «конформізм – нонконформізм» – характеризує 1 групу танкістів із 

високим рівнем надійності, як тих, хто надає перевагу самостійним 

рішенням, базованим на власному досвіді та аналітичному висновку (4,7), 

тоді як представники 2 групи танкістів з умовно низьким рівнем надійності 

більше прагнуть порадитися з колегами, врахувати думку інших (4,3) на 

рівні значущості відмінностей р<0,05.  

У межах дослідження показників рефлексивно-оціночного критерію 

психологічної надійності членів танкових екіпажів досліджувалися 

відмінності показників за факторами А, В, Е, L, N. 

За фактором А – «замкнутість – товариськість» – танкісти 1 групи 

показали вищий рівень відкритості та готовності до співпраці (6,33) 

порівняно 2 групою (5,06) на рівні значущості р<0,01.  
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Фактор В – «низький інтелект – високий інтелект» – засвідчив вищий 

рівень інтелектуального розвитку в 1 групі танкістів із високим рівнем 

надійності (6,72) порівняно з танкістами 2 групи із умовно низьким рівнем 

надійності (5,29) на рівні значущості р<0,01, що вказує на вищий рівень 

їхньої професійної обізнаності, фахових знань, умінь та навичок тощо. 

Тому танкісти 1 групи з високим рівнем надійності характерний вищий 

рівнень загального інтелекту та мисленнєвих процесів порівняно з 2 

групою. 

Фактор Е – «підлеглість – домінантність» – показує, що по групах 

досліджуваних також спостерігаються значущі відмінності (р<0,01): для 

представників 1 групи танкістів із високим рівнем надійності характерний 

високий прояв серйозності, впевненості і твердості у прийнятті рішень, 

непоступливості (7,48), порівняно з 2 групою танкістів із умовно низьким 

рівнем надійності, у яких цей показник суттєво нижчий (6,03).  

Фактор L – «довірливість – підозрілість»: представники 1 групи з 

високим рівнем надійності характеризуються більшою відкритістю, 

самодостатністю, нижчим рівнем роздратованості та спрямованості на себе 

(5,81) порівняно з 2 групою танкістів із умовно низьким рівнем надійності 

(4,58) на рівні значущості р<0,01. 

Фактор N – «прямолінійність – дипломатичність» – характеризує 

танкістів 1 групи із високим рівнем надійності  як таких, що краще 

розуміють сутність справи (6,72), а представники 2 групи танкістів із 

умовно низьким рівнем надійності характеризуються деякою спонтанністю 

поведінки, вони менш схильні до самоаналізу та встановлення мотивації 

поведінки опонента у взаємодії (5,67), зі значущістю виявлених 

відмінностей р<0,01. 

Такі результати за факторами тесту 16-PF Р. Кеттелла загалом 

свідчать про вищу здатність танкістів 1 групи з високим рівнем надійності 

регулювати власну поведінку у професійно зумовлених ситуаціях, більш 

свідомо керувати своїми станами, спонуканнями та діями. Їх відрізняє 
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впевненість у собі, спокій, стійкість намірів, реалістичність поглядів, 

розвинуте почуття обов’язку, вони добре усвідомлюють власні мотиви, 

планомірно реалізують наміри, розподіляють зусилля і здатні 

контролювати свої вчинки. Фахівці-танкісти 2 групи більш чутливі, менш 

емоційно стійкі, впевнені у собі, рівень їхньої рефлексивності та загальне 

тло активності нижчі, що, відповідно позначається на рівні їхньої 

психологічної надійності.  

За методикою Дослідження локалізації контролю особистості – 

модифікований опитувальник «ЛК» О. Г. Ксенофонтової було отримано 

такі результати у групах танкістів (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Результати дослідження локалізації контролю танкістів 

Шкали 
1 група 

M ± m 

2 група 

M ± m 
р 

Загальна інтернальність (Із) 36,4±5,3 27,2±6,2 р<0,01 

Інтернальність у сфері досягнень (Ід) 6,7±2,5 4,8±1,5 р<0,01 

Інтернальність у сфері невдач (Ін) 6,1±2,7 5,1±2,3 р<0,05 

Інтернальність у професійній діяльності (Іпд) 10,9±3,2 8,4±2,2 р<0,01 

Готовність до подолання труднощів (Дт) 6,3±3,1 4,3±1,9 р<0,01 

Готовність до планування, здійснення і 

відповідальності (Дс) 
6,4±2,5 4,6±2,4 р<0,01 

Примітка: р – рівень значущості відмінностей за t-критерієм Стьюдента 

 

У межах дослідження показників мотиваційно-ціннісного критерію 

психологічної надійності визначено відмінності загального рівня 

інтернальності (Із), інтернальності у сфері досягнень (Ід), інтернальності у 

сфері невдач (Ін) та інтернальності у професійній діяльності (Іпд). 

Танкісти 1 групи з високим рівнем надійності за шкалою загальної 

інтернальності (Із) показали рівень 36,4±5,3 бали, що відповідає високому 

рівню її прояву. Можемо зазначити, що їм притаманне 

високовідповідальне ставлення до виконання поставлених службово-

професійних завдань, самостійність, прагнення до ефективності 

результатів діяльності за відсутності зовнішнього контролю з боку 
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старших командирів. Такі особи орієнтовані на професійну діяльність з 

високою стійкістю до зовнішніх негативних впливів, змінюють свою точку 

зору лише через значущі причини, здатні ефективно використовувати свій 

час, мають конкретні цілі професійної діяльності (у минулому, сьогоденні і 

майбутньому), більш упевнені в собі, наполегливі і послідовні, ніж 

танкісти 2 групи із умовно низьким рівнем надійності (27,2±6,2). Для 2 

групи танкістів характерні прояви інтернального типу значно меншою 

мірою (р<0,01). Тому вони можуть проявляти меншу самостійність у 

плануванні і виконанні своєї професійної діяльності, в окремих видах 

діяльності потребують зовнішнього контролю, зокрема в стресових 

умовах, більш схильні дослухатися до думки інших та піддаються 

зовнішньому впливу. 

За шкалою інтернальності у сфері досягнень (Ід) танкісти 1 групи із 

високим рівнем надійності показали рівень 6,7±2,5 балів, а 2 групи 

танкістів із умовно низьким рівнем надійності 4,8±1,5 балів, які значущо 

відрізняються при р<0,01. Вищий рівень інтернальності у сфері досягнень 

танкістів 1 групи характеризує їх як орієнтованих на досягнення 

конкретних показників військово-професійної діяльності, таких, що 

вважають себе причиною власних досягнень і готові докладати нових 

зусиль для досягнення позитивних результатів у майбутньому. Танкісти 2 

групи із умовно низьким рівнем надійності характеризуються нижчими 

показниками включення у військово-професійну діяльність, менш 

спроможні вважати, що від них залежать досягнення, відчувають труднощі 

забезпечення якісного результату виконання завдань при ускладнених 

умовах. 

За шкалою інтернальності у сфері невдач (Ін) танкісти 1 групи з 

високим рівнем надійності показали рівень у 6,1±2,7 балів, а танкісти 2 

групи з низьким рівнем надійності у 5,1±2,3 балів, які значущо 

відрізняються при р<0,05. Так, танкісти 1 групи більшою мірою 

відчувають свою відповідальність за ті невдачі, що уже відбулися або 
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можуть відбутися при виконанні професійних завдань, а 2 групи при цьому 

менш схильні бачити у собі причину можливих невдачах.  

Результати за шкалою інтернальності у професійній діяльності (Іпд) 

показали у танкістів 1 групи з високим рівнем надійності рівень 10,9±3,2 

балів, а в 2 групі – 8,4±2,2 бали, які значущо відрізняються при р<0,01. 

Зазначимо, що танкісти 1 групи з високим рівнем надійності впевнені, що 

отримані ними успіхи та досягнення у професійній діяльності залежать від 

якості виконуваних ними самими дій. У професійній діяльності вони здатні 

брати відповідальність на себе. Танкісти 2 групи із умовно низьким рівнем 

надійності можуть мати труднощі у поясненні причин і способів 

досягнення того або іншого результату у військово-професійній діяльності, 

вони можуть не допускати покладання на себе будь-якої відповідальності. 

Це на нашу думку, може мати негативні наслідки у військово-професійній 

діяльності під впливом стресових чинників, обмеження часу тощо.  

У межах дослідження показників емоційно-вольового критерію 

психологічної надійності визначено відмінності готовності до подолання 

труднощів (Дт), готовності до планування, здійснення і відповідальності 

(Дс). 

Результати за шкалою готовності до діяльності, пов’язаної з 

подоланням труднощів (Дт), показали у 1 групі танкістів із високим 

рівнем надійності рівень у 6,3±3,1 балів, а у 2 групі – у 4,3±1,9 балів, які 

значущо відрізняються при р<0,01. Тому танкісти 1 групи з високим 

рівнем надійності виявляють високу готовність до специфічної військово-

професійної діяльності. Це дає підстави говорити про високу 

відповідальність, яку вони покладають на себе у подоланні труднощів. 

Прояви цих показників у групі танкістів 2 групи з умовно низьким рівнем 

надійності, які впливають на якісне виконання військово-професійної 

діяльності, поступаються зазначеним характеристикам танкістів 1 групи.  

За шкалою готовності до самостійного планування, здійснення 

діяльності і відповідальності за неї (Дс) у танкістів 1 групи із високим 
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рівнем надійності виявлено рівень у 6,4±2,5 балів, а у танкістів 2 групи із 

умовно низьким рівнем надійності  – у 4,6±2,4 бали, які істотно 

відрізняються при р<0,01. Тому слід підкреслити високий рівень прояву 

особистої відповідальності фахівців-танкістів із високим рівнем надійності 

щодо самостійності у плануванні військово-професійної діяльності та 

виконанні поставлених завдань, що своєю чергою проявлено в меншому 

ступені у групі танкістів із умовно низьким рівнем надійності. Планування 

типової діяльності для фахівців-танкістів є важливим аспектом досягнення 

успіху в військово-професійній сфері, оскільки дає змогу розвести поточні 

завдання з тими, що виникають спонтанно. 

Також з отриманих результатів можна зробити висновок, що 

танкісти 1 групи з високим рівнем надійності орієнтовані переважно на 

досягнення успіху, що свідчить про їхню розвинену потребу у 

саморозвитку, підвищенні успішності, цілеспрямованій поведінці й 

активізації зусиль, спрямованих на досягнення бажаного результату, про 

формування твердих переконань, віри в самого себе, про підвищення 

самооцінки й здатності самопрограмування на успіх, а також про їхню 

активність, ініціативність. Зазначимо, що такі члени танкового екіпажу 

здатні адекватно оцінювати свої професійно важливі якості, прагнуть до їх 

розвитку. Представники 2 групи танкістів із умовно низьким рівнем 

надійності переважно орієнтовані на близькі цілі у професійній діяльності, 

на формальний успіх, досягнення оцінного результату з боку 

командування. Їхній мотив професійного досягнення  характеризується 

через усвідомлення «треба». Тому доцільно говорити про тенденцію 

прагнення до досягнення особистого добробуту, для якого професійна 

діяльність є засобом. Водночас такі особи часто не здатні керувати своїми 

спонуканнями, займатися саморозвитком, боротися зі своїми недоліками. 

Слабке прагнення реального професійного успіху обумовлено також 

обмежувальними переконаннями. Тому ці люди  будують плани тільки на 

близьку перспективу, не знаючи стратегії й тактики постановки цілей та їх 



138 

досягнення. І хоча почуття обов’язку та відповідальність у них доволі 

високі, декому з них все ж властиві такі якості, як необачність і 

панікерство. 

 Результати в 1 групі танкістів із високим рівнем надійності 

характеризують їх як діяльних, таких що, активно прагнуть до виконання 

запланованого, яких мобілізують перешкоди на шляху до мети, головна  

цінність яких – почата справа. Вони поважають соціальні норми та 

прагнуть завершити почату справу. Результати у танкістів 2 групи з 

умовно низьким рівнем надійності характеризують їх як певною мірою 

лабільних, іноді невпевнених і більш імпульсивних, що в стресових 

ситуаціях може призвести до непослідовності поведінки. Але такі якості 

можуть компенсуватися чутливістю, гнучкістю, винахідливістю, а також 

тенденцією до вільного трактування соціальних норм.  

Дослідження показників саморегуляції поведінки за опитувальником 

В.І. Моросанової «Стильові особливості саморегуляції поведінки – ССП-

98» дало змогу визначити індивідуальні профілі у досліджуваних групах 

танкістів (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Індивідуальні профілі саморегуляції танкістів 

№ Шкала регуляції 
1 група 

M ± m 

2 група 

M ± m 
р 

1. Планування 6,9±2,1 5,9±1,7 р<0,05 

2. Моделювання 7,3±2,3 3,8±0,7 р<0,01 

3. Програмування дій 8,4±2,4 5,2±1,2 р<0,01 

4. Оцінка результатів 6,9±1,7 4,1±1,5 р<0,01 

5. Гнучкість 7,2±2,1 4,3±0,9 р<0,01 

6. Самостійність 5,9±1,3 3,9±0,8 р<0,05 

7. Загальний рівень  42,6±5,2 27,5±4,9 р<0,01 
Примітка: р – рівень значущості відмінностей за t-критерієм Стьюдента 

 

У межах дослідження показників емоційно-вольового критерію 

психологічної надійності визначено загальний рівень саморегуляції, 

планування (Пл), моделювання (М) та програмування дій (Пр). 
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Результати дослідження засвідчили, що танкісти 1 групи з високим 

рівнем надійності показали більш високий рівень загальної саморегуляції 

(42,6±5,2)  порівнянно з досліджуваними танкістами 2 групи з умовно 

низьким рівнем надійності (27,5±4,9, р<0,01), що в цілому підтверджує 

низка існуючих досліджень про вплив рівня розвитку саморегуляції 

людини на успішність діяльності. 

Такий компонент саморегуляції, як планування (Пл) краще 

розвинений у танкістів 1 групи з високим рівнем надійності (6,9±2,1) та 

характеризує індивідуальні відмінності у висуванні, ухваленні, утриманні 

цілей. Військовослужбовці 1 групи відзначаються сформованою потребою 

в усвідомленому плануванні військово-професійної діяльності, а також 

реалістичністю, деталізацією й ієрархічністю в цілому стійких планів та 

самостійно поставлених цілей. Танкісти 2 групи з умовно низьким рівнем 

надійності показали значно нижчі результати (5,9±1,7, р<0,05), що свідчить 

про середньорозвинену потребу планування. Цілі їх військово-професійної 

діяльності більш мінливі, несамостійні та ситуативні.  

Моделювання (М) як розвиненні уявлення про умови досягнення 

також найбільш сформовані у танкістів 1 групи з високим рівнем 

надійності, які здатні виокремлювати значущі умови досягнення цілей 

діяльності згідно з поточними та майбутніми програмами. Танкісти 2 

групи з умовно низьким рівнем надійності показали значно нижчі 

результати порівняно з 1 групою (3,8±0,7, р<0,01), тому можуть мати 

труднощі з визначенням цілей діяльності та програми дій, з оцінюванням 

поточної ситуації. Вони не завжди помічають зміну ситуації, а це може 

призводити до невдач. 

За компонентом програмування дій (Пр) високі показники виявлено 

у танкістів 1 групи з високим рівнем надійності (8,4±2,4), що свідчить про 

сформовану потребу продумувати способи своїх дій і поведінки для 

досягнення цілей військово-професійної діяльності. Їх програми гнучкі до 

нових обставин і стійкі у разі перешкод. У танкістів 2 групи з умовно 
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низьким рівнем надійності результати значно нижчі (5,2±1,2, р<0,01) і 

свідчать про середньорозвинену здатність продумувати послідовність 

своїх дій. Цим військовослужбовцям важче самостійно сформувати 

програму, їхні дії можуть бути спонтанними, вони частіше помиляються 

не вносять належних змін до програми дій.  

У межах дослідження показників рефлексивно-оціночного критерію 

психологічної надійності визначено оцінювання і корекцію результатів 

(Ор), гнучкість (Г), самостійність (С). 

Оцінювання і корекція результатів (Ор) у танкістів 1 групи з 

високим рівнем надійності (6,9±1,7) свідчать про достатньо високу 

розвиненість та адекватність їхньої самооцінки, про сформовані і стійкі 

критерії оцінювання результатів військово-професійної діяльності. Ці 

військовослужбовці здатні виявляти причини неузгодження результатів з 

метою діяльності, гнучко адаптуватися до нових умов. Досліджувані 

танкісти 2 групи з умовно низьким рівнем надійності показали значно 

нижчі результати (4,1±1,5, р<0,01), що свідать про менш критичне 

ставлення до своїх дій, недостатню стійкість критеріїв успішності 

діяльності, що може різко погіршувати якість результатів при збільшенні 

обсязі роботи або виникненні зовнішніх труднощів. 

За компонентом гнучкості (Г) досить високі показники у танкістів 

1 групи з високим рівнем надійності (7,2±2,1). Це вказує на  їхню 

релевантну регулятивну гнучкість, здатність швидко перелаштовуватись, 

легко коригувати систему саморегуляції за несподіваної зміни зовнішніх і 

внутрішніх умов й успішно вирішувати поставлене завдання в ситуації 

ризику, що особливо важливо у військово-професійній діяльності. Значно 

нижчий рівень показників танкістів 2 групи з  умовно низьким рівнем 

надійності (4,3±0,9, р<0,01) свідчить про можливі невдачі через труднощі 

у сприйманні та своєчасному реагуванні на нестандартні ситуації у 

динамічних, мінливих обставинах військово-професійної діяльності.  
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Показник самостійності (С) характеризує розвиненість 

регуляторної автономності та виявився середнім у танкістів 1 групи з 

високим рівнем надійності (5,9±1,3) й низьким у танкістів 2 групи – 

(3,9±0,8, р<0,05). Досліджувані танкісти 1 групи більш незалежні, здатні 

самостійно планувати свою діяльність та організовувати й контролювати 

хід її виконання згідно поставлених цілей, проміжними та кінцевими 

результатами діяльності. Танкісти 2 групи виявилися більш залежними від 

думок та оцінки оточення, їхні плани та програма дій за обмеженої 

активності та ініціативи залежать безпосереднього від керівництва. Такі 

особливості скоріше є наслідком від специфіки військово-професійного 

середовища, де сувора субординація та регламентовані керівними 

документами обов’язки обмежують власну ініціативу та коло ситуацій для 

самостійних рішень, особливо на нижчому посадовому рівні, що, 

відповідно, не сприяє розвитку самостійності. 

У межах дослідження показників емоційно-вольового критерію 

психологічної надійності визначено рівні особистісної та реактивної 

тривожності за Методикою дослідження тривожності особистості 

(Ч.Д. Спілбергера, адаптація Ю.Л. Ханіна) (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Результати дослідження проявів тривожності танкістів 

Шкали  
1 група 

M ± m 

2 група 

M ± m 
р 

Реактивна тривожність 39,4±6,7 46,2±5,9 р<0,01 

Особистісна тривожність 33,2±5,3 34,6±5,7 р≥0,05 
Примітка: р – рівень значущості відмінностей за t-критерієм Стьюдента 

 

Прояви особистісної тривожності в обох групах членів танкових 

екіпажів показали її помірний рівень (1 група – 33,2±5,3 балів, 2 група – 

34,6±5,7 балів). Це свідчить про відсутність виразної схильності до 

тривоги, тобто про тенденцію сприймати досить широкий спектр ситуацій 

загрозливими із відповіддю на кожну з них визначеною реакцією. Але 
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разом з тим, представники 2 групи танкістів із умовно низьким рівнем 

надійності показали високий рівень реактивної (ситуативної) тривожності 

(46,2±5,9 балів) порівняно з помірним її рівнем у танкістів 1 групи з 

високим рівнем надійності (39,4±6,7 балів) на рівні значущості р<0,01. Такі 

результати засвідчують особливості прояву емоційних реакцій на стресову 

ситуацію, які можуть бути різними за інтенсивністю і динамічністю в часі. 

Так,  для 1 групи танкістів характерні помірні прояви станів напруження, 

занепокоєння, що, на нашу думку, мобілізує їх в професійній діяльності. 

Для танкістів 2 групи характерно сприймати загрозу своїй самооцінці і 

військово-професійній діяльності у широкому діапазоні ситуацій, що може 

перешкоджати успішному розв’язанню поставлених завдань. 

У межах дослідження показників рефлексивно-оціночного критерію 

психологічної надійності визначено стильові особливості поведінки у 

конфлікті фахівців-танкістів досліджуваних груп за Методикою 

діагностики поведінки особистості в конфліктній ситуації К. Томаса (в 

адаптації Н.В. Гришиної) (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Результати дослідження стилів поведінки танкістів у конфлікті  

Стилі поведінки 
1 група 

M ± m 

2 група 

M ± m 
р 

Суперництво 5,4±2,3 6,7±2,1 р<0,01 

Пристосування 4,9±2,1 5,4±2,4 р≥0,05 

Компроміс 6,8±2,6 6,3±2,5 р≤0,05 

Уникнення 4,2±1,5 7,2±2,3 р<0,01 

Співробітництво 6,9±2,2 5,2±1,9 р≤0,01 
Примітка: р – рівень значущості відмінностей за t-критерієм Стьюдента 

 

Результати прояву стилів поведінки в конфлікті показали значні 

відмінності між групами танкістів. Для танкістів 1 групи з високим рівнем 

надійності найбільш властивими є стилі компромісу (6,8±2,6 бали) та 

співробітництва (6,9±2,2 бали). Для співробітництва характерне прагнення 

до альтернативного рішення, що повністю задовольняє інтереси всіх сторін 
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конфлікту. Це тип поведінки, коли обидві сторони в результату 

врегулювання конфлікту опиняються у виграші. Обов’язковою умовою є 

відмова від силового протистояння й перехід у принципово іншу площину 

відносин – коли наявні протиріччя постають як потенційний ресурс 

сумісного розв’язання спільної проблеми. У такому випадку вдаються до 

переговорів. Компроміс же відрізняється прагненням знаходити 

неконфліктні шляхи розв’язання міжособистісних суперечностей. Цей тип 

поведінки у конфліктній ситуації часто розцінюють як ефективний, такий 

що призводить до взаємної перемоги сторін, які конфліктують. 

Посередньо виразним також для 2 групи танкістів із умовно низьким 

рівнем надійності виявився стиль суперництва (5,4±2,3 бали). Для стилю 

суперництва характерна незацікавленість у співпраці з іншими, досягнення 

мети завдяки використанню власних вольових якостей. При цьому, як 

правило, йдеться про прагнення передусім задовольнити власні інтереси на 

шкоду інтересам інших змушуючи своїх опонентів приймати небажане для 

них рішення проблеми. Це тип поведінки, за якого кожний з учасників 

конфлікту прагне перемоги за умови обов’язкового  програшу іншого.  

Найменш виразними у танкістів 1 групи з високим рівнем надійності 

є стилі пристосування та уникнення  (4,9±2,1 та 4,2±1,5 балів відповідно). 

Представники цієї групи досліджуваних за загальної тенденції до 

узгодження своїх дій з опонентом в конфлікті та намаганням знайти 

альтернативу, на нашу думку воліють спочатку взяти ініціативу на себе і 

вирішити ситуацію на свою користь, прагнуть перемоги, відстоюють свою 

позицію, внаслідок чого і досягають успіху в діяльності.  

У танкістів 2 групи з умовно низьким рівнем надійності на провідних 

позиціях проявився стиль уникнення (6,7±2,3 бали) та суперництва 

(6,7±2,1 бали). Уникнення – протилежний суперництву стиль поведінки в 

конфліктних ситуаціях, для якого характерна відсутність прагнення до 

кооперації та  тенденція до досягнення власних цілей. Конфлікт при цьому 

не залишається не розв’язаним, причин, що його зумовили не усуваються.  
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Якщо причина, що викликала конфлікт, є значущою для сторін, то його 

розв’язання  за такого типу поведінки не тільки малоймовірний, а й часто 

має негативні наслідки. У поєднанні зі суперництвом такі прояви не 

сприяють конструктивному вирішенню конфліктної ситуації. Але 

важливим в такому співвідношенні стильових проявів є перевага 

компромісу, який спрямований на конструктивне вирішення проблем через 

пошук варіантів, що влаштовують обидві сторони.  

Зазначимо, що танкістам 2 групи з умовно низьким рівнем надійності 

хоча і властиве конструктивне мислення у вирішені поставлених завдань, 

але разом з тим вони не готові досягати власних цілей, можуть 

поступатися ними, при цьому прагнути до затягування конфліктної 

ситуації, що, на нашу думку, вкрай негативно впливає на ефективність 

вирішення військово-професійних завдань членами танкового екіпажу. 

Зважаючи на специфічні особливості професійної діяльності 

військовослужбовців-танкістів, співробітництво є найбільш оптимальним 

та раціональним засобом вирішення конфлікту. Вдаючись до такої 

поведінки, танкісти будуть взаємодіяти більш злагоджено, з дотриманням 

загальної позиції при вирішення завдання, навіть в разі виникнення 

нештатних ситуацій.   

А от суперництво або змагання як поведінкова стратегія в умовах 

конфлікту є абсолютно небажаною для військовослужбовців, які 

працюють у складі екіпажу. Під час виконання сумісної діяльності власні 

інтереси особистості повинні відійти на другий план, тобто особистісні 

цінності та потреби військовослужбовців мають стати другорядними. 

Також зазначимо, що уникання не варто вважати конструктивною 

поведінковою стратегію в умовах виникнення конфлікту. Така поведінка 

унеможливлює раціонального вирішення проблемного питання та веде до 

непорозумінь. Це обумовлюватиме затягування конфлікту в часі, 

видозмінення його з урахуванням нових обставин, ігнорування на певних 

етапах і, як наслідок, загострення та спалах нової хвилі непорозумінь.  
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У межах дослідження показників мотиваційно-ціннісного критерію 

психологічної надійності визначено стильові особливості співвідношення 

стратегій мотиваційної спрямованості членів танкових екіпажів за 

Методикою діагностики спрямованості особистості Б. Басса (табл. 2.10). 

Таблиця 2.10 

Характеристика спрямованості особистості членів танкових екіпажів  

Спрямованість 
1 група 

M ± m 

2 група 

M ± m 
р 

Спрямованість на завдання (НЗ) 29,8±4,8 35,6±4,7 р<0,01 

Спрямованість на взаємодію (ВД) 39,4±4,5 32,7±3,8 р<0,01 

Спрямованість на себе (НС) 19,2±3,9 22,5±4,1 р<0,05 
Примітка: р – рівень значущості відмінностей за t-критерієм Стьюдента 

 

Отримані показники свідчать про переважання орієнтованості 

фахівців-танкістів 1 групи на взаємодію у групі (психологічний клімат, 

спілкування) – 39,4±4,5, менше орієнтовані на завдання (інтереси справи) – 

29,8±4,8, найменше орієнтовані на себе – 19,2±3,9. Такий розподіл показує, 

що танкісти 1 групи більш мотивовані на координацію конструктивної 

взаємодії в групі, самостійність та сприятливий соціально-психологічний 

клімат, створення доброзичливої атмосфери і попередження конфліктів. 

Водночас провідною, але менш виразною для даної групи 

військовослужбовців, є також тенденція до успішного розв’язання завдань 

за призначенням, ділових проблем тощо. 

Аналіз результатів 2 групи танкістів із умовно низьким рівнем 

надійності показав, що військовослужбовці переважно орієнтовані на 

завдання – 35,6±4,7, менш орієнтовані на взаємодію – 32,7±3,8, а найменш 

виразною в них є орієнтованість на себе – 22,5±4,1. Отже для даної групи 

танкістів характерним є розставлення пріоритетів мотивації до вирішення 

завдань за призначенням, вони впливають на колектив вимогливістю більш 

якісного виконання завдання, відстоюють власну позицію в інтересах 

справи та досягнення загальної мети. Водночас вони також орієнтовані і на 
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конструктивну взаємодію, підтримання позитивних взаємовідносин та 

сумісну діяльність. 

Зазначимо, що танкісти 1 групи більш виразно, порівняно з 2 групою 

орієнтовані на взаємодію (р<0,01), а також менш виразно – на завдання 

(р<0,01). Втім, показник спрямованості на себе значно вищий в 2 групі 

танкістів (р<0,05), хоча тенденція до суперництва й отримання винагороди 

за діяльність не є провідною в обох групах досліджуваних. 

В межах дослідження показників рефлексивно-оціночного критерію 

психологічної надійності військовослужбовцям було запропоновано 

перелік характеристик, які можуть бути властиві тому чи іншому екіпажу 

(модифікована методика оцінки психологічної атмосфери в групі 

А.Ф. Фідлера). Ці характеристики були оцінені танкістами на предмет їх 

притаманності конкретному екіпажу від 1 до 8 балів. Обробка результатів 

за модифікованою Методикою оцінки психологічної атмосфери в 

колективі (за А.Ф. Фідлером) показала наступні дані (табл. 2.11).  

Таблиця 2.11 

Психологічна атмосфера в межах танкового екіпажу  

Описові характеристики 
1 група 

M ± m 

2 група 

M ± m 
р 

Дружелюбність 6,89±3,82 4,15±2,17 р<0,01 

Згода  5,23±2,39 4,90±1,41 – 

Задоволеність  6,16±2,55 5,12±2,08 р<0,05 

Продуктивність  7,21±3,90 6,39±2,70 – 

Співробітництво 6,16±3,24 4,19±2,07 р<0,05 

Взаємна підтримка 6,28±2,95 4,24±1,80 р<0,05 

Успішність 5,25±2,21 6,04±2,90 – 

Конфліктність 3,09±1,35 5,11±2,38 р<0,01 

Суперництво 3,20±1,41 4,43±2,19 р<0,05 

Підозрілість 1,16±0,38 4,28±1,99 р<0,01 

Напруженість  5,38±2,40 7,01±3,30 р<0,01 

Байдужість  2,90±1,03 6,89±2,75 р<0,01 

Неузгодженість 3,29±1,47 7,12±3,38 р<0,01 
Примітка: р – рівень значущості відмінностей за t-критерієм Стьюдента 
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Для 1 групи досліджуваних фахівців-танкістів найбільш 

характерними є продуктивність (7,21±3,90), дружелюбність (6,89±3,82), 

взаємна підтримка (6,28±2,95), співробітництво (6,16±3,24), задоволеність 

(6,16±2,55). Найменш виразними виявилися такі показники,  як 

підозрілість (1,16±0,38), байдужість (2,90±1,03), конфліктність (3,09±1,35), 

суперництво (3,20±1,41) та неузгодженість (3,29±1,47). Зазначимо, що в 

екіпажах танкістів 1 групи домінує позитивна атмосфера взаємопідтримки, 

дружніх стосунків, готовності до взаємодопомоги під час спільного 

виконання завдань за призначенням. 

У 2 групі танкістів домінантною тенденцією є неузгодженість 

(7,12±3,38), напруженість (7,01±3,30), байдужість (6,89±2,75), 

продуктивність  (6,39±2,70), успішність (6,04±2,90). Найменш виразними є 

дружелюбність (4,15±2,17), співробітництво (4,19±2,07), взаємна 

підтримка (4,24±1,80) та підозрілість (4,28±1,99). Тобто члени танкових 

екіпажів 2 групи на різних рівнях професійних обов’язків готові прийти на 

допомогу своїм товаришам по службі та підтримати, допомогти під час 

виконання завдань в складі групи, втім вони оцінюють взаємовідносини 

достатньо напруженими, з елементами неузгодженості та байдужості, які 

відповідним чином позначаються на якості міжособистісної взаємодії 

танкістів в екіпажах.  

Разом з тим слід відмітити значущі відмінності між групами за 

більшістю наданих досліджуваними танкістами характеристик атмосфери 

в екіпажах (р<0,01, р<0,05), що підтверджують виявлені відмінності. Тобто 

на тлі досить сприятливої атмосфери в екіпажах танкістів із високим 

рівнем надійності простежується суттєво нижчий її рівень в екіпажах 

танкістів з низьким рівнем надійності, яким властиві елементи негативного 

емоційного забарвлення спільної діяльності, певний рівень формальності у 

відносинах. Це на нашу думку, не дає змогу проявлятися позитивному 

емоційно-ціннісному фактору на тільки у службових відносинах, а і в 
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стосунках колег та відповідно позначається на якості виконання завдань за 

призначенням. 

У межах дослідження показників рефлексивно-оціночного критерію 

психологічної надійності отримані результати за методикою «Індекс 

групової згуртованості» К. Сішора показали особливості групової 

інтеграції – рівень групової згуртованості в танкових екіпажах (табл. 2.12, 

рис. 2.4). 

Таблиця 2.12 

Індекси групової згуртованості членів танкового екіпажу 

Групи M ± m р 

1 група 14,9±4,1 
р<0,05 

2 група 11,2±3,8 
Примітка: р – рівень значущості відмінностей за t-критерієм Стьюдента 

 

Отримані результати свідчать про значущі відмінності показника 

індексу групової згуртованості у досліджуваних групах танкових екіпажів. 

Танкісти з 1 групи показали високий рівень згуртованості (14,9±4,1), тоді 

як в 2 групі танкістів виявлено середній рівень (11,2±3,8, р<0,05). 

 

Рис. 2.4. Рівні групової згуртованості членів танкового екіпажу 

 

Розподіл показників по групах за проявом різних рівнів групової 

згуртованості свідчить, що серед членів танкових екіпажів 1 групи більш 
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як половина досліджуваних показала високий її рівень (56,3%), а серед 

екіпажів 2 групи таких осіб лише п’ята частина (22,2%, р<0,01). На, рівні 

вищому за середній, у 1 групі досліджуваних виявлено 30,9% осіб, а в 

2 групі – 25,9%, при р<0,05. З середнім рівнем групової згуртованості у 

1 групі танкістів спостерігаємо лише 12,8% досліджуваних, а у 2 групі 

таких третина – 33,4%, при р<0,01. Низький рівень серед представників 

2 групи танкістів виявлено у 18,5% осіб, а в 1 групі таких 

військовослужбовців виявлено не було (р<0,01). 

Узагальнення суб’єктивних та об’єктивних показників, вивчення 

особливостей взаємовідносин та рівня згуртованості в межах танкового 

екіпажу дає змогу говорити про тенденцію до синхронності у їх 

виразності. Таким чином, питання психологічної надійності членів 

танкових екіпажів в аспекті дослідження їхньої сумісності є одним з 

провідних та потребує більш поглибленого вивчення.  

За результатами емпіричного дослідження психологічної надійності 

членів танкового екіпажу виявлені за критеріями показники засвідчили 

відмінності між групами танкістів з різним її рівнем.   

Так, за показниками результативно-діяльнісного критерію 

досліджувані танкісти з високим рівнем психологічної надійності показали 

в цілому високі показники успішності виконання завдань та низький рівень 

допущення помилкових дій. Для танкістів з умовно низьким рівнем 

психологічної надійності характерний невисокий рівень успішності та 

високий показник допущення помилкових дій під час виконання завдань за 

призначенням.  

За показниками емоційно-вольового критерію члени танкових 

екіпажей з високим рівнем психологічної надійності показали в цілому 

високий рівень емоційної врівноваженості, енергійності, толерантності і 

поступливості, активність, помірне напруження, низький рівень 

тривожності (особистісної та ситуативної), високий самоконтроль, 

здатність регулювати власну поведінку в професійно зумовлених 
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ситуаціях, більш свідоме керування своїми станами, спонуканнями та 

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

самостійність в плануванні військово-професійної діяльності та її 

виконання, здатність виділяти значущі умови досягнення цілей, 

продумувати способи своїх дій. 

Для танкістів з умовно низьким рівнем психологічної надійності 

характерні: нижча емоційна стійкість, вища дратівливість, невротичність, 

заклопотаність, середня толерантність, середній рівень тривожності 

(помірний рівень особистісної та високий ситуативної), прояви 

спонтанності поведінки, вища чутливість, менша впевненість у собі. Рівень 

рефлективності, загальне тло активності й здатність долати труднощі та 

планувати діяльність нижчі. Військовослужбовці цієї групи мають 

труднощі у визначенні цілей діяльності та програми дій, оцінки поточної 

ситуації, їм важче самостійно сформувати програму дій.  

За показниками мотиваційно-ціннісного критерію досліджувані 

танкісти з високим рівнем психологічної надійності показали в цілому 

вищу здатність до рішучості і відповідальності, наполегливості та 

соціальної нормативності, схильність до обґрунтованого професійного 

ризику, соціабельність, практичність і реалістичність. Вони схильні до 

застосування нових підходів, новаторства, втілення нестандартних 

креативних самостійних рішень, мають виразний інтернальний локус 

контролю (високу самостійність, відповідальність, орієнтовані на 

досягнення, стійкість до зовнішніх впливів, труднощів), більш орієнтовані 

на координацію конструктивної взаємодії в групі (психологічний клімат, 

спілкування) створення доброзичливої атмосфери і попередження 

конфліктів, успішне розв’язання завдань за призначенням. 

Для танкістів із умовно низьким рівнем психологічної надійності 

характерна менша рішучість та наполегливість. Вони мрійливі, 

оптимістичні, схильні до романтизації професії, уникання ризику, 

прагнення до прогнозованості, врахування думки колег, мають низьку 
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інтернальність (недостатню самостійність, труднощі в досягненні 

результату, залежність від зовнішнього контролю), переважно орієнтовані 

на виконання завдань за призначенням (інтереси справи) та конструктивну 

взаємодію, підтримання позитивних взаємовідносин з колегами. 

За показниками рефлексивно-оціночного критерію досліджувані 

танкісти з високим рівнем психологічної надійності показали в цілому 

високий рівень довіри до командира свого екіпажу й товаришів по службі, 

відкритості та готовності до співпраці, вищий рівень загального інтелекту, 

високий прояв серйозності, впевненості й твердості рішень, 

самодостатність. У військовослужбовців цієї групи сформовані і стійкі 

адекватні критерії оцінювання результатів військово-професійної 

діяльності, регулятивна гнучкість, у поведінці в разі конфлікту 

переважають стилі компромісу  та співробітництва, у них домінує 

позитивна атмосфера взаємопідтримки, дружніх стосунків, готовності до 

взаємодопомоги під час спільного виконання завдань за призначенням, 

високий рівень групової згуртованості в цілому. 

Для танкістів із умовно низьким рівнем психологічної надійності 

характерний середній рівень довіри до командира екіпажу й товаришів по 

службі, менша відкритість до співпраці, нижчий рівень інтелекту та 

професійної обізнаності, більша акуратність та поступливість в рішеннях. 

Вони менш схильні до самоаналізу, критичного ставлення до своїх дій, їм 

властива недостатня стійкість критеріїв успішності діяльності, труднощі у 

сприйманні та своєчасному реагуванні на нестандартні ситуації, більша 

залежність від думок та оцінки оточення, переважання в поведінці у разі 

конфлікту стилів уникнення та суперництва, оцінюють взаємовідносини в 

екіпажах дещо напруженими, з елементами неузгодженості та байдужості, 

формальності у відносинах, середній рівень групової згуртованості в 

цілому.  
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2.3. Взаємозв’язки емпіричних індикаторів психологічної 

надійності військово-професійної діяльності членів танкового екіпажу 

 

З метою визначення змістового навантаження впливу та ролі 

сукупності виявлених показників за критеріями (результативно-

діяльнісним, емоційно-вольовим, мотиваційно-ціннісним, рефлексивно-

оціночним) психологічної надійності членів танкового екіпажу проведено 

кореляційний аналіз для виявлення існуючих між ними взаємозв’язків та 

встановлення характеру винайдених кореляцій. Отримані результати дають 

змогу встановити, як особистісні якості танкістів впливають на рівень 

надійності, а індивідуально-психологічні характеристики фахівця 

сприяють ефективності виконання ним завдань за призначенням та 

забезпечують результативність та надійність групової діяльності екіпажу 

танка. 

Результати кореляційного аналізу індивідуально-психологічних 

характеристик надійності членів танкових екіпажів 1 групи засвідчили 

найбільш значущі взаємозв’язки показників (табл. 2.13). 

Отже, отримані результати показали наявність значущих позитивних 

кореляційних зв’язків між такими індивідуально-психологічними 

характеристиками членів танкових екіпажів із високим рівнем надійності: 

– проявами відкритості (за фактором А) та стилем компромісу під 

час розв’язання конфліктів (р≤0,05), стилем співробітництва (р≤0,05), 

мотиваційною спрямованістю на взаємодію (р≤0,01), довірою до колег 

(р≤0,05), атмосферою дружелюбності (р≤0,01), атмосферою 

співробітництва (р≤0,05), атмосферою взаємної підтримки (р≤0,05), 

груповою згуртованістю (р≤0,01); 

– емоційної стабільності (за фактором С) та результативністю 

діяльності (р≤0,01), загальною інтернальністю (р≤0,01), і інтернальністю у 

професійній діяльності (р≤0,01), готовністю до подолання труднощів 

(р≤0,05), загальною саморегуляцією (р≤0,01), програмуванням (р≤0,05), 
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мотиваційною спрямованістю на завдання (р≤0,05), атмосферою згоди 

(р≤0,05), атмосферою продуктивності (р≤0,05), груповою згуртованістю 

(р≤0,05); 

Таблиця 2.13 

Кореляційні зв’язки змістових характеристик психологічної 

надійності членів танкового екіпажу 1 групи 

Показники   А С Е G I L M O Q1 Q3 

Результативність – 0,741** 0,723** 0,698** 0,687** – 0,621** 0,596** 0,644* 0,478* 

Загальна інтернальність – 0,655** 0,531* – – 0,524* 0,516* 0,685** 0,537* – 

Інтернальність у 

професійній діяльності 
– 0,642** – – – 0,532* 0,713** – 0,529* – 

Готовність до подолання 

труднощів 
– 0,412* 0,523* – – 0,486* 0,541* 0,522* 0,497* 0,554* 

Загальний рівень 

саморегуляції 
– 0,578** – – 0,512* 0,505* 0,515* 0,711** – 0,655** 

Моделювання – – 0,491* – – – 0,488* 0,524* 0,659** 0,512* 

Програмування – 0,501* – – – – – 0,476* 0,449* – 

Оцінка результатів – – 0,443* – – – 0,744** – 0,741** 0,752** 

Гнучкість – – – 0,522* 0,642** – – – 0,692** – 

Компроміс (стиль) 0,488* – – 0,674** 0,627** – – – – – 

Співробітництво (стиль) 0,496* – – 0,418* 0,528* 0,654** – 0,677** 0,519* – 

Спрямованість на 

взаємодію 
0,587** – – 0,714** 0,475* 0,492* – 0,658** – 0,682** 

Спрямованість на 
завдання 

– 0,436* 0,652** – – – 0,754** – 0,682** 0,499* 

Довіра до колег 0,442* – – 0,489* 0,785** 0,711** – – – 0,503* 

Дружелюбність 0,672** – – – 0,468* 0,521* – – – 0,518* 

Згода – 0,502* – 0,533* – 0,498* – 0,711** – – 

Продуктивність – 0,517* 0,664** – – – 0,732** 0,724** 0,754** 0,727** 

Співробітництво  0,412* – – 0,438* 0,533* 0,543* – 0,495* 0,538* – 

Взаємна підтримка  0,451* – – 0,442* 0,695** 0,726** – – – 0,742** 

Групова згуртованість 0,654** 0,497* – 0,501* 0,702** 0,712** – 0,503* – 0,711** 

**. Кореляція значуща на рівні 0.01 (2-сторон.) 
*. Кореляція значуща на рівні 0.05 (2-сторон.) 

 

– проявами впевненості та твердості (за фактором Е) та 

результативністю діяльності (р≤0,01), загальною інтернальністю (р≤0,05), 

готовністю до подолання труднощів (р≤0,05), моделюванням (р≤0,05), 

оцінкою результатів діяльності (р≤0,05), мотиваційною спрямованістю на 

завдання (р≤0,01), атмосферою продуктивності (р≤0,01); 

– проявами соціальної нормативності поведінки (за фактором G) та 

результативністю діяльності (р≤0,01), гнучкістю (р≤0,05), стилем 

компромісу під час розв’язання конфліктів (р≤0,01), стилем 
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співробітництва (р≤0,05), мотиваційною спрямованістю на взаємодію 

(р≤0,01), довірою до колег (р≤0,05), атмосферою згоди (р≤0,05), 

атмосферою співробітництва (р≤0,05), атмосферою взаємної підтримки 

(р≤0,05), груповою згуртованістю (р≤0,05); 

– проявами терпимості і чутливості (за фактором I) та 

результативністю діяльності (р≤0,01), загальною саморегуляцією (р≤0,05), 

гнучкістю (р≤0,01), стилем компромісу під час розв’язання конфліктів 

(р≤0,01), стилем співробітництва (р≤0,05), мотиваційною спрямованістю на 

взаємодію (р≤0,05), довірою до колег (р≤0,01), атмосферою дружелюбності 

(р≤0,05), атмосферою співробітництва (р≤0,05), атмосферою взаємної 

підтримки (р≤0,01), груповою згуртованістю (р≤0,01); 

– проявами самодостатності та відкритості (за фактором L) та 

загальною інтернальністю (р≤0,05), інтернальністю у професійній 

діяльності (р≤0,05), готовністю до подолання труднощів (р≤0,05), 

загальною саморегуляцією (р≤0,05), стилем співробітництва (р≤0,01), 

мотиваційною спрямованістю на взаємодію (р≤0,05), довірою до колег 

(р≤0,01), атмосферою дружелюбності (р≤0,05), атмосферою згоди (р≤0,05), 

атмосферою співробітництва (р≤0,05), атмосферою взаємної підтримки 

(р≤0,01), груповою згуртованістю (р≤0,01); 

– проявами практичності (за фактором M) та результативністю 

діяльностю (р≤0,01), загальною інтернальністю (р≤0,05), інтернальністю у 

професійній діяльності (р≤0,01), готовністю до подолання труднощів 

(р≤0,05), загальною саморегуляцією (р≤0,05), моделюванням (р≤0,05), 

оцінкою результатів (р≤0,01), мотиваційною спрямованістю на завдання 

(р≤0,01), атмосферою продуктивністю (р≤0,01); 

– проявами низького рівня тривожності (за фактором O) та 

результативнюстю діяльності (р≤0,01), загальною інтернальністю (р≤0,01), 

готовністю до подолання труднощів (р≤0,05), загальною саморегуляцією 

(р≤0,01), моделюванням (р≤0,05), програмуванням (р≤0,05), стилем 

співробітництва у конфлікті (р≤0,01), мотиваційною спрямованістю на 
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взаємодію (р≤0,01), атмосферою згоди (р≤0,01), атмосферою 

продуктивності (р≤0,01), атмосферою співробітництва (р≤0,05), груповою 

згуртованістю (р≤0,05);  

– проявами схильності до застосування нових підходів і новаторства 

(за фактором Q1) та результативністю діяльності (р≤0,05), загальною 

інтернальністю (р≤0,05), готовністю до подолання труднощів (р≤0,05), 

моделюванням (р≤0,01), програмуванням (р≤0,05), оцінкою результатів 

(р≤0,01), гнучкістю (р≤0,01), стилем співробітництва у конфлікті (р≤0,05), 

мотиваційною спрямованістю на завдання (р≤0,01), атмосферою 

продуктивності (р≤0,01), атмосферою співробітництва (р≤0,05);  

– проявами високого самоконтролю (за фактором Q3) та 

результативністю діяльності (р≤0,05), готовністю до подолання труднощів 

(р≤0,05), загальною саморегуляції (р≤0,01), моделюванням (р≤0,05), 

оцінкою результатів (р≤0,01), мотиваційною спрямованістю на взаємодію 

(р≤0,01), мотиваційною спрямованістю на завдання (р≤0,05), довірою до 

колег (р≤0,05), атмосферою дружелюбності (р≤0,05), атмосферою 

продуктивності (р≤0,01), атмосферою взаємної підтримки (р≤0,01), 

груповою згуртованістю (р≤0,01). 

Результати кореляційного аналізу за критерієм Спірмена 

індивідуально-психологічних характеристик надійності членів танкових 

екіпажів 2 групи засвідчили найбільш значущі взаємозв’язки показників 

(табл. 2.14). 

Отримані результати показали наявність значущих позитивних 

кореляційних зв’язків між такими індивідуально-психологічними 

характеристиками членів танкових екіпажів з умовно низьким рівнем 

надійності: 

– проявами закритості (за фактором А) та стилем уникнення в 

конфлікті (р≤0,05), стилем суперництва (р≤0,05), мотиваційною 

спрямованістю на завдання (р≤0,05); 
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– проявами емоційної нестабільності (за фактором С) та 

результативністю діяльності (р≤0,05), інтернальністю у сфері досягнень 

(р≤0,05), готовністю до планування діяльності, здійсненню і 

відповідальності (р≤0,05), мотиваційною спрямованістю на завдання 

(р≤0,05), атмосферою напруженості (р≤0,05); 

Таблиця 2.14 

Кореляційні зв’язки змістових характеристик психологічної 

надійності членів танкового екіпажу 2 групи 

Показники   А С Е G I L M O Q1 Q3 

Результативність – 0,514* – 0,542* – – – – 0,475* – 

Інтернальність у сфері 

досягнень 
– 0,488* 0,532* – 0,565* – – – – – 

Готовність до 
планування, здійснення і 

відповідальності 

– 0,479* – – – – – -0,441* -0,464* – 

Планування – – 0,545* – 0,567* – 0,765** 0,684** 0,778** – 

Реактивна тривожність – – -0,442* – 0,512* 0,512* 0,507* 0,711** 0,504* – 

Уникнення 0,512* – 0,743** – – – 0,525* 0,752** 0,513* – 

Суперництво 0,487* – – 0,754** 0,483* 0,756** – – – 0,497* 

Компроміс – – 0,487* – – – 0,785** 0,795** – – 

Спрямованість на 

завдання 
0,543* 0,552* 0,533* 0,756** 0,536* – – – – – 

Спрямованість на 

взаємодію 
– – – – – – – 0,456* – – 

Продуктивність   – – – 0,741** 0,544* – – – – – 

Успішність – – 0,476* 0,498* – – 0,495* – – – 

Напруженість -0,495* 0,513* – 0,523* 0,774** 0,498* – 0,548* 0,518* 0,705** 

Байдужість -0,505* – 0,485* 0,562* – 0,504* – – – 0,513* 

Неузгодженість -0,522* – 0,511* 0,788** 0,498* 0,515* – 0,536* – 0,744** 
**. Кореляція значуща на рівні 0.01 (2-сторон.) 
*. Кореляція значуща на рівні 0.05 (2-сторон.) 

 

– проявами посередньої впевненості (за фактором Е) та 

інтернальністю у сфері досягнень (р≤0,05), плануванням (р≤0,05), стилем 

уникнення у конфлікті (р≤0,01), стилем компромісу (р≤0,05), 

мотиваційною спрямованістю на завдання (р≤0,05), атмосферою 

успішності (р≤0,05), атмосферою байдужості (р≤0,05), атмосферою 

неузгодженості (р≤0,05); 

– проявами посередньої соціальної нормативності поведінки (за 

фактором G) та результативністю діяльності (р≤0,05), стилем суперництва 
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у конфлікті (р≤0,01), мотиваційною спрямованістю на завдання (р≤0,01), 

атмосферою продуктивності (р≤0,01), атмосферою успішності (р≤0,05), 

атмосферою напруженості (р≤0,05), атмосферою байдужості (р≤0,05), 

атмосферою неузгодженості (р≤0,01); 

– проявами посередньої толерантності (за фактором I) та 

інтернальністю у сфері досягнень (р≤0,05), плануванням (р≤0,05), 

реактивною тривожністю (р≤0,05), стилем суперництва у конфлікті 

(р≤0,05), мотиваційною спрямованістю на завдання (р≤0,05), атмосферою 

продуктивності (р≤0,05), атмосферою напруженості (р≤0,01), атмосферою 

неузгодженості (р≤0,01); 

– проявами закритості й спрямованості на себе (за фактором L) та 

реактивною тривожністю (р≤0,05), стилем суперництва у конфлікті 

(р≤0,01), атмосферою напруженості (р≤0,05), атмосферою байдужості 

(р≤0,05), атмосферою неузгодженості (р≤0,01); 

– проявами мрійливості (за фактором M) та планування (р≤0,01), 

реактивною тривожністю (р≤0,05), стилем уникнення у конфлікті (р≤0,05), 

стилем компромісу (р≤0,01), атмосферою успішності (р≤0,05); 

– проявами тривожності (за фактором O) та плануванням (р≤0,01), 

реактивною тривожністю (р≤0,01), стилем уникнення у конфлікті (р≤0,01), 

стилем компромісу (р≤0,01), мотиваційною спрямованістю на взаємодію 

(р≤0,05), атмосферою напруженості (р≤0,05), атмосферою неузгодженості 

(р≤0,01); 

 – проявами схильності до прогнозованості й обачності (за фактором 

Q1) та результативністю діяльності (р≤0,05), плануванням (р≤0,01), 

реактивною тривожністю (р≤0,05), стилем уникнення у конфлікті (р≤0,05), 

атмосферою напруженості (р≤0,05); 

– проявами спонтанності й посереднього самоконтролю (за фактором 

Q3) та стилем суперництва у конфлікті (р≤0,05), атмосферою напруженості 

(р≤0,01), атмосферою байдужості (р≤0,05), атмосферою неузгодженості 

(р≤0,01). 



158 

Разом з тим виявлено й негативні (зворотні) кореляції між 

індивідуально-психологічними характеристиками членів танкових 

екіпажів з умовно  низьким рівнем надійності: 

– проявами закритості (за фактором А) та атмосфери напруженості 

(р≤0,05), атмосферою байдужості (р≤0,05), атмосферою неузгодженості 

(р≤0,05); 

– проявами посередньої впевненості і твердості (за фактором Е) та 

реактивної тривожності (р≤0,05); 

– проявами тривожності (за фактором O) та готовності до 

планування діяльності, здійснення і відповідальності (р≤0,05); 

– проявами схильності до прогнозованості й обачності (за фактором 

Q1) та готовності до планування діяльності, здійснення і відповідальності 

(р≤0,05). 

З метою визначення ключових діагностичних факторів – 

інтегральних змінних, що обумовлюють сутнісний зміст психологічної 

надійності членів танкового екіпажу, в основу яких покладено 

індивідуально-психологічні особливості та групові характеристики, нами 

був проведений факторний аналіз. Результати факторного аналізу з 

урахуванням критерію адекватності вибірки Кайзера-Мейера-Олкіна на 

рівні прийнятної адекватності (0,714) та критерію сферичності Бартлетта 

(р≤0,01) наведені в табл. 2.15.  

Факторний аналіз з варімакс-обертанням дав змогу виявити три 

вторинні фактори, що відображають сутнісний зміст діагностичної моделі 

психологічної надійності членів танкового екіпажу.  

Показники першого діагностичного фактору психологічної 

надійності членів танкового екіпажу з найбільшим відсотком загальної 

дисперсії (23,35%) було узагальнено під назвою «суб’єктність екіпажу».  

Другий діагностичний фактор психологічної надійності членів 

танкового екіпажу з відсотком загальної дисперсії (18,26%) об’єднав 

показники, які було узагальнено під назвою «продуктивність екіпажу». 
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Третій діагностичний фактор об’єднав показники психологічної 

надійності членів танкового екіпажу з відсотком загальної дисперсії 

(11,54%), які було узагальнено під назвою «рефлексивність екіпажу». 

Таблиця 2.15 

Факторні навантаження показників психологічної надійності членів 

танкового екіпажу (загальна вибірка) 

Первинні фактори 
Вторинні 

фактори 
Вага  Дисперсія  

Результативність сумісної діяльності; загальна 

інтернальність; загальний рівень саморегуляції; 

спрямованість на взаємодію; стиль співробітництва; 

атмосфера співробітництва; атмосфера 

дружелюбності; атмосфера взаємної підтримки; 

групова згуртованість; А – «замкнутість – 

товариськість»; С – «емоційна нестабільність – 

емоційна стабільність»; O – «спокій – тривожність»; 

Q1 – «консерватизм – радикалізм»; Q3 – «низький 

самоконтроль – високий самоконтроль» 

Суб’єктність 

екіпажу 
3,478 23,35% 

Спрямованість на завдання; інтернальність у 

професійній діяльності (Іпд); інтернальність у сфері 

досягнень (Ід); моделювання; програмування; стиль 

компромісу; атмосфера продуктивності; атмосфера 

успішності; довіра до колег;  M – «практичність – 

мрійливість»; Е – «підлеглість – домінантність» 

Продуктивність 

екіпажу 
2,745 18,26% 

Оцінка результатів; планування; гнучкість; 

готовність до подолання труднощів (Дт); готовність 

до планування, здійснення і відповідальності (Дс); 

атмосфера згоди; I – «жорстокість – чутливість»;  

G – «нормативність поведінки»; L – «довірливість – 

підозрілість» 

Рефлексивність 

екіпажу 
1,942 11,54% 

 

Означені діагностичні фактори в цілому відображають зміст 

досліджуваного феномену психологічної надійності членів танкового 

екіпажу, враховуючи як компоненти особистісної надійності так і групової 

надійності, у тому числі й об’єднуючий їх показник суб’єктності 

колективної діяльності.  

Узагальнення отриманих результатів емпіричного дослідження за 

отриманими діагностичними факторами було проведено за допомогою 

інтегральних показників кожного фактору, які обраховувалися за 

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

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

максимально можливий бал за даною шкалою (з урахуванням полярності 

окремих показників за шкалами методик).  

Результати порівняння інтегральних показників за факторами по 

групах досліджуваних показали наступний розподіл (рис. 2.5). 

 
Рис. 2.5. Розподіл прояву інтегральних показників по групах 

  

Як свідчать отримані дані, для 1 групи досліджуваних членів 

танкових екіпажів з високим рівнем психологічної надійності, прояв 

фактору «суб’єктність екіпажу» визначений на високому рівні (0,782) 

порівняно з показниками 2 групи танкістів з низьким рівнем надійності, у 

яких його рівень нижчий за середній (0,465, р<0,01). За фактором 

«продуктивність екіпажу» для членів танкових екіпажів 1 групи 

характерний високий рівень прояву (0,846), танкісти 2 групи показали 

середній рівень (0,518, р<0,01). За фактором «рефлексивність екіпажу» у 

представників 1 групи також виявлено високий рівень прояву показника 

(0,758) на відміну від 2 групи танкістів, у яких рівень нижчій за середній 

(0,425, р<0,01). 
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Такий розподіл свідчить, що у досліджуваних членів танкових 

екіпажів 2 групи низький рівень психологічної надійності відображається 

нижчим за середній рівнем прояву показників за окресленими 

діагностичними факторами, порівняно з 1 групою танкістів, у яких 

спостерігається високий рівень психологічної надійності за цими 

факторами. Враховуючи змістове навантаження визначених шляхом 

релевантних психометричних процедур індивідуально-психологічних та 

групових характеристик, які компонують сформовані фактори 

(«суб’єктність екіпажу», «продуктивність екіпажу», «рефлексивність 

екіпажу»), вважаємо доцільним проводити на їх основі подальший аналіз з 

метою порівняння динаміки діагностичних показників.  

Узагальнюючи отримані результати, зауважимо, що основним 

засобом вирішення проблеми зниженого рівня прояву досліджуваних 

характеристик в 2 групі танкістів може стати проведення спеціально 

розробленого тренінгу, націленого на формування як індивідуально-

психологічних та групових характеристик психологічної надійності. 

Доцільним є і проведення сумісних тренувань, які б моделювали 

проблемні ситуації різного ступеня складності, та до яких залучалися б усі 

фахівці підрозділу.  

 

Висновки до другого розділу 

 

1. Обґрунтовано методичний задум емпіричного дослідження 

психологічної надійності особистості в межах сумісної діяльності в групі з 

урахуванням реального змісту військово-професійної діяльності членів 

танкового екіпажу (командира танка, механіка-водія та навідника). На 

основі розробленої моделі психологічної надійності членів танкового 

екіпажу визначено сукупність критеріїв дослідження (результативно-

діяльнісний, емоційно-вольовий, мотиваційно-ціннісний, рефлексивно-
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оціночний) та емпіричні індикатори (показники), відображені у відповідно 

підібраних психодіагностичних методиках дослідження. 

2. Результати дослідження змістових характеристик психологічної 

надійності військово-професійної діяльності членів танкових екіпажів 

засвідчили значущі відмінності по групах досліджуваних танкістів з різним 

рівнем її прояву за означеними критеріями.  

Танкісти 1 групи (64,5%) з високим та оптимальним рівнем 

надійності за результативно-діяльнісним критерієм показали в цілому 

високі показники успішності виконання завдань за призначенням та 

низький рівень допущення помилкових дій виконання завдань. За 

показниками емоційно-вольового критерію характерний високий рівень 

емоційної врівноваженості, енергійності, толерантності і поступливості, 

активність, помірне напруження, низький рівень тривожності (особистісної 

та ситуативної), високий самоконтроль, здатність регулювати власну 

поведінку в професійно зумовлених ситуаціях, більш свідомо керувати 

своїми станами, спонуканнями та діями, впевненість у собі, спокій, 

готовність долати труднощі, самостійність в плануванні військово-

професійної діяльності та її виконання, здатність виділяти значущі умови 

досягнення цілей, продумувати способи своїх дій. За показниками 

мотиваційно-ціннісного критерію досліджувані показали вищу здатність 

до рішучості і відповідальності, наполегливості та соціальної 

нормативності, схильність до обґрунтованого професійного ризику, 

соціабельність, практичність і реалістичність, вони схильні до 

застосування нових підходів, новаторства, втілення нестандартних 

креативних самостійних рішень, мають виразний інтернальний локус 

контролю (високу самостійність, відповідальність, орієнтовані на 

досягнення, стійкість до зовнішніх впливів, труднощів), більш орієнтовані 

на координацію конструктивної взаємодії в групі (психологічний клімат, 

спілкування) створення доброзичливої атмосфери і попередження 

конфліктів, успішне розв’язання завдань за призначенням. За показниками 
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рефлексивно-оціночного критерію досліджувані танкісти показали високий 

рівень довіри до командира свого екіпажу й колег, відкритості та 

готовності до співпраці, вищий рівень загального інтелекту, високий прояв 

серйозності, впевненості й твердості рішень, самодостатність, мають 

сформовані і стійкі адекватні критерії оцінювання результатів військово-

професійної діяльності, регулятивну гнучкість, переважання стилів 

поведінки в конфлікті компромісу та співробітництва, у них домінує 

позитивна атмосфера взаємопідтримки, дружніх стосунків, готовності до 

взаємодопомоги під час спільного виконання завдань за призначенням, 

високий рівень групової згуртованості в цілому. 

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

результативно-діяльнісним критерієм показали невисокий рівень 

успішності та високий показник допущення помилкових дій виконання 

завдань за призначенням. За показниками емоційно-вольового критерію 

характерна нижча емоційна стійкість, вища дратівливість, невротичність, 

заклопотаність, середня толерантність, середній рівень тривожності 

(помірний рівень особистісної та високий ситуативної), прояви 

спонтанності поведінки, вища чутливість, менша впевнені у собі, а рівень 

їх рефлексивності та загальне тло активності й здатність долати труднощі 

та планувати діяльність нижчі, вони мають труднощі у визначенні цілей 

діяльності та програми дій, оцінки поточної ситуації, їм важче самостійно 

сформувати програму дій.  За показниками мотиваційно-ціннісного 

критерію для досліджуваних характерна менша рішучість та 

наполегливість, вони мрійливі, оптимістичні, схильні до романтизації 

професії, уникання ризику, прагнення до прогнозованості, врахування 

думку колег, мають низьку інтернальність (недостатню самостійність, 

труднощі в досягненні результату, залежність від зовнішнього контролю), 

переважно орієнтовані на виконання завдань за призначенням (інтереси 

справи) та конструктивну взаємодію, підтримання позитивних 

взаємовідносин з колегами. За показниками рефлексивно-оціночного 
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критерію для танкістів характерний середній рівень довіри до командира 

свого екіпажу й колег, менша відкритість до співпраці, нижчий рівень 

інтелекту та професійної обізнаності, більша акуратність та поступливість 

в рішеннях, вони менш схильні до самоаналізу, критичного ставлення до 

своїх дій, недостатня стійкість критеріїв успішності діяльності, труднощі у 

сприйманні та своєчасному реагуванні на нестандартні ситуації, більш 

залежні від думок та оцінки оточення, переважання стилів поведінки в 

конфлікті уникнення та суперництва, оцінюють взаємовідносини в 

екіпажах дещо напруженими, з елементами неузгодженості та байдужості, 

формальності у відносинах, середній рівень групової згуртованості в 

цілому. 

3. Виявлені взаємозв’язки емпіричних індикаторів психологічної 

надійності військово-професійної діяльності членів танкового екіпажу на 

основі кореляційного та факторного аналізу дали змогу визначити зміст  

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

екіпажу», «рефлексивність екіпажу», що відображають сутнісний зміст 

діагностичної моделі психологічної надійності членів танкового екіпажу. 

За даними факторами підтверджено значущі відмінності інтегральних 

показників між досліджуваними групами танкістів. 

Основні результати розділу опубліковано в наукових працях автора: 

[119; 120; 127; 128; 129; 132]. 
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РОЗДІЛ 3 

РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ЧЛЕНІВ 

ТАНКОВОГО ЕКІПАЖУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 

У даному розділі наведено обґрунтування психологічних 

особливостей  розвитку надійності військово-професійної діяльності 

членів танкового екіпажу Збройних Сил України засобами професійно-

психологічного тренінгу. Розроблено авторський професійно-

психологічний тренінг «Бойова робота групи» та проведено оцінювання 

його ефективності шляхом порівняння показників за діагностичними 

факторами («суб’єктність екіпажу», «продуктивність екіпажу», 

«рефлексивність екіпажу») на контрольному етапі експерименту. 

 

3.1. Психологічні особливості розвитку надійності військово-

професійної діяльності членів танкового екіпажу Збройних Сил 

України 

 

Останні дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців у галузі 

психології діяльності військових фахівців в особливих та екстремальних 

умовах [27; 45; 66; 135; 170; 171; 192; 205] показують достатньо високу 

ефективність застосування психотренінгових технологій для розвитку їх 

індивідуально-психологічних професійно важливих якостей. 

Вчені зазначають, що психологічні тренінги є методично 

універсальною, практично спрямованою і доступною спеціальною формою 

особистісного та професійного удосконалення особистісних якостей 

військовослужбовців при проведенні їх психологічної підготовки [205, с. 

20]. 

Адже в реаліях сьогодення саме тренінгові технології визнані у 

всьому світі як дієвий засіб підготовки персоналу для різноманітних 

галузей професійної діяльності, що забезпечують як інтенсифікацію самої 
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діяльності так і розвиток організації в цілому. Суттєвою перевагою 

тренінгу є можливість опанування великого обсягу інформації та 

закріплення отриманих знань й умінь на практиці за допомогою 

інтерактивної технології [205, с. 20]. Стрімке поширення та зростання 

привабливості тренінгу як методу активного соціально-психологічного 

навчання серед інших видів психологічної роботи ґрунтується на його 

внутрішній відкритості, психологічній атмосфері, конфіденційності, 

ефективності, індивідуальній та груповій рефлексії. Саме тренінг 

використовують за потреби подальшого застосування на практиці 

отриманих знань, оскільки поєднує в собі тренування, поглиблення знань, 

напрацювання навичок, умінь і соціальних установок [235].  

Вказані особливості тренінгу як інтерактивної технології є, 

безперечно, цінними для підготовки військових фахівців, у тому числі і 

для розвитку надійності військово-професійної діяльності членів танкового 

екіпажу Збройних Сил України.  

На думку С.І. Макшанова, тренінг є тим багатофункціональним 

методом забезпечення цілеспрямованих змін психологічних феноменів 

людини, групи або організації, які мають на меті гармонізувати професійне 

та особистісне буття людини [153].  

За В.М. Федорчуком, «тренінг» є найефективнішою моделлю 

залучення особистості до міжособистісного спілкування та діяльності в 

цілому, спрямованою на забезпечення самопізнання, розвитку, 

саморозвитку та самовдосконалення, з метою набуття особистістю 

здатності до самоактуалізації власного потенціалу в різних сферах [235, c. 

12]. 

За Н.Є. Афанасьєвою й Л.А. Перелигіною, тренінг є комплексом 

активних групових методів, що застосовують у процесі перетворюючого 

впливу на особистість. Головним системоутворюючим компонентом 

тренінгу вчені називають саме психологічний вплив групи на особистість 

[11, с.14]. Спираючись на позицію С.І. Макшанова [153] про «навмисну 
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зміну», що визначає динаміку психологічних феноменів учасників 

тренінгу, підкреслює його «суб’єкт-суб’єктний» характер, процесуальні й 

продуктивні характеристики, зв’язок ефективності з прийняттям 

відповідальності як ведучим, так і учасником, замовником тренінгу, автори 

пропонують вважати тренінг багатофункціональним методом навмисних 

змін психологічних феноменів людини, групи та організації, задля 

гармонізації професійного й особистого буття людини [11, с. 6]. 

Важливою в межах нашого дослідження є позиція Л.І. Мороз щодо 

розмежування тренінгу особистісного зростання та тренінгів суто 

професійно-психологічного спрямування. Вчена вважає, що саме тренінг 

професійно-психологічного спрямування має бути засобом розвитку 

професійно значущих та особистісних якостей за наявності розробленої 

моделі особистості професіонала. А тренінг особистісного зростання при 

цьому вирішує проблему розвитку та усвідомлення загальних особистісних 

із  включенням окремих спеціальних якостей та їх подальшу інтеграцію в 

субособистість «професіонала» [169]. Л.І. Мороз зазначає, що професійно-

психологічний тренінг «…спрямований на засвоєння людиною 

специфічних професійних знань, умінь та навичок, на корекцію установок, 

розвиток особистісних якостей через інтеріоризацію особливостей 

професійного середовища, об’єктів та особливостей взаємодії з ним 

професіонала.» [167, с. 117]. 

Вчена визначає професійно-психологічний тренінг у діапазоні між 

функціональним та психологічним тренінгами, як навчально-розвивальну 

технологію, творчий, спрямований на вирішення інноваційних проблем 

процес, метою якого є формування професійних знань та умінь, 

становлення особистості як суб’єкта професійної діяльності. При цьому 

такий тренінг за відсутності готових рішень вимагає активності, 

винахідливості, ініціативи, умінь учасників виконувати продуктивну 

спільну діяльність [168].  
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Ґрунтовні дослідження застосування тренінгових технологій у межах 

професійної підготовки фахівців екстремальних видів діяльності провів 

В.О. Лефтеров [135–137]. Вчений визначив тренінг як інтегровану, 

універсальну систему цілеспрямованого групового психологічного 

тренування фахівців відповідно до потреб і цілей їхньої особистості та 

діяльності [137, с. 284]. Автор приділив значну увагу психологічним 

механізмам впливу тренінгу на особистість учасників, що відбуваються за 

психофізіологічним механізмом феномена динамічного стереотипу, коли 

зазнають впливу стійкі умовно-рефлекторні зв’язки. У процесі руйнації та 

трансформації цих зв’язків відбувається увімкнення компенсаторних 

адаптаційних механізмів, які здійснюють психічні зміни через якісно нові 

динамічні стереотипи. Вчений визначив поняття «прогресивної 

транспсихічної маніпуляції під час тренінгу», через складний процес 

інтенсивного розвитку і навчання за допомогою тренінгу будь-яких умінь, 

навичок і досвіду, що передбачає свідому активність усіх учасників 

тренінгу [137, с. 281]. Цей механізм прогресивної транспсихічної 

маніпуляції запускає зміни в особистості учасників тренігової взаємодії, 

які активізують їх творчий потенціал, позитивну особистісну 

трансформацію, розширюють самосвідомість [136, с. 9–12]. При цьому 

поштовхом до особистісних змін і перетворення психічних компонентів 

життя та діяльності стає самоаналіз особистості у тренінгу, за якого вона 

відкриває собі саму себе, не одразу усвідомлюючи цей процес [137, с. 275]. 

Феномен прогресивної транспсихічної маніпуляції зумовлює підвищення 

власної самоефективності та стрімкий рух уперед, сприяє подоланню 

особистісної чи професійної стагнації, дає можливість учасникам тренінгу 

здійснити рефлексію минулого і моделювання майбутнього, сприяє їх 

психічному розвитку [136, c. 14–16].  

Низка останніх досліджень українських науковців (В.Ф. Вінтоняк 

[27], Ю.А. Галімов [32], А.П. Дебренюк [44; 45], В.О. Лефтеров [136], 

С.Ю. Лєбєдєва [139], Л.І. Мороз [169], В.І. Осьодло [192]) показує 
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ефективність застосування психотренінгових технологій та психологічної 

підготовки військових фахівців до особливих та екстремальних умов 

діяльності з метою підвищення їх професійної надійності, у тому числі в 

діяльності у складі груп.  

Р.А. Шпак [245; 246] розглядає в межах комплексного 

психологічного забезпечення професійної діяльності військових 

спеціалістів особливості створення умов для зниження нервово-психічної 

нестійкості, ситуативної та особистісної тривожності, суб’єктивного стану, 

сприяння адекватній та прискореній адаптації до умов професійної 

діяльності, подолання втоми та перевтоми фахівців під час робочих циклів. 

Зокрема в такому комплексі заходів важливе місце відведено засобам і 

методам безпосереднього впливу на працездатність фахівця за допомогою 

електрофізіологічних, психофізіологічних, психологічних, організаційних 

процедур у комплексі зі спеціальними фізичними вправами та 

аутотренінгом з індивідуальною регламентацією діяльності [91; 93; 107; 

108; 191; 229].  

Враховані в цьому комплексі психофізіологічні заходи є цінними в 

рамках нашого дослідження, серед них, зокрема: методи для визначення 

динаміки працездатності і надійності в робочому і добовому циклі 

діяльності [91; 93]; методи та способи регуляції емоційних станів (дихальні 

вправи, стимуляція біологічно активних точок, зміна тонусу м’язів, міміки, 

хорошого настрою) [90; 93]; аутотренінг з елементами самонавіювання; 

прийоми вольової мобілізації та подолання невпевненості та хвилювання 

[74; 90; 108]; спеціальні фізичні вправи до та під час виконання завдань 

[93; 92; 107; 191; 229]. 

С.М. Миронець, О. В. Тімченко досліджують особливості 

попередження та подолання негативних психічних станів та реакцій, що 

виникають у рятувальників під впливом надзвичайної ситуації. Вчені 

наголошують на необхідності застосування професійно-психологічної 

підготовки (загальної, спеціальної) до дій у конкретних умовах, 
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психологічної підтримки, психологічного забезпечення відновлювального 

періоду після виконання складних завдань. Також зазначають важливість 

та шляхи моделювання екстремальних умов для екстремальної 

психологічної підготовки фахівців: 1) наближення зовнішніх умов занять 

до реальних (з метою відчуття себе учасниками реальних подій), 2) 

наближення внутрішніх умов (психічних процесів і станів, які 

максимально наближені до тих, що виникають у них в екстремальних 

умовах) [161].  

Ю.А. Галімов розробив практичні рекомендації щодо психологічної 

саморегуляції та відновлення надійності професійної діяльності для 

офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної 

служби України з метою збереження надійності їхньої професійної 

діяльності. В основу покладено різноманітні методи психологічної 

саморегуляції щодо впливу на фізіологічний і нервово-психологічний стан 

[32]. 

Про важливість оволодіння спеціальними техніками психічної 

саморегуляції для істотного розширення горизонтів психічних резервів 

людини та її можливостей свідчать також дослідження В.Л. Марищука й 

В.І. Євдокимова [156], О.П. Євсюкова, О.В. Тімченка [56]. 

О.В. Недвига розглядає особливості психологічної підготовки 

(загальної, спеціальної і цільової) саперів до виконання бойових завдань в 

умовах бойової обстановки з використанням технології приведення всіх 

складових їхньої психологічного потенціалу в такий якісний стан, який 

забезпечуватиме ефективну діяльність, зі збереженням боєздатності та 

психічного здоров’я під впливом психотравмуючих факторів. Вказані 

технології передбачають застосування психоедукації, психоакцентованого 

навчання, участі в повсякденних умовах діяльності, оволодіння способами 

керування власними психічними функціями, навичками надання 

невідкладної психологічної підтримки тощо [179, с. 173–184].  
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О.М. Хайрулін також звертає увагу на доцільність використання 

соціально-психологічного тренінгу для підвищення ефективності 

особистісно-професійного спілкування, оволодіння навичками протидії 

стресовим станам,  розвитку оптимістичного ставлення до майбутнього,  

розв’язання проблем, підвищення і стабілізації самооцінки, оволодіння 

практичними прийомами збереження життя і здоров’я, відновлення 

життєвої гармонії в професійному середовищі, поліпшення соціально-

психологічного клімату службових колективів тощо [238, с. 110]. 

Цінним в рамках нашого дослідження є впроваджений О.А. Івановою 

соціально-психологічний тренінг розвитку механізмів довільної 

саморегуляції поведінки жінок-військовослужбовців, який передбачав 

застосування взаємопов’язаного комплексу методів та методичних 

прийомів (міні-лекцій, мозкового штурму, групових дискусій, 

психогімнастичних та практичних вправ, проєктивного малювання, різних 

рольових ігор) в межах вступної частини, 3-х блоків, заключної частини. 

Застосовані психотренінгові процедури дали змогу забезпечити 

ефективність розвитку: 1) навичок психологічної саморегуляції; 2) 

мотиваційно-ціннісних основ регуляції та 3) суб’єктної рефлективності, що 

в цілому впроваджувались релевантно розробленої автором саморегуляції 

поведінки жінок-військовослужбовців [66]. 

У межах суб’єктного підходу В.І. Осьодло визначає особистісні 

якості та професійні особливості офіцера тим внутрішнім психічним 

ресурсом, необхідним для ефективної реалізації його суб’єктної 

активності, який доцільно розвивати в умовах професійноорієнтованого 

тренінгу (як «згорнутого» аналогу системи психологічного 

супроводження) на основі моделювання сюжетно-рольових ситуацій, 

шляхів їх розв’язання, що за своєю психологічною сутністю і змістом 

мають бути співвіднесені з характером реальних професійних завдань в 

умовах військової служби [192; 193]. Запропонований вченим професійно-

орієнтований тренінг з урахуванням різного рівня сформованості 



172 

компонентів суб’єктності у офіцерів передбачав їх формування, розвиток 

та (або) корекцію (й відповідно різні засоби впливу). Розвивально-

корекційний комплекс був спрямований на розвиток структурних 

компонентів суб’єктності (рефлексивного, операційного, мотиваційного), 

передбачав вправи і прийоми, об’єднані у межах: 1) тренінгу рефлексії 

(розвиток саморозуміння, психологічної спостережливості, здатності 

розуміти і прогнозувати розвиток ситуації, поведінки інших людей), 2) 

мотиваційного тренінгу (розвиток мотивації досягнення, причинних схем), 

3) професійного тренінгу (розвиток навичок самоуправління й 

самоорганізації, відповідальної поведінки, впевненості, самостійності, 

здібностей ухвалення оптимальних управлінських рішень) [192]. 

 В.Ф. Вінтоняк для розвитку цілісного професійного «Я-образу» 

офіцерів використовує професійно-орієнтований тренінг, який передбачає 

цілеспрямовані впливи на відповідні структурні компоненти, щo 

зумoвлюють функцioнaльну уcпiшнicть офіцера у професійному просторі. 

Психотренінгові процедури охоплювали розвиток професійної 

компетентності, caмocтiйнocтi i впевненості у собі, мотивації досягнення, 

рефлекcії. Цього досягали завдяки використанню різноспрямованих 

методів та aктивних дiй учасників із вiдпрaцьoвувaння прaктичних 

навичок (рoльoвi i cитуaцiйнi iгри, диcкуciї) всебічного зворотного зв’язку, 

усвідомлення тa aнaлiзу пoведiнки, станів, ускладнень [27].  

С.Ю. Лєбєдєва довела необхідність застосування у професійно-

психологічній підготовці фахівців снайперських груп спеціальних вправ, 

що дозволяють розвивати витривалість, силу та дихальну систему фахівця. 

Зокрема, вчена запропонувала застосовувати методику «миттєвого 

занурення», що передбачає створення таких умов для фахівця, коли йому 

необхідно практично миттєво вирішувати цілий комплекс проблем 

аналітичного, оперативного, організаційного і бойового характеру, та 

спеціалізовані психологічні методи прискорення відновлювальних 

процесів (дебрифінг, Rap-групи і т.п.) [139]. 



173 

А.П. Дебренюк розробив та впровадив методику  комплектування 

бойових обслуг військових операторів із врахуванням їхньої психологічної 

сумісності, що сприяє налагодженню позитивної атмосфери у групах, 

емоційному задоволенню осіб від спільної діяльності. Водночас методика 

передбачала психологічну підготовку кожного військовослужбовця до 

виконання типових завдань і бойової обслуги в цілому з урахуванням рівня 

готовності кожної особи. Методика полягала у формуванні психічної 

стійкості, системи психічних якостей оператора, а також психічної 

готовності, націленості та мобілізованості психіки військовослужбовців, 

що відбувалося шляхом загальної, специфічної та цільової підготовки. 

Зокрема подолання негативного впливу нервово-психічної нестійкості та 

негативних психічних станів на сумісність бойової обслуги та її успішність 

було забезпечено методами психічної саморегуляції, серед яких також 

використані:  забезпечення оптимальної взаємодії на основі практичних, 

раціональних та емоційних показників спільної діяльності, ознайомлення 

військовослужбовців із прийомами та методами психічної саморегуляції 

(аутогенного тренування, самонавіювання, правильного дихання та 

релаксації) [44; 45]. 

В.В. Горбунова [36; 37] в межах реалізації командотворчих заходів 

описує низку спеціалізованих інструментів, технік, які найбільш 

ефективно використовують у форматі соціально-психологічного тренінгу 

як традиційної командотворчої процедури. При цьому вчена впроваджує в 

розробленому «ціннісно-рольовому тренінгу командного розвитку» 

системну роботу за напрямами (просвітництво членів команди, аналіз 

ситуації командного розвитку, оптимізація взаємодії та діяльності в 

команді, емоційно-ціннісна підтримка взаємин у команді), збалансованими 

у концептуальних межах ціннісно-рольового підходу в командотворенні. 

Система технік командотворення за критеріями сфери прикладання, 

специфіки інтервенцій та безпосередніми завданнями передбачає 

аналітичні, моделюючі та трансформаційні техніки роботи з: імпліцитними 
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теоріями командної інтеракції, поведінковими моделями командної 

інтеракції та ціннісно-рольовою інтеракцією в командах [36, с. 295–309].  

Зазначені техніки експлікації цінностей командної інтеракції 

реалізуються з використанням: міні-лекцій, інфолистів, іконографіки, 

аналізу та обговорення кейсів, аналізу за готовими ціннісними списками, 

вільного аналізу цінностей та їхньої пріоритетності, графічної презентації, 

проєктивної презентації, психодраматичної презентації. Водночас залежно 

від часових, просторових та інших лімітів у тренінгу можуть  бути 

використані техніки у форматі студій, клубу, слухань, фокус-груп тощо 

[36, с. 297–298]. 

С.В. Саричев [216] визначає різноманітні ефективні методи та 

способи підвищення надійності груп, серед яких: 1) навчання груп спільної 

діяльності в різноманітних умовах, яке спрямоване на вдосконалення 

їхньої підготовленості до спільної діяльності та підготовку лідерів; 

2) актуалізація ситуацій міжгрупової взаємодії образом іншої 

(конкурентної) групи, шляхом її присутності на єдиному полі діяльності, 

яка виконує функції регулятора згуртованості навіть у тих умовах, в яких 

група втомлювалася. Більш повно цей ефект проявляється в умовах 

змагання груп, що спонукає кожну групу тренуватися у виконанні 

спільних дій, під час яких відбувається взаємна «підгонка» активності 

індивідів, формується вміння «орієнтуватися» на інших і «вписувати» 

свою активність в спільну діяльність; 3) актуалізація внутрішніх 

соціально-психологічних ресурсів групи (мотивації досягнення успіху, 

тобто позитивної соціальної мотивації, «соціального оптимізму» 

особистості; емоційного налаштування на спільну діяльність як 

фундаменту ефективних психологічних змін особистості у групі за 

допомогою соціотехніки регуляції емоційного настрою); 4) швидке і повне 

залучення кожного індивіда до спільної діяльності (на рівні прийняття її 

цілей, мотивів і завдань, на рівні практичного сприяння їх реалізації за 

принципом зосередженості та актуалізації функцій групи як організованої 
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системи); 5) стимулювання процесу самоформування надійності групи 

зсередини за допомогою спеціального відбору лідерського «ядра» (на 

основі лідерства як соціально-психологічного механізму інтеграції групи, 

її саморозвитку) [216]. 

В.В. Корнещук [87] у процесі формування професійної надійності 

майбутніх спеціалістів використовує такі механізми формування 

професійної «Я-концепції»: рефлексію, самовизначення, самооцінку і 

саморегуляцію власної діяльності. Основні етапи формування професійної 

надійності технологічно включали:  

1) на першому етапі – розкриття себе, зняття психологічного бар’єра, 

звільнення від стереотипів (забезпечувався через практичні вправи 

формування асертивності, емпатії, гнучкості поведінки, умінь 

репрезентувати себе як людину, як члена команди, як професіонала; 

гнучкості мислення, суб’єктивного контролю, здатності до 

самоуправління, навичок саморегуляції);  

2) на другому етапі – усвідомлення власних можливостей у професії, 

з’ясування «сильних» і «слабких» рис себе-професіонала, визначення 

напрямів професійного саморозвитку (забезпечено через вправи 

професійного спрямування з аналізом типових і нетипових професійних 

ситуацій, з елементами ігрової діяльності, ситуації на адекватний вибір і 

прийняття рішень; подальший розвиток гнучкості мислення, суб’єктивного 

контролю, здатності до самоуправління, удосконалення навичок 

саморегуляції);  

3)  третій етап передбачав саморозвиток у професії для подальшого 

професійного самовдосконалення та самокорекції (забезпечено через 

аналіз ситуацій, імітаційні, рольові й організаційно-навчальні ігри; 

продовжено розвиток самоактуалізації, мотиваційної сфери, 

удосконалення стратегій та моделей поведінки подолання) [87]. 

О.С. Колесніченко, Я.В. Мацегора, І.І. Приходько, Н.В. Юр’єва [205] 

розкривають психологічні закономірності формування та розвитку 
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психологічної готовності, психологічної безпеки та життєстійкості 

військовослужбовців та засоби їх розвитку з використанням 

психотренінгових технологій, в основу яких покладено саме професійно-

психологічний тренінг.  Вчені наголошують на важливості застосування 

тренінгових методів у системі професійної підготовки персоналу 

незалежно від способу вирішення завдань: формування професійно-

психологічної готовності військовослужбовців, розвиток професійних 

значущих пізнавальних якостей і психологічної орієнтованості, 

вдосконалення комунікативних навичок і вмінь, формування навичок 

рольової поведінки, формування психологічної стійкості у складних та 

екстремальних ситуаціях, навчання тактики, методам і прийомам 

забезпечення особистої безпеки, збереження психічного і фізичного 

здоров’я та максимальне продовження професійного довголіття. При 

цьому тренінги мають бути пов’язані зі службово-бойовою реальністю. 

Професійний тренінг вчені визначили як психологічну й просвітницьку 

роботу, яку проводять з метою розвитку у військовослужбовців 

професійно значущих психологічних якостей або підвищення ефективності 

спільної професійної діяльності [205, с. 35–36]. 

Ґрунтовні дослідження теорії та практики застосування професійно-

психологічного тренінгу Л.І. Мороз та С.І. Яковенка [70; 71] засвідчують, 

що професійно-психологічний тренінг містить елементи професійного, 

психологічного і соціально-психологічного тренінгу. Водночас 

вирізняється метою, яка полягає у становленні особистості професіонала, а 

також головним методом – моделюванням структурних компонентів 

професійної діяльності. Вчені зазначають, що професійно-психологічний 

тренінг має забезпечувати ступінчасте підвищення майстерності фахівця – 

від початкового рівня розвитку базових якостей і формування 

елементарних умінь, простих алгоритмів професійної діяльності (вузько 

спрямовані тренінги спеціальних якостей і умінь) до синтетичних форм 

інтегрованого тренінгу (комплексне навчання), результатом якого є 
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розвиток в учасників індивідуального стилю професійної діяльності в 

особливих, оперативно складних і нестандартних ситуаціях. Така позиція є 

цінною для визначення шляхів ефективного розвитку психологічної 

надійності членів танкового екіпажу, які виконують завдання за 

призначенням саме в екстремальних умовах. 

Таким чином, проведений аналіз емпірично підтверджених 

практичних розробок українських та зарубіжних вчених засвідчує 

доцільність розроблення саме професійно-психологічного тренінгу для 

розвитку психологічної надійності членів танкового екіпажу на основі 

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

рефлексивно-оціночнного критеріїв, відображених емпіричними 

показниками у діагностичних факторах («суб’єктність екіпажу», 

«продуктивність екіпажу», «рефлексивність екіпажу»). 

 

3.2. Професійно-психологічний тренінг розвитку психологічної 

надійності членів танкового екіпажу «Бойова робота групи» 

 

На підставі проведеного дослідження ми розробили спеціальну 

програму професійно-психологічного тренінгу «Бойова робота групи». 

Прoгрaма професійно-психологічного тренінгу «Бойова робота 

групи» – практична методика підготовки членів танкового екіпажу до 

роботи у екстремальних ситуаціях.   

Мета тренінгу – розвиток змістових елементів психологічної 

надійності членів танкового екіпажу за розробленою моделлю 

(компонентами особистісної надійності, групової надійності, суб’єктності 

колективної діяльності), відображеної у показниках визначених критеріїв 

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

рефлексивно-оціночного), формування групової згуртованості та 

підвищення рівня взаємної довіри. Тренінг спрямований на формування 

толерантного ставлення до всіх членів групи, сприяють усвідомленню 
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того, що відмінності між людьми сприяють розширенню наших уявлень 

про себе і про інших. 

Сьогодні у Збройних Силах України вже використовують тренінгові 

заняття для досягнення відповідних професійних цілей. Однак тренінгів із 

формування психологічної згуртованості членів танкового екіпажу не 

проводять. Винятком є несистемні заняття з використанням елементів 

психотренінгів.  

Програма «Бойова робота групи» впроваджувалась в рамках  

професійної підготовки Збройних Сил України, а також освітнього 

процесу ЗВО МО України. Її використання дозволило значно підвищити 

рівень психологічної підготовки членів танкового екіпажу Збройних Сил 

України до дій в екстремальних умовах. 

Зміст прoгрaми професійно-психологічного тренінгу.  

Програма розрахована на 5 тренінгових днів (узгоджено з 

розпорядком дня військовослужбовців) по одному заняттю щодня. 

Основний зміст тренінгу складав 14,5 години (5 занять по 2,5–3,5 години 

кожне), що складається з вступної частини, 3-х блоків, заключної частини 

(див. додаток В).  

Кожна тренінгова група формувалася із 3–4-х танкових екіпажів (9–

12 учасників тренінгу).  

Авторський професійно-психологічний тренінг включає в себе шість 

основних елементів, що впливають на створення працездатної і 

згуртованої групи: 

– знайомство; 

– довіру; 

– спілкування; 

– кооперація; 

– готовність вчитися; 

– задоволення. 

Під час проведення тренінгових занять застосовують наступні 
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методи і форми роботи: 

– групова дискусія; 

– ідеомоторне тренування; 

– проведення ситуаційно-рольових ігор; 

– перегляд відеоматеріалу з підготовки  членів танкового екіпажу; 

– оволодіння формами вербальної та невербальної комунікації; 

– виконання вправ для розвитку уваги під час виконання завдання в 

умовах психологічного та фізичного навантаження; 

– виконання вправ, спрямованих на розвиток уміння долати страх;  

– виконання практичних вправ, які змодельовані із врахуванням 

стрес-чинників реальної екстремальної ситуації: дефіциту часу, 

невизначеності, неприємних відчуттів, що виникають внаслідок фізичного 

навантаження і використання засобів захисту, світлошумових ефектів, які 

відвертають увагу тощо. 

Професійно-психологічний тренінг потребує виконання таких 

принципів: добровільність; активність; зосередження на теперішньому 

(«тут і тепер»); відкритість; щирість; взаємоповага і доброзичливість; 

персоніфікація і конкретність висловлювань (уникнення узагальнень); 

конфіденційність; обов’язок слухати, не перебивати; виконання правила 

«Я-висловлююсь». 

Основна робота під час проведення професійно-психологічного 

тренінгу відбувається у практичних формах, розігруються ситуації, які 

можуть виникати в професійній діяльності. Учасниками тренінгу, 

обговорюють ігри виробляються стратегії поведінки, яка б забезпечувала 

ефективне виконання завдань за призначенням. Атмосфера професійно-

психологічного тренінгу  повинна сприяти максимальному розкриттю 

творчого потенціалу кожного учасника. При цьому під час проведення ігор 

і вправ необхідно повертатися до тих результатів, які були отримані, але 

залишилися незрозумілими, повторювати, репетирувати. За допомогою гри 

можна вирішити багато психологічних проблем, допомогти учасникам 
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подолати труднощі та бар’єри, зрозуміти себе, виробити адекватні засоби 

поведінки в екстремальних умовах.  

Під час організації програми тренінгових занять необхідно 

дотримуватися таких правил: 

– динамічні ігри повинні змінюватися більш повільними, ігри, які 

потребують сильної внутрішньої напруги такими, що проходять у менш 

напружених умовах; 

– створювати відповідний настрій на гру; 

– мати великий запас ігор, які можуть знадобитися у різноманітних 

ситуаціях; 

– учасники тренінгових занять повинні чітко уявляти технологію 

ігрової взаємодії. 

Зміст програми професійно-психологічного тренінгу «Бойова робота 

групи» за архітектурою було структуровано на основі досліджень 

І.В. Вачкова [26], В.Ф. Вінтоняк [27], О.А. Іванової [66], В.О. Лефтерова 

[134], К.Л. Мілютіної [163], Н.Є. Мовмиги [164], Є.О. Могільовкіна [165], 

Л.М. Мороз [167–169], В.І. Осьодла [193], В.Г. Панка та Г.В. Рудь [194], 

А. Чуричкова і В. Снегірьова [243] (табл. 3.1). 

Вступна частина орієнтована на знайомство учасників тренінгу, 

створення сприятливої атмосфери для ефективної взаємодії, засвоєння 

правил групової роботи, налагодження зворотного зв’язку «учасник – 

група» та «група – учасник», створення ситуації рефлексії. 

Блок 1. «Розвиток особистісної надійності» містить тренінгові 

процедури із формування уявлення про психологічну надійність танкового 

екіпажу, розвитку навичок особистісної рефлексії учасників тренінгу, 

навичок психофізичного відновлення, здатності до візуалізації уявлень, 

нейтралізації афективних переживань, техніки заспокоєння, керування 

диханням, навичок ефективного самоконтролю, об’єктивної самооцінки, 

мотивації досягнення успіху. 
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Таблиця 3.1 

Cтруктурa прoгрaми професійно-психологічного тренінгу  

«Бойова робота групи» (14 гoд. 30 хв.) 

Блоки 

прoгрaми 
Змicт блoків прoгрaми тренінгу 

Час, 

хв. 

Вступна 

частина  

(1 год) 

Заняття 1. 

(3 год) 

1. Вправа «Знайомство учасників групи» 10 

2. Вправа «Інсайт» 15 

3. Вправа «Висловлення очікувань» 10 

4. Вправа «Гербарій якостей» 15 

5. Вправа «Довірливе падіння»  10 

Блок 1. 

«Розвиток 

особистісної 

надійності» 

(5 гoд) 

6. Мозковий штурм «Психологічна надійність» 15 

7. Міні-лекція «Психологічна надійність танкового 

екіпажу» 
15 

8. Діагностичний малюнок «Бар’єри» 15 

9. Вправа «Емпатійні рухи» 15 

10. Вправа «Ярлики» 15 

11. Вправа «Хто я такий» 15 

12. Вправа «Колаж про себе» 20 

Рефлексія заняття 5 

«Ритуал прощання» 5 

Заняття 2. 

(3 год) 

 «Ритуал привітання»  5 

Розминка «Десерт» 5 

1. Вправа «Безлюдний острів» 25 

2. Вправа «Почуття успіху» 25 

3. Бесіда «Дихальна психорегулятивна техніка»  15 

4. Вправа «Концентрація на своєму диханні» 5 

5. Вправа «Повне дихання» 5 

6. Вправа «Квадратне дихання» 15 

7. Вправа «Прогресуюча м’язова релаксація» 15 

8. Вправа «Мета, спосіб, засіб» 20 

9. Вправа «Перетворення бажань в програму дій» 20 

10. Техніка «Ресурсний стан» 15 

Рефлексія заняття 5 

«Ритуал прощання» 5 

Блок 2. 

«Розвиток 

групової 

надійності» 

(5 гoд) 

Заняття 3. 

(2 год  

30 хв) 

 «Ритуал привітання»  5 

Розминка «Колінвал» 5 

1. Мозковий штурм «Що впливає на формування 

групової згуртованості членів танкового екіпажу?» 
15 

2. Міні-лекція: «Фактори формування групової 

згуртованості» 
15 

3. Вправа «Контраст» 15 

4. Вправа – обговорення «Що сприяє формуванню 

групової згуртованості членів танкового екіпажу ЗСУ?» 
20 

5. Вправа «Коло-трикутник-квадрат-зигзаг» 20 

6. Вправа «Катастрофа» 25 

7. Анкета «Досягнення групової згоди» 20 

Рефлексія заняття 5 

«Ритуал прощання» 5 
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Продовження таблиці 3.1 

 

Заняття 4. 

(2 год  

30 хв) 

 «Ритуал привітання»  5 

Розминка «Передай предмет» 5 

1. Рольова гра «Корпоратив» 25 

2. Вправа «Спотворений малюнок» 20 

3. Вправа «Професія танкіст серед інших професій» 20 

4. Вправа «Професійні стереотипи танкістів» 15 

5. Вправа «Професійні обмеження і перешкоди» 15 

6. Вправа «Образ професіонала» 15 

7. Вправа «Я формую групову згуртованість у танковому 

екіпажу ЗСУ» 
20 

Рефлексія заняття 5 

«Ритуал прощання» 5 

Блок 3. 

«Розвиток 

суб’єктності» 

(2 год  

30 хв) 
Заняття 5. 

(3 год  

30 хв)  

 «Ритуал привітання»  5 

Розминка «Я+ти» 5 

1. Вправа «Автопортрет» 20 

2. Вправа «За що мене цінують» 20 

3. Вправа «Мої життєві цілі» 25 

4. Вправа «Мої пріоритети» 20 

5. Вправа «Мрія та ціль» 20 

6. Вправа «Моє майбутнє» 20 

7. Вправа «Суб’єктний портрет танкового екіпажу» 15 

Заключна 

частина 

(1 гoд) 

1. Вправа «Валіза в дорогу» 15 

2. Вправа «Рефлексія» 15 

3. Вправа «Компліменти» 10 

4. Вправа «Завершення тренінгу» 15 

«Ритуал прощання» 5 

 

Блок 2. «Розвиток групової надійності» містить тренінгові процедури 

із розвитку професійної ідентичності, усвідомлення професійної 

приналежності, актуалізації професійного «Я», здатності адекватно 

оцінювати зовнішні і внутрішні умови діяльності, з формування групової 

згуртованості та єдності членів танкового екіпажу, досягнення статусно-

рольової групової згоди позитивного взаємного ставлення, ціннісно-

орієнтаційної спрямованості професійних домагань. 

Блок 3. «Розвиток суб’єктності екіпажу» містить тренінгові 

процедури з усвідомлення групової ідентичності, потенційних 

можливостей, прихованих особистісно-професійних резервів, формування 

осмислених професійних цілей, стратегії їх розвитку в професійних 

взаємовідносинах, групової професійної активності, відповідальності за 

результат на основі групових критеріїв ефективності, стимулювання 
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потреби в професійному й особистісному саморозвитку, формування 

почуття особистісної причинності. 

Заключна частина орієнтована на закріплення набутих знань, умінь і 

навичок, усвідомлення особистісних змін (що відбулися), заключний збір 

інформації від учасників щодо реалізації їхніх очікувань від тренінгу, 

оцінювання результатів тренінгової роботи. 

 

3.3. Оцінювання ефективності професійно-психологічного 

тренінгу розвитку психологічної надійності членів танкового екіпажу 

 

З метою визначення ефективності професійно-психологічного 

тренінгу з розвитку психологічної надійності членів танкового екіпажу 

було проведено повторне тестування в ЕГ та КГ досліджуваних та 

порівняно показники за діагностичними факторами («суб’єктність 

екіпажу», «продуктивність екіпажу», «рефлексивність екіпажу») для 

виявлення значущих відмінностей інтегральних показників між 

досліджуваними групами танкістів. 

Порівняльний аналіз результатів повторного виконання нормативів 

1 серії бойових завдань через 2,5 місяця після проведення тренінгу 

членами танкових екіпажів ЕГ та КГ показав наступний розподіл та 

динаміку (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Динаміка показників виконання танкістами 1 блоку нормативів 

Показники 

ЕГ (M±m) (n=30) КГ (M±m) (n=30) 
р 

(ЕГ) 

р 

(КГ) 
До  

тренінгу 

Після 

тренінгу 

До 

тренінгу 

Після 

тренінгу 

Посадка екіпажу в танк 12,2±1,3 с 10,4±1,1 с 12,1±1,4 с 11,9±1,3 с р<0,05 – 

Висадка екіпажу 12,4±1,2 с 10,2±1,2 с 12,2±1,3 с 12,1±1,4 с р<0,05 – 

Зайняття вогневої позиції, 

опорного пункту, р-ну оборони 
15,3±0,5 хв 13,2±0,5 хв 15,1±0,6 хв 14,9±0,5 хв 

р<0,05 – 

Складання картки вогню танка 13,1±0,5 хв 12,2±0,6 хв 13,2±0,5 хв 13,1±0,6 хв – – 

Примітка: р – рівень значущості відмінностей за φ-критерієм Фішера 
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Отримані дані свідчать про значущу динаміку деяких показників 

виконання 1 блоку нормативів на контрольному етапі дослідження 

танкістами ЕГ. Зокрема, відбулося підвищення швидкості посадки екіпажу 

в танк в ЕГ (з 12,2±1,3 с до 10,4±1,1 с при р<0,05), а також висадки екіпажу 

з танка (з 12,4±1,2 с до 10,2±1,2 с при р<0,05). Також відзначено 

підвищення швидкості зайняття екіпажами ЕГ вогневої позиції, опорного 

пункту, району оборони (з 15,3±0,5 хв до 13,2±0,5 хв при р<0,05). Утім 

результат часу на складання картки вогню танка не зазнав значущої 

динаміки, хоча і став дещо швидшим (з 12,1±0,5 хв до 11,2±0,6 хв). При 

цьому в КГ досліджуваних танкістів, які не брали участі в тренінгу, 

результати виконання танкістами 1 блоку нормативів не показали істотної 

динаміки, що свідчить про можливий вплив природних факторів.. 

Результати повторного виконання танкістами ЕГ та КГ 2 блоку 

нормативів показали таку динаміку (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Динаміка показників виконання танкістами 2 блоку нормативів 

Показники 
ЕГ (M±m) (n=30) КГ (M±m) (n=30) 

р 

(ЕГ) 

р 

(КГ) 
До  

тренінгу 

Після 

тренінгу 

До 

тренінгу 

Після 

тренінгу 

1. Виявлення цілей вдень 

Кількість цілей 
р<0,05 – 

6,5±1,1 7,9±2,4 6,7±1,4 6,6±1,2 

Помилка по далекості 
р<0,05 – 

13,9% 10,5% 13,8% 13,5% 

2. Виявлення цілей вночі 

Кількість цілей 
– – 

5,3±1,2 6,1±1,5 5,4±1,3 5,4±1,2 

Помилка по далекості 
– – 

14,9% 12,8% 14,8% 14,7% 

3. Зміна вогневої позиції в 

обороні 

Час виконання 

р<0,05 – 1 хв. 15 с ± 

6,8 с 

1 хв.  

± 7,1 с 

1 хв. 13 с ± 

6,4 с 

1 хв. 11 с  

± 5,8 с 

Примітка: р – рівень значущості відмінностей за φ-критерієм Фішера 

 

Результати повторного дослідження виконання 2 блоку нормативів 

танкістами ЕГ та КГ показав значущу динаміку окремих характеристик. 

Зокрема, в ЕГ танкістів виявлено покращення результатів щодо кількості 

визначених цілей вдень (з 6,5±1,1 до 7,9±2,4 при р<0,05), а також зниження 
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помилок (з 13,9% до 10,5% при р<0,05). При цьому за наявності певної 

динаміки не спостерігається значущих відмінностей щодо кількості 

виявлених цілей вночі (з 5,3±1,2 до 6,1±1,5) та помилковості (з 14,9% до 

12,8%). Також в ЕГ виявлено покращення показника швидкості зміни 

вогневої позиції в обороні (з 1 хв. 15 с ± 6,8 с до 1 хв. ± 7,1 с при р<0,05).  

Водночас у КГ досліджуваних танкістів результати виконання 

2 блоку нормативів не зазнали суттєвої динаміки, що дозволяє говорити 

про їх природну зміну. 

За методикою 16-факторний опитувальник Р. Кеттелла (16-PF) 

було отримано такі результати повторного тестування танкістів ЕГ (рис. 

3.1) та КГ (рис. 3.2), де А – «замкнутість – товариськість», С – «емоційна 

нестабільність – емоційна стабільність», Е – «підлеглість – домінантність», 

G – «низька нормативність поведінки – висока нормативність поведінки»,  

I – «жорстокість – чутливість», L – «довірливість – підозрілість»,  

M – «практичність – мрійливість», O – «спокій – тривожність»,  

Q1 – «консерватизм – радикалізм», Q3 – «низький самоконтроль – високий 

самоконтроль». 

 

Рис. 3.1. Динаміка показників індивідуально-психологічних характеристик  

в ЕГ танкістів за опитувальником 16-PF Р. Кеттелла 
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Отримані результати повторного тестування ЕГ за окремими 

складовими діагностичних факторів свідчать про значущу динаміку таких 

показників як  А – «замкнутість – товариськість» (з 5,11 до 5,85, при 

р<0,05), Е – «підлеглість – домінантність» (з 6,12 до 6,74, при р<0,05),  

I – «жорстокість – чутливість» (з 6,65 до 6,04, при р<0,05), L – 

«довірливість – підозрілість» (з 5,79 до 5,25, при р<0,05), M – 

«практичність – мрійливість» (з 5,66 до 5,02, при р<0,05), Q3 – «низький 

самоконтроль – високий самоконтроль» (з 5,33 до 5,86, при р<0,05). Такі 

дані свідчать про певні особистісні зміни, які відбулися у танкістів ЕГ 

після тренінгу. Зокрема, вони стали більш відкритими та готовими до 

співпраці, більш упевненими в собі та серйозними, разом з цим 

підвищився рівень їх терпимості й поступливості у взаємодії з товаришами 

по службі, самодостатності. Вони стали більш реалістичні та орієнтовані 

на практичний результат у діяльності, зріс рівень їхньої дисциплінованості 

та самоконтролю. 

 

Рис. 3.2. Динаміка показників індивідуально-психологічних характеристик  

в КГ танкістів за опитувальником 16-PF Р. Кеттелла 

 

Водночас не відбулося значущих змін за показниками таких шкал, як  

С – «емоційна нестабільність – емоційна стабільність», G – «низька 
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нормативність поведінки – висока нормативність поведінки», O – «спокій – 

тривожність», Q1 – «консерватизм – радикалізм», що свідчить про більшу 

сталість даних показників в ЕГ танкістів, які в меншому ступені 

піддаються корекції. 

Отримані результати повторного тестування танкістів КГ за 

окремими складовими діагностичних факторів не показали значущої 

динаміки показників, а лише певні природні зміни (рис. 3.2). 

За методикою Дослідження локалізації контролю особистості – 

модифікований опитувальник «ЛК» О. Г. Ксенофонтової було отримано 

такі результати в ЕГ та КГ танкістів на контрольному етапі (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Динаміка показників локалізації контролю танкістів ЕГ та КГ 

Шкали 

ЕГ (M±m) (n=30) КГ (M±m) (n=30) 
р 

(ЕГ) 

р 

(КГ) 
До  

тренінгу 

Після 

тренінгу 

До 

тренінгу 

Після 

тренінгу 

Загальна інтернальність (Із) 27,3±5,3 31,2±5,4 27,2±6,2 27,6±5,7 р<0,05 – 

Інтернальність у сфері досягнень (Ід) 4,7±1,6 5,5±2,5 4,8±1,8 4,9±2,1 р<0,05 – 

Інтернальність у професійній діяльності 

(Іпд) 
8,2±2,1 9,4±3,2 8,3±2,6 8,4±2,5 р<0,05 – 

Готовність до подолання труднощів (Дт) 4,4±1,6 5,4±3,1 4,2±1,6 4,3±1,7 р<0,05 – 

Готовність до планування, здійснення і 

відповідальності (Дс) 
4,5±2,2 5,1±2,5 4,6±2,2 4,6±2,4 – – 

Примітка: р – рівень значущості відмінностей за t-критерієм Стьюдента 

 

Отримані дані свідчать про позитивну динаміку показників в ЕГ 

досліджуваних танкістів. Зокрема, виявлено значуще їх підвищення за 

шкалами загальної інтернальності (з 27,3±5,3 до 31,2±5,4 при р<0,05), 

інтернальності у сфері досягнень (з 4,7±1,6 до 5,5±2,5 при р<0,05), 

інтернальності у професійній діяльності (з 8,2±2,1до 9,4±3,2 при р<0,05) та 

готовності до подолання труднощів (з 4,4±1,6 до 5,1±2,5 при р<0,05). Ці 

результати дозволяють говорити про збільшення прояву таких 

особистісних характеристик досліджуваних, як відповідальність, 

самостійність, прагнення до ефективності військово-професійної 

діяльності, наполегливості та послідовності, збільшення розуміння, що 
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саме від них залежать їхні досягнення, а не від зовнішніх обставин, та 

необхідності докладати нових зусиль для досягнення позитивних 

результатів та подолання труднощів у майбутньому. Водночас не виявлено 

значущих відмінностей за показниками готовності до планування, 

здійснення і відповідальності, які певною мірою виявилися більш сталими 

та потребують тривалішої психологічної роботи для корекції. 

Зазначимо, що у КГ досліджуваних танкістів, які не проходили 

тренінгової підготовки, значущої динамки показників виявлено не було. 

Повторне дослідження показників саморегуляції поведінки за 

опитувальником В.І. Моросанової «Стильові особливості саморегуляції 

поведінки – ССП-98» дало змогу визначити їх динаміку в досліджуваних 

ЕГ та КГ танкістів (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Динаміка показників саморегуляції танкістів ЕГ та КГ 

Шкала регуляції 

ЕГ (M±m) (n=30) КГ (M±m) (n=30) 
р 

(ЕГ) 

р 

(КГ) 
До  

тренінгу 

Після 

тренінгу 

До 

тренінгу 

Після 

тренінгу 

Планування 5,8±1,9 6,2±2,1 5,9±1,7 5,8±1,5 – – 

Моделювання 3,6±1,1 4,2±2,3 3,8±0,8 3,9±1,2 – – 

Програмування дій 5,1±1,3 6,8±2,4 5,2±1,2 5,3±1,5 р<0,05 – 

Оцінка результатів 4,3±1,6 5,9±1,7 4,2±1,5 4,1±1,6 р<0,05 – 

Гнучкість 4,2±1,2 5,8±2,1 4,3±1,1 4,3±1,2 р<0,05 – 

Загальний рівень  27,3±5,3 32,6±5,2 27,4±4,9 27,9±4,5 р<0,05 – 

Примітка: р – рівень значущості відмінностей за t-критерієм Стьюдента 

 

Виявлена динаміка показників засвідчує значуще підвищення 

показників в ЕГ танкістів за такими шкалами саморегуляції, як: 

програмування (з 5,1±1,3 до 6,8±2,4 при р<0,05), оцінка результатів (з 

4,3±1,6 до 5,9±1,7 при р<0,05) та гнучкість (з 4,2±1,2 до 5,8±2,1 при р<0,05) 

та загального рівня саморегуляції (з 27,3±5,3 до 32,6±5,2 при р<0,05). Це 

загалом дозволяє визначити зростання потреби досліджуваних 

продумувати способи своїх дій і поведінки для досягнення цілей, а також 

сформованості критеріїв оцінювання результатів військово-професійної 

діяльності та їх узгодження з метою цієї діяльності, підвищення 
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регулятивної гнучкості під час подолання перешкод за несподіваної зміни 

зовнішніх умов виконання завдань за призначенням. Водночас слід 

зазначити про відсутність суттєвих змін показників за шкалами 

планування та моделювання, які виявилися більш стійкими до 

корекційного впливу під час психотренінгової роботи. 

Отримані результати повторного тестування танкістів КГ за 

складовими діагностичних факторів показників саморегуляції не показали 

значущої динаміки показників, а лише деякі природні зміни. 

Результати повторного тестування в ЕГ та КГ на контрольному етапі 

дослідження за Методикою діагностики поведінки особистості в 

конфліктній ситуації К. Томаса (в адаптації Н.В. Гришиної) показали 

відповідну динаміку (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Динаміка прояву стилів поведінки ЕГ та КГ танкістів у конфлікті  

Стилі поведінки 

ЕГ (M±m) (n=30) КГ (M±m) (n=30) 
р 

(ЕГ) 

р 

(КГ) 
До  

тренінгу 

Після 

тренінгу 

До 

тренінгу 

Після 

тренінгу 

Компроміс 6,2±2,7 6,9±2,6 6,1±2,5 6,0±2,3 р<0,05 – 

Співробітництво 5,1±1,8 6,7±2,2 5,2±1,4 5,2±1,9 р<0,05 – 

Примітка: р – рівень значущості відмінностей за t-критерієм Стьюдента 

 

Отримані дані показали, що в ЕГ відбулося значуще підвищення 

показника за проявами стилів поведінки в конфлікті компромісу (з 6,2±2,7 

до 6,9±2,6 при р<0,05) та співробітництва (з 5,1±1,8 до 6,7±2,2 при р<0,05), 

що дозволяє говорити про зростання прагнення танкістів до отримання 

альтернативного рішення, що повністю задовольнятиме інтереси всіх 

сторін конфлікту, знаходити неконфліктні шляхи розв’язання 

міжособистісних конфліктів. Слід відзначити, що в КГ танкістів, які не 

брали участі у професійно-психологічному тренінгу, такої позитивної 

динаміки не спостерігається. 
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Повторне дослідження показників спрямованості особистості в ЕГ та 

КГ танкістів за Методикою діагностики спрямованості особистості 

Б. Басса показало наступну динаміку(табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Динаміка спрямованості особистості членів танкових екіпажів  

ЕГ та КГ 

Спрямованість 

ЕГ (M±m) (n=30) КГ (M±m) (n=30) 
р 

(ЕГ) 

р 

(КГ) 
До  

тренінгу 

Після 

тренінгу 

До 

тренінгу 

Після 

тренінгу 

Спрямованість на завдання (НЗ) 35,4±4,3 36,8±5,1 34,9±4,5 35,4±4,7 – – 

Спрямованість на взаємодію (ВД) 32,5±3,9 35,7±4,5 32,7±4,1 33,1±4,2 р<0,05 – 

Примітка: р – рівень значущості відмінностей за t-критерієм Стьюдента 

 

Отримані дані свідчать, що в ЕГ відбулося значуще підвищення 

показника мотиваційної спрямованості на взаємодію (психологічний 

клімат і спілкування) в групі (з 32,5±3,9 до 35,7±4,5 при р<0,05), що 

дозволяє визначити збільшення прагнення до конструктивної взаємодії під 

час виконання завдань за призначенням, створення доброзичливої 

атмосфери, упередження можливих конфліктів. При цьому за показниками 

спрямованості на завдання значущих відмінностей не відбулося. Рівень 

прояву мотивації до вирішення ділових проблем та якісного виконання 

завдання залишився оптимальним. В КГ танкістів, які не брали участі в 

професійно-психологічному тренінгу, значущої динаміки показників 

мотиваційної спрямованості не відмічається. 

Обробка результатів повторного тестування членів танкових 

екіпажів ЕГ та КГ за модифікованою Методикою оцінки психологічної 

атмосфери в колективі (за А.Ф. Фідлером) показала наступну динаміку 

(табл. 3.8).  

Як свідчать результати повторного дослідження показників 

психологічної атмосфери в колективах танкових екіпажів, в ЕГ 

спостерігається значуща позитивна динаміка за шкалами «дружелюбність» 
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(з 4,14±2,21 до 5,96±3,84 при р<0,05), «співробітництво» (з 4,15±2,12 по 

5,36±3,41 при р<0,05) та «взаємна підтримка» (з 4,23±1,87 по 5,31±2,81). 

Таблиця 3.8 

Динаміка психологічної атмосфери в танкових екіпажах ЕГ та КГ 

Шкала регуляції 

ЕГ (M±m) (n=30) КГ (M±m) (n=30) 
р 

(ЕГ) 

р 

(КГ) 
До  

тренінгу 

Після 

тренінгу 

До 

тренінгу 

Після 

тренінгу 

Дружелюбність 4,14±2,21 5,96±3,84 4,15±2,13 4,17±2,15 р<0,05 – 

Згода  4,77±1,35 4,82±2,38 4,85±1,41 4,79±2,05 – – 

Продуктивність  6,34±2,55 6,45±3,92 6,37±2,72 6,41±2,68 – – 

Співробітництво 4,15±2,12 5,36±3,41 4,16±2,11 4,18±2,15 р<0,05 – 

Взаємна підтримка 4,23±1,87 5,31±2,81 4,22±2,13 4,28±2,16 р<0,05 – 

Успішність 6,08±2,76 5,97±2,25 6,03±2,89 6,05±2,73 – – 

Примітка: р – рівень значущості відмінностей за t-критерієм Стьюдента 

 

Такі дані дозволяють визначити зростання прояву позитивного 

емоційно-ціннісного ставлення як в службових відносинах, так і в 

особистих стосунках членів танкових екіпажів та відповідним чином 

позначається на якості спільного виконання завдань за призначенням. 

Водночас за рештою досліджуваних показників значущих змін не 

відбулося, що може передбачати більш тривалу психологічну роботу. В КГ 

екіпажів також не спостерігається значущої динаміки. 

Отримані результати за методикою «Індекс групової згуртованості» 

К. Сішора показали динаміку групової інтеграції (рівня групової 

згуртованості) в танкових екіпажах (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Динаміка індексів групової згуртованості членів танкових екіпажів 

Групи 
До тренінгу 

(M±m) (n=30) 

Після тренінгу 

(M±m) (n=30) 
р 

ЕГ 11,5±4,3 13,7±4,1 р<0,01 

КГ 11,3±3,9 11,2±3,8 – 
Примітка: р – рівень значущості відмінностей за t-критерієм Стьюдента 

 

З огляду на отримані результати, в ЕГ досліджуваних танкістів після 

проведення тренінгу спостерігаємо підвищення індексу групової 
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згуртованості членів танкового екіпажу (з 11,5±4,3 до 13,7±4,1 при р<0,01). 

Це свідчить про позитивну групову динаміку ступеня інтегрованості 

танкістів в екіпажах під впливом професійно-психологічного тренінгу. При 

цьому в КГ танкістів, які не брали участі в тренінговій роботі, такої 

позитивної динаміки не спостерігаємо.  

В цілому ж результати порівняння інтегральних показників за 

факторами по групах досліджуваних показали наступний розподіл 

(рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Динаміка розподілу інтегральних показників по групах 

 

Як свідчать отримані дані,  ЕГ властиві значущі відмінності у 

проявах інтегральних показників після проходження тренінгу, зокрема за 

фактором «суб’єктність екіпажу» на рівні, вищому за середній (з 0,466 до 

0,587 при р<0,05), за фактором «продуктивність екіпажу» також на рівні, 

вищому за середній (з 0,519 до 0,645 при р<0,05), та за фактором 

«рефлексивність екіпажу» на рівні вищому за середній (з 0,428 до 0,558 

при р<0,05). Загалом дані показують зростання рівня психологічної 

надійності членів танкових екіпажів за результатами проведення 

професійно-психологічного тренінгу «Бойова робота групи» на основі 

розвитку компонентів психологічної надійності та їх змістових 
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характеристик за визначеними критеріями (результативно-діяльнісним, 

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

цьому в КГ досліджуваних танкістів такої динаміки не спостерігаємо. 

Такий розподіл результатів повторного емпіричного дослідження на основі 

проведених психометричних процедур дає підстави стверджувати про 

ефективність розробленого професійно-психологічного тренінгу та 

доцільність його застосування на практиці. 

 

Висновки до третього розділу 

 

За результатами аналізу емпірично підтверджених практичних 

розробок українських та зарубіжних вчених обґрунтовано доцільність 

розроблення саме професійно-психологічного тренінгу з розвитку 

психологічної надійності членів танкового екіпажу. 

Розроблена авторська програма професійно-психологічного тренінгу 

«Бойова робота групи» спрямована на розвиток змістових елементів 

психологічної надійності членів танкового екіпажу за розробленою 

моделлю (компонентами особистісної надійності, групової надійності, 

суб’єктності колективної діяльності), відображеної у показниках 

визначених критеріїв (результативно-діяльнісного, емоційно-вольового, 

мотиваційно-ціннісного, рефлексивно-оціночного), формування групової 

згуртованості та підвищення рівня взаємної довіри. 

Програма розрахована на 5 тренінгових днів (узгоджено з 

розпорядком дня військовослужбовців), по одному заняттю щодня. 

Основний зміст тренінгу складав 14,5 години (5 занять по 2,5–3,5 години 

кожне), що складається із вступної частини, 3-х блоків («розвиток 

особистісної надійності», «розвиток групової надійності», «розвиток 

суб’єктності екіпажу»), заключної частини.  

Порівняльний аналіз результатів повторного виконання нормативів 

бойових завдань через 2,5 місяця та показників за психодіагностичними 
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методиками після проведення тренінгу членами танкових екіпажів ЕГ та 

КГ показав динаміку якісних параметрів змістових характеристик: значущі 

відмінності у проявах інтегральних показників на рівні, вищому за 

середній за фактором, «суб’єктність екіпажу» (р<0,05), «продуктивність 

екіпажу» (р<0,05) та «рефлексивність екіпажу» (р<0,05).  

В цілому такі дані показують зростання рівня психологічної 

надійності членів танкових екіпажів за результатами проведення 

професійно-психологічного тренінгу «Бойова робота групи» на основі 

розвитку компонентів психологічної надійності та їх змістових 

характеристик за визначеними критеріями (результативно-діяльнісним, 

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

дає підстави стверджувати про ефективність розробленого професійно-

психологічного тренінгу та доцільність його застосування у практиці 

психологічної підготовки танкістів. 

Основні результати розділу опубліковано в наукових працях автора: 

[123; 124; 132]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації представлено теоретичне узагальнення та практичне 

вирішення наукового завдання, що полягає у розкритті особливостей 

психологічної надійності військовослужбовців сухопутних військ 

Збройних Сил України при виконанні ними завдань за призначенням у 

складі танкового екіпажу та її розвитку засобами професійно-

психологічного тренінгу. 

1. За результатами теоретичного аналізу встановлено, що науковці 

відзначають багатоаспектність, складність та міждисциплінарний характер 

категорії «надійність». Історично, культурно і психологічно поняття 

«надійність» фіксувало одну з найважливіших меж розуміння світу, 

поведінки і діяльності в ньому людини – забезпечення високих показників 

результативності діяльності, недопущення помилок суб’єктом діяльності, 

збереження стабільних показників під час виконання різноманітних 

професійних завдань. 

Під психологічною надійністю фахівця ми розуміємо комплексну та 

цілісну інтегративну характеристику його особистості, основу якої 

складають психофізіологічні особливості та індивідуально-психологічні 

якості (особливості вищої нервової діяльності та збалансованості 

психічних процесів: когнітивних, емоційно-вольових, мотиваційно-

ціннісних), які в сукупності забезпечують своєчасне ефективне й успішне 

виконання ним професійних завдань з мінімальною кількістю помилок. 

Провідною специфічною особливістю професійної діяльності 

фахівців-танкістів є групове виконання поставлених завдань у складі 

танкового екіпажу. Танковий екіпаж ЗС України – це специфічна чітко 

ієрархізована військово-організаційна підсистема підрозділу з 

притаманними їй інтегративними якостями, що визначає її дієздатність та 

відображається в постійній високій бойовій готовності. Жорстко 

регламентований алгоритм спільної діяльності танкового екіпажу сприяє 
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формуванню специфічних відносин, що визначаються груповим 

характером обслуговування та експлуатацією озброєння та військової 

техніки, визначених відповідно до посадових обов’язків 

військовослужбовців, які мають суто взаємозалежний характер. Танкісти 

орієнтовані виключно на співпрацю і взаємодопомогу, без чого неможливе 

якісне виконання завдань в умовах обмеженого простору 

і повної залежності життя кожного члена екіпажу від успіху виконання 

завдань за призначенням. Це сприяє створенню особливого, властивого 

тільки цій групі військовослужбовців соціально-психологічного клімату, 

формуванню специфічних групових традицій, досвіду, стереотипів, 

цінностей тощо. 

До групи суб’єктивних детермінант надійності членів танкового 

екіпажу входять: індивідуально-психологічні властивості членів танкових 

екіпажів, брак професійного досвіду, професійна самовпевненість. 

Об’єктивні детермінанти утворюються такими факторами: стан 

матеріально-технічної бази, умови виконання завдання, вплив 

найближчого оточення, яке за результатами лабораторного експерименту 

чинить безпосередній вплив на показники безпомилковості, 

результативності, а отже, і надійності танкових екіпажів. 

2. Члени танкового екіпажу (командира танку, навідника, механіка-

водія) утворюють малу групу, адже виконують одне спільне завдання, 

здійснюючи свої функціональні обов’язки. Отже, групова діяльність 

танкового екіпажу характеризується, перш за все відношенням  членів 

екіпажу один до одного, рівнем їх згуртованості та сумісності. Структура 

групової діяльності включає основні елементи: групова мета, груповий 

мотив, групова дія, груповий результат.  

Надійність професійної діяльності фахівців-танкістів тісно пов’язана 

із психологічною сумісністю та ефективністю групової діяльності, 

стійкістю та стабільністю функціонування основних психічних механізмів, 

результативністю, організованістю та узгодженістю дій членів групи, 
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ціннісно-орієнтаційною спрямованістю, суб’єктністю групи. 

3. На підставі проведеного аналізу специфіки особистісної надійності 

професіонала у групі та надійності групи розроблено модель психологічної 

надійності членів танкового екіпажу, в якій відображено її змістові 

компоненти як цілісної групи у складі: особистісної надійності 

(професійна придатність, професійна мотивація, емоційна стійкість, стиль 

саморегуляції, стресостійкість, самоконтроль, тривожність, працездатність, 

професійні цінності та стандарти) та групової надійності (результативність 

сумісної діяльності танкового екіпажу, психологічна сумісність, статусно-

рольова структура групи, згуртованість, групова єдність, спрацьованість, 

злагодженість, організованість, ціннісно-орієнтаційна спрямованість), 

поєднаних суб’єктністю колективної діяльності, що відображає зміст 

спрямованості й рівень групової активності, ґрунтується на груповій 

ідентичності, позитивному взаємному ставленні у досвіді професійних 

взаємовідносин, визначаючи тенденцію і здатність до ініціації та 

регулювання групової професійної активності. 

4. Обґрунтовано методику реалізації емпірично-діагностичного 

задуму дослідження, яка відображена у системі критеріїв, узгоджених з 

розробленою моделлю психологічної надійності членів танкового екіпажу, 

а також діагностичних засобах і процедурі їх виявлення. Установлено 

змістові характеристики психологічної надійності танкістів, що 

відображають показники результативно-діяльнісного, емоційно-вольового, 

мотиваційно-ціннісного, рефлексивно-оціночного критеріїв. 

За результатами емпіричного дослідження з’ясовано, що танкісти 1 

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

загалом високі показники успішності та низький рівень допущення 

помилкових дій під час виконання завдань за призначенням. Їх відрізняє 

високий рівень емоційної врівноваженості, енергійності, толерантності, 

помірне напруження, низький рівень тривожності, високий самоконтроль, 

здатність регулювати власну поведінку в професійно зумовлених 



198 

ситуаціях; рішучість, відповідальність, наполегливість, соціальна 

нормативність, соціабельність, практичність і реалістичність, схильність 

до застосування нових підходів, новаторства, виразний інтернальний локус 

контролю, орієнтованість на координацію конструктивної взаємодії в 

групі, запобігання конфліктам, успішне розв’язання завдань; високий 

рівень довіри до командира свого екіпажу й колег, відкритість та 

готовність до співпраці, значний рівень загального інтелекту, впевненість і 

твердість в ухвалені рішень, самодостатність, регулятивна гнучкість, 

готовність до компромісу та співробітництва у разі конфлікту, серед них 

домінує позитивна атмосфера взаємопідтримки, дружніх стосунків, 

готовності до взаємодопомоги під час спільного виконання завдань за 

призначенням, високий рівень групової згуртованості в цілому. 

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

показали невисокий рівень успішності та високий показник допущення 

помилкових дій під час виконання завдань за призначенням. Для них 

характерна нижча емоційна стійкість, вища дратівливість, невротичність, 

заклопотаність, середня толерантність, середній рівень тривожності, 

прояви спонтанності поведінки, вища чутливість, менша впевненість у 

собі; менша рішучість та наполегливість, вони мрійливі, оптимістичні, 

схильні до романтизації професії, прагнуть до прогнозованості, зважають 

на думку колег, мають низьку інтернальність, орієнтовані на діяльність та 

підтримання позитивних взаємовідносин; демонструють середній рівень 

довіри до командира свого екіпажу й колег, меншу відкритість до 

співпраці, нижчий рівень інтелекту та професійної обізнаності, мають 

труднощі у сприйманні та своєчасному реагуванні на нестандартні 

ситуації, оцінюють взаємостосунки в екіпажах як дещо напружені, з 

елементами неузгодженості, байдужості та формальності у стосунках, 

демонструють середній рівень групової згуртованості в цілому. 

Виявлені взаємозв’язки емпіричних індикаторів психологічної 

надійності військово-професійної діяльності членів танкового екіпажу на 
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підставі кореляційного та факторного аналізу дали змогу визначити зміст  

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

екіпажу», «рефлексивність екіпажу», що відображають сутність 

діагностичної моделі психологічної надійності членів танкового екіпажу. 

5. Розроблена програма професійно-психологічного тренінгу 

«Бойова робота групи» спрямована на розвиток психологічної надійності 

членів танкового екіпажу на основі формування толерантного ставлення до 

всіх членів групи, сприяють усвідомленню того, що відмінності 

дозволяють розширити наші уявлення про себе і про інших, сформувати 

групову згуртованість та підвищити рівень взаємної довіри. 

Доведено ефективність упровадженого тренінгу розвитку на основі 

порівняльного аналізу результатів повторного виконання нормативів 

бойових завдань та показників за психодіагностичними методиками після 

проведення тренінгу членами танкових екіпажів експериментальної та 

контрольної груп досліджуваних за інтегральними показниками 

діагностичних факторів психологічної надійності – «суб’єктність екіпажу», 

«продуктивність екіпажу», «рефлексивність екіпажу». 

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні 

психологічних особливостей компонентів особистісної надійності 

професіонала у групі та психологічної надійності танкового екіпажу в 

динаміці розвитку за екстремальних умов військово-професійної 

діяльності та на різних етапах їхнього професійного становлення, 

удосконалення системи психологічного супроводження службово-

професійної діяльності. 
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ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК А 

 

АНКЕТА 

визначення психологічних особливостей надійності  

членів танкового екіпажу 

 
Шановний добродію! 

 

В межах дослідження психологічних особливостей надійності членів танкового 

екіпажу нами вивчається питання виявлення чинників, що її обумовлюють та факторів, 

які на неї впливають. У зв’язку з цим, просимо Вас відповісти на низку запитань, які 

стосуються особливостей взаємодії фахівців в межах екіпажу при сумісному виконанні 

завдань за призначенням, та висловити свою думку щодо основних аспектів цієї 

проблеми. Точність і повнота Ваших відповідей – гарантія обґрунтованості наших 

висновків і рекомендацій.  

Результати опрацювання анкет будуть використані в узагальненому вигляді. 

Жодні дані про Вас не будуть оприлюднені! Розраховуємо на Ваші щирі відповіді.  

 

І. В межах дослідження  сутності надійності членів танкового екіпажу та 

визначення умов її забезпечення: 

1) які якості особистості визначають загальну її надійність (надійність особистості 

взагалі)? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

2) які якості особистості визначають надійність членів танкового екіпажу? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3) від чого залежить надійність членів танкового екіпажу? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

ІІ. В межах дослідження особливостей психологічної сумісності членів танкового 

екіпажу: 

1) як ви оцінюєте взаємовідносини в межах танкового екіпажу? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2) чи можна назвати ваші стосунки з іншими членами екіпажу позитивними? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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ІІІ. В межах дослідження ролі особистості командиру екіпажу в забезпеченні 

надійності його членів: 

1) якими якостями, на Вашу думку, має володіти командир танкового екіпажу? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2) які його особистості та професійні навики та знання сприяють ефективному та 

надійному виконанню завдання всього екіпажу? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3) оцініть за п’ятибальною шкалою рівень довіри до вашого командира:  

1 – не довіряю взагалі;  

2 – довіряю, але при можливості намагаюсь його перевірити;  

3 – довіряю в залежності від ситуації;  

4 – скоріше довіряю, ніж ні;  

5 – довіряю як самому собі. 

 

IV. В межах дослідження специфіки діяльності командиру танкового екіпажу 

1) які не властиві функції виконувалися командиром танку найчастіше/постійно 

під час маршу, під час наступу та обороні? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2) Задоволені Ви стилем управління командиром танка під час виконання 

завдання? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3) Чи довіряєте Ви своєму командирові? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4) Чи припускаєте Ви можливість, що інші члени Вашого екіпажу можуть 

ризикувати  своїм життям заради порятунку іншого? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5) Чи припускаєте Ви можливість залишення Вашими колегами іншого в 

небезпеці заради власного порятунку (наприклад, при потраплянні у засідку до ворога)? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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6) Яких помилок зазвичай припускаються члени танкового екіпажу при виконанні 

завдань? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7) Хто з членів екіпажу найчастіше припускається помилок під час виконанні 

бойового завдання? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8) Хто має відповідати за допущенні екіпажем помилки в процесі виконання 

бойового завдання? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Дякуємо за участь в анкетуванні! 
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ДОДАТОК Б 

Характеристики та часові показники нормативів  

для виконання членами танкового екіпажу  

 

Додаток Б.1 

 

Характеристика та часові показники 1 блоку нормативів для 

виконання членами танкового екіпажу 

№ Умови та порядок виконання завдання 
Оцінка за часом 

Відмінно Добре Задовільно 

1. Посадка екіпажу в танк. Підрозділ 

вишикуваний біля машин (особовий склад з 

протигазами, а командири танків ще й з 

командирськими сумками). Кришки люків зняті 

зі стопорів. Посадка здійснюється згідно з 

вимогами Стройового статуту ЗС України. Час 

відраховується від команди «По місцях» до 

закриття кришок люків на стопори. 

10 с 11 с 13 с 

2. Висадка екіпажу. Підрозділ у танку (особовий 

склад з протигазами, командир танку ще і з 

командирською сумкою). Кришки люків 

закриті на стопори. Висадка здійснюється 

згідно з вимогами Стройового статуту ЗС 

України. Час відраховується від команди «До 

машин» до шикування підрозділу біля танку.  

10 с 11 с 13 с 

3. Заняття вогневої позиції, опорного пункту, 

району оборони. Танк знаходиться на 

віддаленні 1500 м від визначеної для оборони 

позиції. Командир танку отримує завдання по 

радіо. За командою «до бою» танк висувається 

в район ОП. Командир екіпажу обирає вогневу 

позицію, танк займає її. Командир танку 

ставить бойове завдання екіпажу і доповідає 

«До бою готовий». Час відраховується від 

команди «до бою» до доповіді про готовність 

до бою.  

10 хв. 12 хв. 13 хв. 

4. Складання картки вогню танка. Танк на 

вогневій позиції (в окопі), екіпаж попереду 

танка, завдання поставлене, орієнтири 

визначені (не менше 4-х). За командою «До 

складання карток вогню приступити» екіпаж 

займає свої місця у танку та приступає до 

складання картки вогню танка.  

9 хв. 10 хв. 12 хв. 
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Додаток Б.2 

 

Характеристика та часові показники 2 блоку нормативів для 

виконання членами танкового екіпажу 

№ Умови та порядок виконання завдання 
Оцінка 

Відмінно Добре Задовільно 

1. 

 

Виявлення цілей вдень. У секторі 3-00 для 

екіпажу показується 15 цілей на відстані 

400-2500 м, групами по 2-3 цілі на різних 

рубежах не більше ніж на 40 с кожна. 

Екіпаж веде розвідку цілей, вимірює 

відстань і наносить на схему. Оцінка 

складається з кількості виявлених цілей і 

точності вимірюванні відстані до них.   

Кількість цілей 

10 8 7 

Помилка по далекості не більше 

7% 10% 15% 

2. Виявлення цілей вночі. У секторі 2-50 для 

екіпажу і 5-00 для взводу показується 6 

цілей на відстані 200-1000м, групами по 2-3 

цілі, не більше ніж на 1хв кожна. 

Кількість цілей 

10 8 7 

Помилка по далекості не більше 

7% 10% 15% 

3. Зміна вогневої позиції в обороні. Танк в 

опорному пункту в окопі. Двигуни 

запущено, маскувальні сіті забрано, екіпаж в 

танку. Запасна позиція за 100 м позаду 

(збоку, попереду) танку. Зміна вогневих 

позицій у складі взводу проводиться 

відповідно до рішення командира.  

Час відраховується від команди «На запасну 

вогневу позицію вперед» до заняття 

запасної вогневої позиції танком. 

Оцінка знижується на 1 бал: за здійснення 

зміни вогневих позицій у взводі без 

вогневого прикриття; за невміле 

використання захисних і маскувальних 

можливостей місцевості. 

50 с 1 хв. 1 хв. 15 с 
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ДОДАТОК В 

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ «БОЙОВА РОБОТА ГРУПИ» 
 

Мeтa прoгрaми – розвиток змістових елементів психологічної надійності членів 
танкового екіпажу за розробленою моделлю (компонентами особистісної надійності, 
групової надійності, суб’єктності колективної діяльності), відображеної у показниках 
визначених критеріїв (результативно-діяльнісного, емоційно-вольового, мотиваційно-
ціннісного, рефлексивно-оціночного), формування групової згуртованості та 
підвищення рівня взаємної довіри.  
 

ВСТУПНА ЧАСТИНА 
Мета – знайомство учасників з тренером та між собою, створення сприятливого 

психологічного клімату, засвоєння правил в роботі з групою, налаштування учасників 
на спільну діяльність, зняття комунікативних бар’єрів, налагодження зворотного 
зв’язку «учасник – група» та «група – учасник», створення ситуації рефлексії. 

Заняття 1. 
Ритуал привітання. Пропонуємо перед початком кожного заняття тренінгу 

вітати один одного потисканням рук. Однак це буде не просте рукостискання.  
Мета: активізувати учасників, створити емоційно сприятливу атмосферу в групі, 

розвинути навички невербального спілкування. 
Час: 5 хвилин. 
Хід вправи: Тренер пропонує учасникам утворити коло та об’єднатися в три 

групи: «європейці», «японці» та «африканці». Потім кожен повертається до сусіда 
праворуч і вітається «своїм способом»: 

– «європейці» – пожимають руку; 
– «японці» – кланяються; 
– «африканці» – торкаються ліктями рук. 
Учасники вітаються по колу двічі для того, щоб кожен із них спробував 

привітатись двічі (при цьому змінюється «спосіб» вітання). 
До уваги тренера! 
При проведенні даної вправи тренеру слід заохочувати присутніх до активної 

участі, за необхідності тренер також приймає участь. 
Це стане нашим ритуалом на відкриття кожного заняття. 
1. Вправа «Знайомство учасників групи» 
Мета: Знайомство учасників групи, інформування про цілі тренінгу, прийняття 

групових правил взаємодії, розворушити тренінгову групу, представити членів групи 
один одному, створити невимушену обстановку, зняти первісну емоційну напругу.  

Необхідні матеріали: аркуші ватману, маркери, блокноти учасників, ручки, 
олівці, бейджики по кількості учасників і для тренерів. 

Час: 10 хвилин. 
Методичні зауваження. Тренери презентують себе, повідомляють про свій 

професійний досвід, розповідають про практику проведення подібних тренінгів, їх 
ефективність й результативність. 

Кожному учасникові по колу пропонується назвати ім’я. Потім учасникам 
пропонується висловитися про свої запити щодо тренінгу й очікування від участі в 
ньому. Зібрані запити фіксуються на аркушах ватману. Тренери позначають мету й 
завдання тренінгу, його практичну спрямованість. Оголошують правила поведінки 
учасників тренінгу й заключають «психологічний контракт» – усна угода про те, як 
будуть працювати учасники протягом тренінгового часу і яким чином розподіляється 
відповідальність за результати. 

2. Вправа «Інсайт» 
Мета: пригадати правила роботи в групі, налаштувати учасників на роботу, 

активізувати спостережливість. 
Необхідні матеріали: фліп-чарт, аркуші ватману, маркери, блокноти учасників, 

ручки, олівці, бейджики по кількості учасників і для тренерів. 
Час: 15 хвилин. 
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Хід вправи: Тренер пропонує учасникам уважно оглянути аудиторію для 

проведення тренінгу та відповісти на питання: «Чого не вистачає в аудиторії?» (плакату 
з переліком правил роботи групи). Учасники висловлюють власні думки. Після того, як 
тренер почує правильну відповідь, учасникам пропонується відновити по пам’яті зміст 
відсутнього плакату. Тренер фіксує відповіді на фліп-чарті. По закінченню вправи 
плакат повертається на місце, де він знаходився. Зміст плакату співставляється з 
відповідями на фліп-чарті. 

До уваги тренера! 
Тренеру необхідно завчасно зняти плакат з правилами роботи в групі. За умови, 

коли учасники не можуть відповісти на питання, тренер допомагає їм знайти правильну 
відповідь. 

По закінченню вправи необхідно зробити висновок про важливість дотримання 
правил роботи для забезпечення ефективної роботи групи протягом тренінгу.  

3. Вправа «Висловлення очікувань» 
Мета: збір очікувань від тренінгу, формулювання цілей. 
Необхідні матеріали: аркуші ватману, маркери, блокноти учасників, ручки, 

олівці. 
Час : 10 хвилин. 
Методичні зауваження. Тренер просить учасників записати у своїх блокнотах, з 

якою метою вони сюди прийшли і що вони очікують від занять у цій групі. 
Сформулювати свої цілі і очікують потрібно максимально чітко. Уявіть собі, що перед 
вами в будь-якому місці аудиторії стоїть найбільш рішуча людина у світі. Уявили? 
Тепер станьте на це місце і повідомите свої цілі іншим учасникам групи. 

Обговорення. Що ви відчували, коли говорили про свою мету? 
4. Вправа «Гербарій якостей» 
Мета: створення позитивної атмосфери в групі, розвиток навичок рефлексії. 
Необхідні матеріали: фліп-чарт, аркуші ватману, маркери, блокноти учасників, 

ручки, олівці, бейджики по кількості учасників і для тренерів. 
Час: 15 хвилин. 
Методичні зауваження. Слово тренера: «Уявіть себе членами одного колективу 

(наприклад, Членами танкового екіпажу). Після цього проведіть «внутрішній аудит» 
(проаналізуйте свої особисті риси та якості). Оберіть одну позитивну рису чи якість, 
яку Ви можете «запозичити» своїм колегам для створення сприятливого психологічної 
згуртованності в колективі». Після цього учасники пишуть на стікерах визначену ними 
якість та прикріплюють на завчасно підготовлений плакат. Тренер зачитує «гербарій 
якостей» та пропонує відповісти на питання: «Чи буде складений учасниками «гербарій 
якостей» достатнім для ефективної Бойової роботи колективу танкового екіпажу та 
буде сприяти гармонізації ділових та особистісних стосунків?» Наприкінці вправи 
тренер пропонує учасникам підійти до плакату та обрати тільки 3 якості, які, на їх 
погляд, в найбільшій мірі є корисними для сумісної діяльності в танковому екіпажу. 
Учасники біля обраної якості ставлять відмітку (наприклад: «+», «V» тощо). Після 
цього тренер визначає три якості, які набрали найбільше «голосів». Вони відповідно є 
найважливішими для покращення психологічної згуртованності в колективі. 

До уваги тренера! Тренер повинен завчасно підготувати плакат, на який учасники 
будуть приклеювати стікери з якостями (на плакаті зображено дерево з листям, 
сонечко, трава тощо). 

Якщо учасники тренінгу зазначать, що створеного «гербарію» буде недостатньо, 
тренер може запропонувати розширити перелік необхідних якостей. 

Обговорення. Після виконання вправи учасникам пропонується обговорити свої 
почуття й надбання. 

5. Вправа «Довірливе падіння» 
Мета: перевірити готовність членів групи прийти на допомогу один одному, 

встановити ступінь довіри всередині групи. 
Час: 10 хвилин. 
Зміст. Учасники прогулюються по кімнаті. Несподівано хтось, каже: «Я падаю!» 

Починає повільно опускатися на підлогу або падати вперед. (Ні в якому разі не можна 
перекидатися назад!)  
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Продовження додатку В  
Решта повинні швидко поспішити на допомогу і підхопити того, хто потребує 

підтримки перш, ніж він торкнеться підлоги. Як тільки падаючий учасник 
«врятований», всі розходяться по кімнаті, і дія повторюється знову. 

Обговорення. Чи було страшно падати? Що Ви відчували, коли Вам надавали 
підтримку і не давали впасти? Що Ви відчували, самі надаючи допомогу? 

 
БЛОК 1. «РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНОЇ НАДІЙНОСТІ» 

Мета – формування в учасників тренінгу уявлення про психологічну надійність 
танкового екіпажу, розвитку навичок особистісної рефлексії, навичок психофізичного 
відновлення, здатності до візуалізації уявлень, нейтралізації афективних переживань, 
техніки заспокоєння, управління диханням, навичок ефективного самоконтролю, 
об’єктивної самооцінки, мотивації досягнення успіху. 

6. Мозковий штурм «Психологічна надійність» 
Мета: створення сприятливого емоційного фону, включення учасників у роботу, 

активізація їх творчого потенціалу, визначення уявлень про поняття психологічної 
надійності особистості. 

Час: 15 хвилин. 
Необхідні матеріали: фліп-чарт, аркуші ватману для фіксації думок, маркери. 
Зміст. По типу аукціону пропонується назвати якомога більше варіантів 

розуміння феномену «Психологічна надійність». Всі способи фіксуються на дошці 
(фліп-чарті). Того, хто назвав найбільшу кількість варіантів, учасники вітають 
аплодисментами (можливий приз). 

Обговорення. Результати мозкового штурму узагальнюються, з’ясовується їх 
сприймання учасниками. 

7. Міні-лекція «Психологічна надійність танкового екіпажу» 
Мета: ознайомити учасників тренінгу з поняттям «Психологічна надійність 

танкового екіпажу», особливостями його конструктивного або негативного 
(деструктивного) впливу на особистість. 

Час: 25 хвилин. 
Необхідні матеріали: фліп-чарт, аркуші ватману, маркери (фломастери). 
Зміст. Під психологічною надійністю фахівця ми розуміємо комплексну та 

цілісну інтегративну характеристику його особистості, основу якої складають 
психофізіологічні особливості та індивідуально-психологічні якості (особливості вищої 
нервової діяльності та збалансованості психічних процесів: когнітивних, емоційно-
вольових, мотиваційно-ціннісних), які в сукупності забезпечують своєчасне ефективне 
й успішне виконання ним професійних завдань з мінімальною кількістю помилок.  

Модель психологічної надійності членів танкового екіпажу як цілісної групи у 
складі: особистісної надійності (професійна придатність, професійна мотивація, 
емоційна стійкість, стиль саморегуляції, стресостійкість, самоконтроль, тривожність, 
працездатність, професійні цінності та стандарти) та групової надійності  
(результативність сумісної діяльності танкового екіпажу, психологічна сумісність, 
статусно-рольова структура групи, згуртованість, групова єдність, спрацьованість, 
злагодженість, організованість, ціннісно-орієнтаційна спрямованість), поєднаних 
суб’єктністю колективної діяльності, що відображає зміст спрямованості й рівень 
групової активності, ґрунтується на груповій ідентичності, позитивному взаємному 
ставленні у досвіді професійних взаємовідносин, визначаючи тенденцію і здатність до 
ініціації та регулювання групової професійної активності. В межах запланованого часу 
подається матеріал за темою міні-лекції на основі матеріалів дослідження Розділу 1. 

Обговорення. Що Ви відчули та зрозуміли за результатами міні-лекції? 
8. Діагностичний малюнок «Бар’єри» 
Мета: визначити можливі причини виникнення непорозумінь членів танкового 

екіпажу з колегами; об’єднати учасників тренінгу спільною роботою; актуалізувати 
аналітичне мислення. 

Необхідні матеріали: фліп-чарт, аркуші ватману, маркери, блокноти учасників, 
ручки, олівці, бейджики по кількості учасників і для тренерів. 

Час: 15 хвилин. 
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Методичні зауваження. Слово тренера: «Часто в нашому професійному житті 

виникають різноманітні непорозуміння та конфліктні ситуації. Причинами їх 
виникнення можуть виступати різні чинники. Ефективність роботи з подолання 
проблемних ситуацій залежить від їх усвідомлення та наявності відповідних знань. 
Перед Вами на фліп-чарті чистий плакат. Зараз ми з Вами будемо створювати стіну 
непорозуміння, яка може виростати між колегами. Кожен із Вас повинен 
проаналізувати причини непорозумінь, спираючись на власний досвід спілкування». 

Тренер пропонує учасникам висловити власну точку зору; записує її на «цеглинах 
бар’єру непорозумінь», які малює на фліп-чарті. У випадку, коли варіанти відповідей 
співпадають, тренер робить позначку на «цеглині» (наприклад «+»). Таким чином 
кількість позначок свідчить про пріоритетність певної точки зору учасників тренінгу. 
Після цього тренер пропонує учасникам порівняти створений «бар’єр непорозуміння» з 
результатами соціологічного опитування серед  членів танкового екіпажу Збройних 
Сил України і робить висновок про схожість (або відмінність) у відповідях. Наприкінці 
роботи тренер робить висновок, що «бар’єр непорозуміння» можна зруйнувати та 
перетворити на дрібні камінчики, застосовуючи набуті на тренінгу знання та навички. 

До уваги тренера! Тренер звертає увагу учасників на необхідність висловити 
власну точку зору, навіть якщо аналогічний варіант вже був названий. Варіант 
проведення такої вправи: можна запропонувати учасникам знайти самим відповідь на 
питання: «Як перетворити «бар’єр непорозуміння» на щось позитивне і що для цього 
треба зробити?» (учасники можуть домалювати необхідне для продуктивного 
використання «бар’єру»). 

Тренер звертає увагу учасників на інформацію щодо факторів, які 
перешкоджають ефективному спілкуванню; видів комунікативних бар’єрів та шляхів їх 
подолання. 

Обговорення. Після виконання вправи учасникам пропонується обговорити свої 
почуття. У процесі обговорення кожний коротко описує, що почував, що при цьому 
було приємно, а що, може бути, і викликало напругу. 

9. Вправа «Емпатійні рухи» 
Мета: зблизити учасників тренінгу за рахунок тактильного контакту; покращення 

взаєморозуміння, розвинути навички невербального спілкування. 
Необхідні матеріали: фліп-чарт, аркуші ватману, маркери, блокноти учасників, 

ручки, олівці, бейджики по кількості учасників і для тренерів. 
Час: 15 хвилин. 
Методичні зауваження. Тренер об’єднує учасників в пари (на власний розсуд), 

при цьому вони стоять обличчям один до одного. Він розповідає учасникам, які дії 
вони повинні виконувати мовчки. 

Варіанти дій: 
1. Привітатися із допомогою рук. 
2. Поборотися руками. 
3. Помиритися руками. 
4. Висловити підтримку із допомогою рук. 
5. Висловити радість. 
6. Побажати удачі. 
7. Попрощатися руками. 
Обговорення. Чи звертали Ви увагу на інформацію від партнера або більше 

міркували, як передати інформацію самому? 

10. Вправа «Ярлики» 
Мета: сформувати позитивне ставлення до толерантної поведінки як умови 

оптимізації психологічної сумістності в колективі; сприяти усвідомленню важливості 
толерантного ставлення до оточуючих. 

Необхідні матеріали: фліп-чарт, аркуші ватману, маркери, блокноти учасників, 
ручки, олівці, бейджики по кількості учасників і для тренерів. 

Час: 15 хвилин. 
Методичні зауваження. Тренер демонструє за допомогою мультимедіа-проектора 

слайди, які містять інформацію про поняття «толерантність», її складові елементи та  
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риси толерантної особистості. Після цього тренер роздає учасникам стікери 

різного кольору. 
Слово тренера: «Напишіть, будь-ласка, на стікерах образливі слова або вислови 

(вирази), якими Вас називали раніше або називають тепер. Ці слова Вам не 
подобаються, викликають гнів, образу або інші негативні емоції». Потім тренер збирає 
стікери та перемішує їх. Кожен учасник прикріплює один із стікерів собі на груди.  

Тренер пропонує запитання для обговорення: 
• Які емоції виникли у Вас в зв’язку із змістом стікера? 
• Як Ви вважаєте, чому люди вішають один одному ярлики? 
• Чи легко змінити ярлик, який Вам начепили? 
• Яким чином ярлики впливають на спілкування та, відповідно, на 
соціально-психологічний клімат? 
Наприкінці вправи тренер роздає учасникам по одній медалі. В середині медалі 

кожен учасник повинен написати про себе щось найкраще. Потім учасники надівають 
медаль на шию. Кожен по черзі зачитує написане. 

Слово тренера: «Ярлики, які ми чіпляємо на інших людей, перешкоджають 
ефективному спілкуванню. Кожен із Вас вважає, що ці слова образливі та неправдиві. 
Ви не повинні на них звертати увагу. Якщо Ви позбулися певного ярлика, то повинні 
подумати про те, що ніколи не будете чіпляти ярлики іншим людям; при спілкуванні 
будете звертати увагу на позитивні якості людини та толерантно ставитися до 
оточуючих». Тренер проходить по колу з кошиком і пропонує кожному учаснику 
порвати свій ярлик та викинути його. 

До уваги тренера! Тренер повинен завчасно підготувати медалі. Якщо виникають 
труднощі у заповненні медалі, тренер пропонує учасникам заповнити медалі один 
одному. Наприкінці вправи тренер може використовувати заздалегідь підготовлені 
слайди з даної теми з метою підвищення усвідомлення негативного впливу ярликів на 
ефективність ділового спілкування. 

Обговорення. Після виконання вправи учасникам пропонується поділитися своїми 
почуттями та враженнями. 

11. Вправа «Хто я такий» 
Мета: драматизація свідомості учасників тренінгу і для концентрації їх на 

знакових позиціях у відносинах і ролях. 
Необхідні матеріали: аркуші формату А-4, маркери, блокноти учасників, ручки, 

олівці. 
Час: 15 хвилин. 
Методичні зауваження. Кожен учасник кладе перед собою чистий аркуш паперу. 

Тренер попереджає, що він буде задавати усім питання, на які просить відповідати 
письмово. Чим більш спонтанною є відповідь, тим краще. (Перевіривши, що завдання 
засвоєне, питань нема, тренер визначає тему вправи. Це може бути саме загальне 
питання, і тоді уточнення не буде потрібно, а може бути якийсь зріз життя: родина, 
батьківські обов’язки, робота, друзі...) Тренер голосно і чітко ставить перед групою 
питання. Текст для тренера: «Запишіть, будь ласка, зверху аркуша перше питання: хто 
я? – і відповісти на нього! Хто ви?» (Пауза в 30-40 секунд для запису відповідей.). 
Таких питань задається ще два, учасники повинні також відповісти повторно – хто 
вони. 

Обговорення. Бажано прослухати записані відповіді учасників. Якщо учасники 
тренінгу не хочуть щось робити, то варто перейти до обговорення того, з якими 
емоційними й інтелектуальними відкриттями була пов’язана для них ця вправа. 

12. Вправа «Колаж про себе» 
Мета: переломити себе, повірити в інших – значить повірити в себе й у 

можливості своєї зміни до кращого. 
Необхідні матеріали: аркуші ватману, маркери, блокноти учасників, ручки, 

олівці. 
Час: 20 хвилин. 
Методичні зауваження. Спочатку кожен учасник складає отриманий ним аркуш 

ватману по вертикалі навпіл і робить в середині розріз (такий, щоб в  отвір, що  
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утворився, можна був просунути голову). Надягши на себе такий аркуш, кожний 

побачити, що перетворився в живу рекламну тумбу, у якої є лицьова і тильна сторони. 
На передній частині аркуша кожен учасник складає колаж, що розповідає про 

власні особливості. Тут потрібно підкреслити свої достоїнства, але при цьому не 
забувати і про ті якості, що не занадто приємні. Тильна (на спині) сторона аркуша 
відбиває прагнення, мрії, бажання чогось досягти. Сам колаж створюється з текстів, 
малюнків, фотографій, які можна вирізувати з друкованої продукції, доповнивши при 
необхідності малюнками і написами, зробленими від руки. Коли робота завершена, усі 
надягають на себе  колажі, що вийшли, і ходять по кімнаті. При цьому учасники 
розглядають ватмани один одного, спілкуються, задають питання. Може звучати 
неголосна фонова музика. 

Обговорення. Чи не здається вам, що в ході завдання ви змогли краще зрозуміти, 
що ви за людина? Чи удалося вам досить повно і виразно відобразити себе на ватмані? 
Що було легше – демонструвати свої достоїнства або недоліки? Чи знайшли ви серед 
партнерів когось, хто схожий на вас? Хто різко відрізняється від вас? Чий колаж 
запам’ятався вам більше всього і чому? 

Рефлексія заняття. Обговорення питань: «Що нового я дізнався та зрозумів на 
занятті?», «Чим ці знання можуть бути корисними для мене у подальшому?», «Що мені 
найбільше сподобалось та не сподобалось на занятті? Чому?». 

«Ритуал прощання». Давайте попрощаємося, використовуючи наш ритуал. 
Встанемо в тісне коло. Покладемо руки на плечі один одному. Закриємо на хвилину очі 
і мисленнєво передамо один одному всі можливі позитивні емоції, відчуття, побажання. 

Заняття 2. 
«Ритуал привітання» 
Розминка «Десерт» 
Мета: активізувати учасників, створити емоційно сприятливу атмосферу в групі.  
Час: 5 хвилин. 
Методичні зауваження. 
Учасники тренінгу стають в коло. Тренер пропонує повторювати за ним слова, 

інтонацію та рухи. Інтонація до кожного циклу слів і рухів – звичайна, низьким 
голосом, агресивна тощо. 

Цикл слів та рухів: 
– «банани – банани» – обидві руки піднімаються вгору, нібито пальці рук 

бризкають водою на оточуючих; 
– «зриваємо банани» – рухи, начебто пальці рук зривають банани; 
– «чистимо банани» – пальці нібито чистять банани; 
– «їмо банани» – рухи, нібито учасники їдять банани. 
До уваги тренера! Тренер самостійно підбирає інтонацію до кожного циклу слів і 

рухів. Для виконання цієї вправи доцільно використовувати справжні банани. 
1. Вправа «Безлюдний острів» 
Мета: зняти внутрішню напругу, створити позитивну емоційну атмосферу, 

сприяти усвідомленню значущості колективу в житті людини. 
Час: 25 хвилин. 
Необхідні матеріали: фліп-чарт, аркуші ватману, маркери, блокноти учасників, 

ручки, олівці, бейджики по кількості учасників і для тренерів. 
Методичні зауваження. Слово тренера: «Уявіть собі, що Ви опинились на 

безлюдному острові. На острові є все необхідне для підтримання безтурботного життя 
людини (теплий клімат, їжа, вода, відсутні хижі тварини та небезпечні комахи тощо). 
Подумайте і скажіть, чим Ви будете займатися в умовах  абсолютної свободи». 
Учасникам дається 5-7 хвилин на роздуми. Після цього в довільному порядку учасники 
розповідають свої історії. 

Слово тренера: «А тепер уявіть, будь-ласка, що на острові Ви безтурботно 
прожили декілька років. Поміркуйте та дайте відповіді на наступні питання: 

– Чи зміниться Ваша поведінка? 
– Які нові потреби та бажання у Вас можуть виникнути? Чому?» 
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Продовження додатку В  
Учасники відповідають на питання та дискутують у разі виникнення спірних 

питань. Після цього тренер пропонує учасникам переглянути уривок відеофільму (5–7 
хв.). Після перегляду проводиться обговорення. 

Запитання для обговорення: 
– Що побачили учасники? 
– Які думки викликає у Вас цей уривок? 
Тренер в кінці вправи робить висновок: «Англійський поет Джон Дон сказав: 

«Жодна людина не може бути островом, що існує сам собою». Ми є соціальними 
істотами, тому тільки в співпраці та співжитті з іншими можемо жити повноцінно. Нам 
завжди потрібні люди, які могли б ділитися з нами своїм досвідом та своїми 
досягненнями і які допомагали б нам краще зрозуміти життя та самих себе. Але кожен 
із нас знає, що з одними людьми легше спілкуватися і співпрацювати, ніж з іншими; 
ефективне спілкування і позитивний психологічний контакт встановлюється в 
залежності від певних обставин та особливостей». 

До уваги тренера! Під час виконання вправи важливо сприяти настрою 
зацікавленості та творчого підходу кожного учасника. Вправа дає можливість  
учасникам розслабитися і посміятися. При проведенні даної вправи тренеру слід 
заохочувати присутніх до активної участі, за необхідності тренер також приймає участь 
в обговоренні. Тренер має забезпечити позитивне сприйняття будь-якої ідеї. 
Використання перегляду відеоматеріалу дає можливість усвідомити значущість 
колективу в житті людини та є ефективною формою організації роботи учасників, яка 
викликає зацікавленість. 

Обговорення. Після виконання вправи учасникам пропонується поділитися своїми 
почуттями та враженнями. 

2. Вправа «Почуття успіху» 
Мета: вправа спрямована на роботу з почуттям успіху.  
Необхідні матеріали: блокноти, ручки, аркуші ватману, бейджики по кількості 

учасників і для тренерів. 
Час: 25 хвилин. 
Зміст вправи. Варіант 1. Учасникам пропонується встати в коло. Вибирається 

перший доброволець, що бажає відчути успіх. Доброволець виходить у центр кола, 
інші учасники бурхливо йому аплодують. Це триває рівно стільки, скільки захоче 
учасник, кого обдаровують оплесками. Після цього він дякує групі (говорить «спасибі», 
кланяється й т.п. ) і повертається в коло. Далі виходить наступний учасник. 

Варіант 2. Доброволець стає в середину кола. Інші члени групи встають на одне 
коліно, тримаючи руки за спиною. Потім усі повільно витягають руки вперед, 
одночасно піднімаються, повторюючи при цьому ім’я учасника, що стоїть в середині. 
Після цього члени групи піднімають руки вгору над головою й усе ближче підходять до 
учасника в середині кола, одночасно усе голосніше (ствердно) виголошуючи його ім’я. 
Гравці підходять до учасника в середині кола так близько, як тільки можуть, але не 
торкаючись його. 

Цікаво спостерігати реакції учасників, що стоять у центрі кола. Хтось при цьому 
входить у кураж і, можливо, розкланюється, хтось бентежиться, говорить  «спасибі», 
але група нерідко не відпускає його, продовжуючи нагороджувати оплесками. Вправа 
піднімає настрій учасників, аж до захвату, і дозволяє завершити заняття сильними 
позитивними емоціями. 

Обговорення. При використанні вправи з метою роботи з почуттям успіху 
учасникам пропонується обговорити свої почуття. У процесі обговорення кожний з 
учасників коротко описує, що він почував, що при цьому було приємно, а що, може 
бути, і викликало напругу. 

3. Бесіда «Дихальна психорегулятивна техніка» 
Мета: ознайомлення учасників з особливостями використання дихання в 

психорегулятивних техніках. 
Час: 15 хвилин. 
Зміст. Дихання це не тільки найважливіша функція організму, але й ефективний 

спосіб впливу на тонус м’язів та емоційні центри мозку. 
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Продовження додатку В  
Повільне і глибоке дихання – знижує збудливість нервових центрів і сприяє 

м’язовому розслабленню. 
Часте дихання – підвищує рівень активності організму. 
Під час вдиху – відбувається активізація психічного тонусу. 
Під час видиху – знижується психічна активність. 
Змінюючи вид, ритм, дихання, тривалість вдиху і видиху, людина може впливати 

як на фізіологічні, так і на психічні функції. 
Людина має можливість свідомо, управляючи диханням, використати його для 

заспокоєння, для зняття напруги – як м’язової, так і психічної, таким чином, 
саморегуляція дихання може стати дієвим засобом боротьби зі стресом.  

Протистресові дихальні вправи можна виконувати в будь-якому положенні. 
Обов’язкова лише одна умова: хребет повинен перебувати в строго вертикальному або 
горизонтальному положенні. Це дає можливість дихати природно, вільно, без напруги, 
повністю розтягувати м’язи грудини й живота. Дуже важливим є правильне положення 
голови: вона повинна сидіти на шиї прямо й вільно. Розслаблена, прямо поставлена 
голова деякою мірою витягає нагору грудину й інші частини тіла. Якщо все в порядку й 
м’язи розслаблені, то можна вправлятися у вільному диханні, постійно контролюючи 
його. 

Існують три основні типи дихання, що мають значення при засвоєнні довільної 
регуляції дихання: 

– ключичне (верхнє) дихання – здійснюється верхньою третиною легень з 
підняттям плечей. Вдих-видих здійснюється носом глибоко й швидко. Застосовується 
при виникненні ознак втоми, апатії, сонливості з метою активізації психічних процесів, 
відновлення відчуття бадьорості, швидкої активізації психічного стану; 

– грудне дихання; 
– діафрагмальне дихання (черевне дихання) є найбільш глибоке, так як 

наповнюються повітрям нижні відділи легень. Рух діафрагми є основною причиною 
глибокого вдиху при діафрагмальному диханні. Застосовується для скиду нервово-
психічного напруження, роздратованості, переляку, відновлення психічної рівноваги. 

Довільна регуляція дихання – найбільш гнучкий із всіх способів зняття 
надмірного напруження. Його можна використовувати в різноманітних обставинах, що 
викликані як умовами оточуючого середовища, так і поведінковими факторами.  

Застереження: Досить рідко, але в процесі виконання дихальних вправ може 
розвинутись гіпервентиляція (коли людина «надто сильно дихає»). Таке надмірне 
дихання може викликати небажані психофізіологіні стани. 

4. Вправа «Концентрація на своєму диханні» 
Мета: звертання уваги на своє дихання. 
Необхідні матеріали: килимок. 
Час: 5 хвилин. 
Методичні зауваження. Почнімо із звернення уваги на своє дихання. Зверніть 

увагу на те, що при диханні повітря входить та виходить, входить та виходить. 
Концентруйтесь на різних частинах тіла, рухаючись вгору та вниз по мірі того, як ви 
дихаєте. З кожним вдихом направляйте «повітря» до різних частин вашого тіла. 
Направляйте дихання в ногу, в руку, і відчуйте, як протікає повітря при диханні в 
середину і назовні. Тепер свідомо вдихніть та видихніть  повільно та глибоко 10 разів. 

Обговорення. Після виконання вправи учасникам пропонується поділитися своїми 
почуттями та враженнями. 

5. Вправа «Повне дихання» 
Мета:  повна вентиляція легенів, що прискорює процес насиченння киснем і 

поліпшує функціонування всього організму в цілому, а також концентрує увагу і 
зосереджує на реальності. Також допомагає відволікти людину від стресового фактору, 
повернути до реальності та відновити психофізіологічний стан. 

Необхідні матеріали: килимок. 
Час: 5 хвилин. 
Методичні зауваження. Цей метод надзвичайно простий і має три фази: 
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Продовження додатку В  
1) вдих – по можливості повинен починатися через ніс – живіт вип’ячується 

вперед, потім розширяється грудна клітина. Тривалість вдиху – 2 – 3 секунди; (паузи 
після вдиху бути не повинно. Вдих плавно переходить в початок видиху); 

2) видих – повітря видихається через рот або ніс, як зручніше. Тривалість видиху 
повинна бути 2 – 3 секунди;  

3) пауза після видиху триває лише 1 секунду, а потім знову починається плавний 
вдих; 

Зауваження: Вправу можна повторювати протягом декількох хвилин без 
виникнення гіпервентиляції. Однак слід припинити вправу при появі головокружіння.  

Обговорення. Після виконання вправи учасникам пропонується поділитися своїми 
почуттями та враженнями. 

6. Вправа «Квадратне дихання» 
Мета: зняття емоційної напруги. 
Необхідні матеріали: килимок. 
Час: 15 хвилин. 
Методичні зауваження. Результатом виконання цієї техніки буде: досягнення 

загального психологічного заспокоєння; стабілізація фізіологічних параметрів 
діяльності організму; підвищення психологічної стійкості до стресу.  

 
Обговорення. Після виконання вправи учасникам пропонується поділитися своїми 

почуттями та враженнями. 
7. Вправа «Прогресуюча м’язова релаксація» 
Мета: за допомогою концентрації уваги формується здатність: а) розпізнавати 

напруження в м’язах та відчуття м’язового розслаблення; б) оволодіння довільним 
розслабленням напружених м’язових груп. 

Необхідні матеріали: килимок. 
Час: 15 хвилин. 
Методичні зауваження. 
Послідовність вправи в процесі оволодіння релаксацією наступна: 
З гори до низу 
Грудна клітина 
За моїм сигналом. Не раніше – дуже-дуже глибокий вдих. Почали! Найглибший 

вдих! Все повітря! Глибше! Ще глибше! Затримайте повітря. Тепер видихніть, скиньте 
напругу, розслабтесь, поверніться до нормального дихання. Чи відчули ви напруження 
в грудній клітині після вдиху? Чи помітили ви розслаблення після видиху? 
Запам’ятаємо це відчуття, усвідомимо, оцінимо його. 

Повторимо вправу. Готові? Почали!.... Відчули напруження? Відчули 
розслаблення? Спробуйте зосередитись на різниці Ваших відчуттів, щоб потім успішно 
досягти цього стану знову. (Між вправами паузи 5-10 секунд). 

Кисті рук  
Тепер перейдемо до рук. Я попрошу Вас стиснути одночасно обидва кулаки 

настільки сильно, наскільки це можливо. Готові? Почали!.... Стисніть кулаки дуже 
міцно! Ще міцніше! Ще... Затримайте! І розслабтеся. Повторимо вправу. Готові? 
Почали!.... розслабтесь. 

Щоб розслабити протилежну групу м’язів, потрібно розчепірити пальці якомога 
ширше, настільки, наскільки це можливо. 

Готові? Почали!.... І розслабтесь. 
Повторимо вправу. 
Готові? Почали!.... І розслабтесь. 
Зверніть увагу на відчуття теплоти чи поколювання в кистях рук і передпліччях. 

(Пауза 20 секунд). 
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Продовження додатку В  
Плечі  
Тепер давайте попрацюємо плечами. Ми несемо на наших плечах великий вантаж 

напруги і стресу. Дана вправа полягає у піднятті плечей в напряму до вух, при цьому 
подумки намагайтесь дістати до вух верхівками плечей. Давайте спробуємо. 

Готові? Почали!.... Пініміть плечі! Вище! Ще! Вище ніж було! Затримайте! І 
розслабтесь. Повторимо вправу ще раз. 

Готові? Почали!.... І розслабтесь 
Дуже добре. Сконцентруйте свою увагу на відчутті важкості в плечах. Опустіть 

плечі, повністю дайте їм розслабтитись. Нехай вони стають все важчими і важчими. 
(Пауза 20 секунд) 

Обличчя 
Перейдемо до лицевої частини. Почнемо з рота. Перше – посміхніться настільки 

широко, наскільки це можливо. Це повинна бьути посмішка «до вух». Готові? 
Почали!.... Широко посміхніться! Ще ширше! Ширше нікуди! Затримайте! І 
розслабтесь. Повторимо вправу ще раз. Готові? Почали!.... І розслабтесь. Для 
розслаблення протилежної групи м’язів міцно стисніть губи разом. Готові? Почали!....  

Стисніть губи разом! Дуже міцно стисніть губи! Ще міцніше! Стисніть їх 
максимально щільно і міцно! Розслабтесь. 

Повторимо вправу ще раз. Готові? Почали!.... І розслабтесь. Відпустіть м’язи 
навколо рота, дайте їм розслабитись. Все більше і більше розслаблюйте їх.  

Тепер перейдемо до очей. Треба дуже міцно закрити очі. Уявіть, що в Ваші очі 
потрапило мило. Готові? Почали!.... Замружте очі! Дуже міцно! Ще міцніше! Зовсім 
міцно! Затримайте! Розслабтесь. Повторимо вправу ще раз. Готові? Почали!.... І 
розслабтесь. 

Наступна вправа полягає в тому, щоб максимально високо підняти брови. Ваші 
очі при цьому повинні бути закриті. Готові? Почали!.... Підніміть брови високо! 
Якомога вище! Ще вище! Так високо, наскільки це можливо! Затримайте! І 
розслабтесь. Повторимо цю вправу. Готові? Почали!.... І розслабтесь. Зробіть паузу на 
декілька секунд, щоб відчути повне ророзслаблення обличчя. (Пауза 15 секунд). 

Стегна і живіт 
Зосередимо свою увагу на м’язах стегон. На моє прохання треба витягнути ноги 

вперед, прямо перед собою (якщо незручно, можна по одній). При цьому пам’ятайте, 
що гомілки не повинні напружуватись. Готові? Почали!.... випрямляйте ноги перед 
собою... прямо! Ще пряміше!... Затримайте! І розслабтесь. Нехай ноги м’яко впадуть на 
підлогу. Ви повинні були відчути напругу в стегнах. Повторимо вправу. Готові? 
Почали!.... розслабтесь. 

Щоб розслабити протилежну групу м’язів, уявіть, що Ви на пляжі зариваєте п’яти 
в пісок. Готові? Почали!.... зариваєте п’ятки в підлогу! Твердіше! Ще твердіше! Ще... І 
розслабтесь. Тепер у верхній частині Ваших ніг  повинно відчуватися розслаблення. 
Дайте м’язам розслабитися ще більше! Зосередьтеся на цьому відчутті! Повторимо 
вправу. Готові? Почали!.... розслабтесь. (Пауза 20 секунд).  

Нижня частина ніг 
Давайте звернемось до ступнів ніг і гомілок. Перш ніж почати, поставте обидві 

ступні твердо на підлогу. Залишаємо пальці ніг на підлозі, а п’яти піднімаємо якомога 
вище. Готові? Почали! п’ятки піднімаємо якомога вище! Ще вище! Затримуємо їх у 
такому положенні і з видихом розслабляємо. Нехай вони вільно впадуть на підлогу. Ви 
повинні були відчути напругу в гомілках. Повторимо вправу. Готові? Почали!.... При 
розслабленні Ви могли відчути поколювання у гомілках, деяку важкість, що відповідає 
розслабленому стану. 

Наступна вправа. Залишаємо п’яти на підлозі, а пальці ніг піднімаємо якомога 
вище. Готові? Почали!.... з видихом розслабляємо. Повторимо вправу. Готові? 
Почали!.... з видихом розслабляємо. Ви можете відчути поколювання у ступнях. 
Постарайтесь відчути це поколювання, а можливо й важкість. Ваші м’язи зараз 
розслаблені. Нехай м’язи стають все важчими і розслабленими. (Пауза 20 секунд). 

Заключний етап 
Запам’ятайте стан розслаблення, закрийте очі. Зараз Ви розслабили більшість 

основних м’язів тіла. Для впевненості в тому, що всі вони дійсно розсабились, я буду  
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перераховувати м’язи, які Ви напружували, а потім розслабляли. По мірі того, як я 

буду називати їх, старайтесь розслаблювати їх ще сильніше. Ви відчуєте ще більше 
розслаблення, відчуєте, як тепла хвиля проникає у Ваше тіло. Починаючи з лоба, ви 
відчуваєте ще більше розслаблення, потім воно переходить на очі й нижче, на щоки. Ви 
відчуваєте важкість розслаблення, що охоплює нижню частину обличчя, потім воно 
опускається до плечей, до грудної клітини, передпліччя, живіт, кисті рук. Ще більш 
розслаблюються ваші ноги, починаючи із стегон, до гомілок, ступнів. Ви відчуваєте, що 
ваше тіло стало дуже важким, дуже розслабленим. Це приємне відчуття. Затримайте ці 
відчуття і насолодіться почуттям розслаблення, спокою і відпочинку. (Пауза 2 
хвилини). 

Пробудження 
Тепер настав час, щоб ви знову відчули себе і оточуючий вас світ. Я буду 

рахувати від 10 до 1. На кожний рахунок ваша свідомість ставатиме все яснішою і 
яснішою, а тіло свіжішим і енергійнішим. Коли я дорахую до 1, ала не раніше, 
відкрийте очі. Відкривши очі, ви відчуєте себе краще, ніж коли-небудь у цей день. 
Прийде відчуття бадьорості, свіжості, приливу сил і бажання діяти. Давайте розпочнем. 

10. Ви починаєте прокидатися... 
9.  Ви повільно прокидаєтесь... 
8.  З’являється відчуття бадьорості... 
7.  Хочеться потягнутися... 
6.  Відчуття бадьорості і свіжості стає все сильнішим... 
5.  Напружте кисті... 
4.  Напружте ступні... 
3.  Потягніться... 
2.  Хочеться відкрити очі... повіки легкі... в тілі бадьорість і свіжість... 
1.  Відкрили очі! Ви прокинулись! Ваша свідомість ясна, ваше тіло легке і 

відпочивше! Ви готові діяти! 
З часом набуття навичок розслаблення м’язових груп поєднуються, сила 

напруження в м’язах зменшується і поступово увага все більше акцентується на 
спогадах. На заключному етапі людина після щоденного аналізу локальних напружень 
м’язів, що виникають при тривозі, страху та хвилюванні, самостійно досягає м’язового 
розслаблення і таким чином долає емоційне напруження. 

Обговорення. Після виконання вправи учасникам пропонується поділитися своїми 
почуттями та враженнями. 

8. Вправа «Мета, спосіб, засіб» 
Мета:  розвиток умінь оптимального узгодження цілей, способів і засобів. 
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, 

олівці. 
Час: 20 хвилин. 
Методичні зауваження. Спираючись на реальне положення справ, визначите 

найбільш значимі цілі на найближчий період (тиждень, місяць) і на перспективу. 
Подумайте і дайте відповідь, яким чином і за рахунок чого дані цілі можуть бути 
реалізовані: а) у найкоротші терміни; б) з найкращим ефектом; в) з найменшими 
витратами; г) найбільш творчим, інноваційним способом (методом). 

Обговорення. Поясніть критерії до вибирання засобів і способів Ваших дій, а 
також до визначення самих цілей. 

9. Вправа «Перетворення бажань в програму дій» 
Мета: формування навичок усвідомлення власних відчуттів і перетворення 

бажань в програму дій. 
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, 

олівці. 
Час: 20 хвилин. 
Методичні зауваження. Одним із способів вдосконалення соціальної 

компетентності є вправа на переформулювання бажань. Для досягнення конкретного 
результату необхідно уміти моделювати програму поведінки. Дана вправа тренує 
здатність перетворювати бажання в конкретні цілі і розвиває навички формулювання 
програми поведінки. 
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Вправа є короткими вказівками по опису шести етапів на шляху до досягнення 

мети. Вона дозволяє в думках пережити потенційну подію, що дає можливість 
відкоректувати програму дій. Чітке формулювання бажань сприяє швидкому 
досягненню мети і уникненню розбіжностей. При проведенні цієї вправи в групі слід 
враховувати, що для кожного характерний індивідуальний темп роботи, тому важливо 
визначати часовий ліміт для виконання інструкцій на кожному етапі (наприклад, 3-5 
хвилин). З метою збереження загального темпу роботи інструкції до наступного етапу 
необхідно проголошувати лише тоді, коли більшість учасників впоралися з попереднім 
завданням. 

Обговорення. Опишіть як можна точніше процес виконання вами своїх бажань. На 
наступних шести етапах звертайте увагу на те, аби кожна фраза була сформульована 
ствердно, з позитивним настроєм. 

Етапи 
1. Мета. Чого ви хочете досягти? Опишіть, як ви хотіли б жити в майбутньому. 
2. Результат. Як повинен виглядати результат? Уявіть собі ситуацію, і детально 

опишіть бажаний результат. Що ви бачитимете, відчуватимете? Задійте всі свої органи 
відчуттів, щоб відчути, куди ви хочете прийти. 

3. Відмінність з тим, що було раніше, і тим, що є тепер. Як ви відчуватимете себе, 
коли досягнете своєї мети? У чому різниця між вашими колишніми і теперішніми 
відчуттями? 

4. Успіх. Що ви сприйматимете як успіх? Самі сформулюйте свої критерії успіху. 
За якою ознакою ви зрозумієте, що досягли своєї мети? Уявіть собі, як ви тоді будете 
виглядати, що будете відчувати. 

5. Момент часу. Коли ви хочете досягти своєї мети? Призначте момент, в який ви 
встановите, що добилися саме того, що ви задумали. 

6. Початок. Коли ви хочете почати? На попередніх етапах ви добилися міцного і 
упевненого стану духу. Заплануйте свій перший крок і відзначте тим самим початок. 
Що б ви хотіли зробити вже сьогодні? 

10. Техніка «Ресурсний стан» 
Мета: актуалізація ресурсних станів. 
Необхідні матеріали: килимок. 
Час: 15 хвилин. 
Методичні зауваження. Припустимо, ви бачите, що для оптимальної поведінки 

вам потрібне відчуття впевненості. Згадайте ситуацію, в якій ви завжди відчували себе 
впевнено. Не важливо, що це за спогад, головне, що в даний момент він є для вас 
позитивним і сильним. Ще раз у всій повноті переживіть цей момент так, ніби все 
відбувається зараз. Відчуйте в собі впевненість і силу. 

З цим відчуттям увійдіть у стресову ситуацію і дійте на підставі вашої 
впевненості. Дійте виходячи з того, що на першому плані у вас стоїть уже не проблема, 
а наявний шанс впоратися з нею. Використовуйте його. Отримана перемога приносить 
почуття гордості за себе, відчуття сили і здатність відповісти на серйозний виклик. У 
вас закріплюється впевненість у собі і ви виявляєте, що маєте достатній запас міцності, 
щоб винести складне випробовування, яке може випасти на вашу долю. 

За допомогою технології актуалізації ресурсних станів ви можете викликати до 
себе на допомогу будь-яке потрібне вам почуття: спокій, компетентність, 
зосередженість, витримку тощо. 

Все, що для цього треба зробити, це взяти його звідти, де воно у вас було і 
перенести туди, де ви його потребуєте зараз. 

Якщо досвіду переживання потрібного почуття у вас немає, використовуєте 
прийом, ніби ви оволодіваєте цим почуттям. Єдине, що ви можете зробити, не маючи, 
наприклад, сміливості, це прикинутись сміливим і узгодити з цим свою поведінку.  

Ви також можете запозичити ресурс у вашого героя, наслідуючи його манеру 
поведінки. 

Можливе продовження вправи: 
На чистому аркуші паперу намалюйте свій ресурсний стан. Це може бути будь-

який сюжет чи абстракція – лінії, кольорові плями, фігури. Важливо при цьому бути 
зануреним у ситуацію ресурсного стану і заново її переживати під час малювання,  
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вибрати колір і провести лінії так, як вам найбільше хочеться, у повній 

відповідності з вашим станом. Даний ресурсний стан глибше зафіксується у свідомості, 
за необхідності можна пригадати цей малюнок, або намалювати інший і ввійти у свій 
ресурсний стан. 

Обговорення. Після виконання вправи учасникам пропонується поділитися своїми 
почуттями та враженнями. 

Рефлексія заняття 
«Ритуал прощання» 

 
БЛОК 2. «РОЗВИТОК ГРУПОВОЇ НАДІЙНОСТІ» 

Мета – розвиток в учасників тренінгу професійної ідентичності, усвідомлення 
професійної приналежності, актуалізації професійного «Я», здатності адекватно 
оцінювати зовнішні і внутрішні умови діяльності, з формування групової згуртованості 
та єдності членів танкового екіпажу, досягнення статусно-рольової групової згоди 
позитивного взаємного ставлення, ціннісно-орієнтаційної спрямованості професійних 
домагань. 

Заняття 3. 
«Ритуал привітання» 
Розминка «Колінвал» 
Мета: вправа допомагає сконцентрувати увагу, одержати позитивні емоції, 

зближає учасників тренінгу. 
Час: 5 хвилин. 
Методичні зауваження. Учасники сідають у коло. Кожний учасник кладе свою 

праву руку на ліве коліно сусіда праворуч, а ліву руку – на праве коліно сусіда ліворуч. 
Далі тренер виголошує: «Хвиля пішла за годинниковою стрілкою» і ляскає лівою 
долонею по коліну сусіда. «Хвиля», з ударами кожного учасника кожною долонькою 
по кожному коліну сусіда, повинна повернутися до тренера. Ускладнення вправи: 
спочатку тренер відправляє лівою рукою хвилю за годинниковою стрілкою, і відразу ж 
– ще одну, правою рукою проти годинникової стрілки. 

1. Мозковий штурм «Що впливає на формування групової згуртованості 
членів танкового екіпажу?» 

Мета: систематизувати та узагальнити знання учасників про фактори, які 
впливають на групову згуртованість членів танкового екіпажу; розвивати навички 
аналізу та класифікації інформації. 

Необхідні матеріали: фліп-чарт, аркуші ватману, маркери, блокноти учасників, 
ручки, олівці, бейджики по кількості учасників і для тренерів. 

Час: 15 хвилин. 
Методичні зауваження. Після розминки тренер пропонує учасникам назвати 

фактори, які впливають на групову згуртованість. Тренер записує всі відповіді на фліп-
чарті (ватмані). Потім звертає увагу присутніх на інформацію, в якої представлені 
існуючі в літературі перелік факторів. При підведенні підсумків роботи тренер звертає 
увагу учасників на існування ряду факторів, які залежать від самого 
військовослужбовця та на які він може здійснювати вплив. 

До уваги тренера! Під час мозкового штурму дати можливість висловитися всім 
учасникам; занотовувати записи слід в такій формі, яку пропонує конкретний учасник. 
Тренер має забезпечити позитивне сприйняття будь-якої ідеї. Перелік ідей буде 
використовуватися при проведенні наступних вправ. 

Обговорення. Результати мозкового штурму узагальнюються. 
2. Міні-лекція: «Фактори формування групової згуртованості» 
Мета: ознайомити учасників тренінгу із основними факторами формування 

групової згуртованості. 
Час: 15 хвилин. 
Необхідні матеріали: фліп-чарт, аркуші ватману, маркери, блокноти учасників, 

ручки, олівці, бейджики по кількості учасників і для тренерів. 
Методичні зауваження. За допомогою слайдів, які демонструються через 

мультимедіа-проектор (ММП), тренер розкриває учасникам зміст основних факторів  
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формування психологічної згуртованості. Тренер відповідає на запитання 

учасників, які можуть виникнути під час інформаційного повідомлення. 
До уваги тренера! За відсутності можливостей використання ММП можна 

використати фліп-чарт, плакати, дошку. 
3. Вправа «Контраст» 
Мета: виявити вплив групової згуртованості на професійну діяльність  членів 

танкового екіпажу. 
Необхідні матеріали: фліп-чарт, аркуші ватману, маркери, блокноти учасників, 

ручки, олівці, бейджики по кількості учасників і для тренерів. 
Час: 15 хвилин. 
Методичні зауваження. Тренер пропонує учасникам замислитися над 

особливостями взаємовідносин в колективі танкового екіпажу та вирішити для себе: 
«групова згуртованість в танковому екіпажі є сприятливим чинником чи ні?» В 
залежності від обраного варіанту учасники тренінгу об’єднуються в 2 групи («+», «-»). 
Група «+» отримує завдання: визначити результати впливу високої групової 
згуртованості на діяльність членів танкового екіпажу та психоемоційний стан 
військовослужбовців. Група «-» отримує завдання: визначити результати впливу 
низького рівня групової згуртованості на діяльність членів танкового екіпажу та 
психоемоційний стан військовослужбовців. 

Після обговорення завдань в групах представник від кожної групи презентує 
роботу. Тренер пропонує учасникам тренінгу висловити власні думки щодо почутого 
(за бажанням). 

До уваги тренера! У випадку, якщо всі учасники об’єдналися в групу «+», тренер 
формує групи на власний розсуд. Наприкінці вправи тренер робить висновок про те, що 
ефективність роботи членів танкового екіпажу, особливості взаємовідносин в 
колективі, самопочуття та працездатність військовослужбовців взаємопов’язані з 
психологічною згуртованістю. 

Обговорення. Після виконання вправи учасникам пропонується поділитися своїми 
почуттями та враженнями. 

4. Вправа – обговорення «Що сприяє формуванню групової згуртованості 
членів танкового екіпажу ЗСУ?» 

Мета: обговорити проблему формування групової згуртованості членів танкового 
екіпажу Збронйих Сил України шляхом визначення пріоритетних напрямків роботи. 

Необхідні матеріали: фліп-чарт, аркуші ватману, маркери, блокноти учасників, 
ручки, олівці, бейджики по кількості учасників і для тренерів. 

Час: 20 хвилин. 
Методичні зауваження. Тренер роздає учасникам бланк анкети та пропонує 

протягом 3-5 хвилин його заповнити.Учасники здають заповнені анонімні анкети 
тренеру, який переносить відповіді на фліп-чарт. Присутні мають змогу побачити 
узагальнені результати анкетування та визначити пріоритетні напрямки роботи з точки 
зору всієї тренінгової групи. 

До уваги тренера! Тренер завчасно готує плакат з анкетою та розміщує на фліп-
чарті. Важливим моментом у проведенні анкетування є забезпечення анонімності 
учасників. Це сприяє підвищенню достовірності відповідей, забезпечує сприятливу 
атмосферу в групі в цілому. Як варіант проведення опитування: спочатку учасники 
відповідають кожен на своєму бланку анкети, а потім самі переносять результати на 
загальний бланк.Корисним та доцільним може виявитися порівняння результатів 
анкетування тренінгової групи з результатами соціологічного опитування членів 
танкового екіпажу Збройних Сил України з даного питання. 

Обговорення. Після виконання вправи учасникам пропонується поділитися своїми 
почуттями та враженнями. 

5. Вправа «Коло-трикутник-квадрат-зигзаг» 
Мета: згуртувати групу; сприяти усвідомленню важливості проведення заходів, 

спрямованих на підвищення ефективності діяльності своєї команди. 
Необхідні матеріали: фліп-чарт, аркуші ватману, маркери, блокноти учасників, 

ручки, олівці, бейджики по кількості учасників і для тренерів. 
Час: 20 хвилин. 
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Методичні зауваження. Тренер малює на фліп-чарті або дошці коло, квадрат, 

трикутник і зигзаг. Просить кожного учасника вибрати фігуру, яка йому найбільше 
подобається.  

Після цього учасники об'єднуються в міні-групи згідно обраної фігури. Міні-
групи одержують наступні завдання: 

– Учасники, улюбленою фігурою яких є коло, як правило вміють добре 
взаємодіяти з оточуючими та будувати відносини. Тому вони повинні обговорити 
заходи, спрямовані на формування позитивної емоційної атмосфери та згуртованої 
команди членів танковго екіпажу. 

– Любителі трикутників зазвичай добре знають свої цілі і вміють їх досягати. 
Тому міні-група з учасників, які обрали трикутник, обговорює заходи, які допоможуть 
команді швидше та ефективніше досягати поставлених цілей. 

– Учасники, які обрали квадрат, як правило, люблять і вміють підтримувати 
порядок і структуру, для них важливим є дотримання правил. Тому група «квадратів» 
повинна сформулювати норми і правила, яких повинна дотримуватися хороша команда, 
щоб в ній завжди панував порядок. 

– Учасники, які обрали зигзаг, як правило, творчі натури, іноді захоплені 
відірваними від реальності ідеями, але завжди готові генерувати нові проекти і дуже 
швидко реагують на щось нове. Тому ця група учасників визначає заходи, спрямовані 
на розвиток творчості в членів команди та вміння швидко реагувати на зміни в 
зовнішньому світі. 

Міні-групам дається 10 хвилин на підготовку. Після цього представники кожної 
групи ознайомлюють учасників тренінгу з ідеями своєї групи. 

До уваги тренера! Якщо в ході запропонованого розподілу групи сформуються 
дуже нерівномірно або взагалі деякі групи будуть відсутні, то тоді тренер може 
застосувати один з раніше запропонованих способів поділу на групи. У такому разі 
краще попросити учасників кожної міні-групи сформулювати чинники ефективності 
діяльності команди згідно своїх геометричних фігур: 

Квадрат – що допомагає підтримувати порядок і структуру. 
Трикутник – що допомагає досягати результатів. 
Коло – що допомагає команді підтримувати хороші людські 
відносини. 
Зигзаг – що допомагає бути творчим і створювати нові ідеї. 
6. Вправа «Катастрофа» 
Мета: дослідити процес прийняття рішення групою; розвивати навички 

ефективної поведінки для досягнення згоди при розв’язанні групової задачі; згуртувати 
учасників. 

Необхідні матеріали: фліп-чарт, аркуші ватману, маркери, блокноти учасників, 
ручки, олівці, бейджики по кількості учасників і для тренерів. 

Час: 25 хвилин. 
Методичні зауваження. Слово тренера: «Уявіть, що Ви дрейфуєте на яхті у 

південній частині Тихого океану. В результаті пожежі більша частина яхти та її вантаж 
знешкоджені. Яхта повільно тоне. Ваше місце знаходження невідомо через 
пошкодження головних навігаційних приладів, але приблизно ви знаходитесь на 
відстані тисячі миль до найближчої землі. Пропонується список 15 предметів, які 
залишилися цілими і неушкодженими після пожежі. Крім цього, у вас є міцний 
надувний рятівний плот з веслами, достатньо великий, щоб витримати вас, екіпаж і всі 
перераховані нижче предмети. Майно тих, хто залишився живий, складає пачка 
цигарок, декілька коробок сірників та 5 купюр грошей, а також всі перераховані нижче 
предмети. Ваша задача: кожному учаснику класифікувати 10 нижче перерахованих 
предметів у відповідності з їх значенням для виживання. Поставте цифру 1 біля 
найважливішого предмету, цифру 2 – біля другого по значенню і так далі до 10 - го, 
найменш важливого для Вас. На виконання завдання дається 5-7 хвилин». 

Перелік предметів: 
– Рибальська снасть. 
– Дзеркало для гоління. 
– П’ятилітрова каністра з водою. 
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– Дві коробки шоколаду. 
– Одна коробка з армейським раціоном. 
– 15 метрів нейлонового канату. 
– Подушка (плавальний засіб, санкціонований береговою охороною). 
– Дволітрова каністра нафтогазової суміші. 
– 20 квадратних метрів целофанової плівки. 
– Репелент, що відлякує акул. 
Після того, як завершена індивідуальна класифікація, учасники об’єднуються в 

дві групи. Кожній з них дається час для виконання спільного завдання. Слово тренера: 
«Ваша группа, дотримуючись рекомендацій для досягнення згоди при прийнятті 
спільного рішення, повинна прийти до єдиної думки стосовно місця в класифікації 
кожного з 10 предметів, перш ніж воно стане частиною групового рішення. Досягти 
згоди важко, оскільки не кожна оцінка буде отримувати повне схвалення всіх 
учасників. Група повинна намагатися кожну оцінку дати так, щоб всі члени групи 
могли з нею погодитися хоча б частково». Після закінчення роботи тренер пропонує 
учасникам обговорити процес прийняття рішення за наступними питаннями: 

– Яка була психологічна атмосфера в групі під час дискусії? 
– Чи оптимально використовувалися можливості групи? 
– Як покращити процес прийняття рішення групою? 
До уваги тренера! Тренер може завчасно роздати на окремих картках кожній 

групі дані рекомендації. Тренер звертає увагуна правильний порядок класифікації після 
того, як група проранжирувала 10 предметів в залежності від їх важливості. Учасники 
мають можливість порівняти дані індивідуального ранжування з даними, до яких 
прийшла група в результаті згоди, а також з рекомендаціями експертів по даному 
питанню. Як варіант, при проведенні вправи, один чи кілька спостерігачів, які не 
приймали участі в груповому обговоренні, можуть надати зворотній зв’язок про 
групову чи індивідуальну поведінку. 

Обговорення. Після виконання вправи учасникам пропонується поділитися своїми 
почуттями та враженнями. 

7. Анкета «Досягнення групової згоди» 
Мета: проаналізувати власну поведінку та поведінку колег під час досягнення 

групової згоди. 
Необхідні матеріали: анкети, блокноти учасників, ручки, олівці, бейджики по 

кількості учасників і для тренерів. 
Час: 20 хвилин. 
Хід анкетування:  
Тренер роздає учасникам бланк анкети. Слово тренера: «В анкеті перераховані 

принципи роботи учасників тренінгу в групі. Оцініть, наскільки Ви особисто 
дотримувались цих принципів під час роботи в попередній вправі. Після цього кожен 
член танковго екіпажу також здійснює оцінку поведінки інших учасників за даними 
принципами та проставляє оцінки за п’ятибальною шкалою: 5 – в значній мірі 
проявляється даний принцип; 4 – достатньо часто; 3 – важко сказати; 2 – в незначній 
мірі; 1 – не слідує даному принципу. 

Учасники заповнюють анкету, передаючи її по колу. Анкета  повертається до 
власника анкети. Після цього тренер організовує обговорення результатів. Кожен 
учасник висловлюється щодо принципів роботи в групі, які в найбільшій мірі сприяли 
досягненню групової згоди. Наприкінці вправи тренер робить висновок про найбільш 
ефективні стратегії поведінки учасників тренінгу, які забезпечили прийняття спільного 
рішення. 

До уваги тренера! Тренер повинен завчасно підготувати бланки з анкетою для 
учасників. Як варіант подальшої роботи над бланком анкети: учасник повинен 
проаналізувати власну поведінку та визначити для себе домінуючі принципи його 
роботи в групі, які сприяли досягненню згоди. 

Обговорення. Після виконання вправи учасникам пропонується поділитися своїми 
почуттями та враженнями. 

Рефлексія заняття 
«Ритуал прощання» 
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Заняття 4. 

«Ритуал привітання» 
Розминка «Передай предмет» 
Мета: ця весела розминка допомагає учасникам реалізувати творчі нахили, 

піднімає настрій, підвищує групову динаміку. 
Час: 5 хвилин. 
Методичні зауваження. Вправу можна виконувати як по колу, так і ставши у 

шеренгу. Тренер бере який-небудь предмет (маркер, м’ячик, зім’ятий аркуш паперу) і 
віддає його найближчому учасникові. «Ваше завдання – передати цей предмет своєму 
сусідові праворуч і так по колу. Причому способи передачі повторюватися не повинні. 
Якщо предмет упаде, починаємо спочатку». Самого оригінального можна нагородити 
аплодисментами. 

1. Рольова гра «Корпоратив» 
Мета: згуртувати учасників групи шляхом групового прийняття рішення; 

отримати досвід безконфліктного спілкування; розвинути в групі стосунки 
взаємоповаги та взаєморозуміння, творчого підходу до виконання завдання; розвинути 
спостережливість та навички невербального спілкування. 

Необхідні матеріали: фліп-чарт, аркуші ватману, маркери, блокноти учасників, 
ручки, олівці, бейджики по кількості учасників і для тренерів. 

Час: 25 хвилин. 
Хід гри: 
Слово тренера: «Уявіть, що кожен із Вас присутній на робочій нараді, де 

обговорюється питання корпоративного свята (наприклад, Нового року). Вам необхідно 
прийняти спільне рішення щодо організації даного свята».Тренер роздає учасникам 
картки, в яких зазначені наступні ролі: 

«Лідер» – ініціатор думок членів колективу, координатор їх роботи; 
«Миротворець» – підтримує гармонію стосунків між членами колективу; 
«Агресор» – вносить суперечності, блокує та перешкоджає роботі членів 

колективу; 
«Байдужий» – уникає спілкування, не приймає участі в колективних заходах. 
Учасники, які отримали однакові картки, об’єднуються у 4 групи. Кожна група 

обговорює поставлене тренером завдання з точки зору своєї ролі протягом 7–10 
хвилин. По закінченню обговорення група обирає представника, який виходить в центр 
тренінгової кімнати. 4 обраних учасники програють ситуацію. Вони повинні 
продемонструвати поведінку, яка відповідає рольовим очікуванням (вимоги до певної 
ролі). Інші учасники тренінгу уважно спостерігають за діями «акторів» та  аналізують 
особливості їх поведінки за наступними питаннями. 

Запитання для обговорення: 
– Які емоції у Вас викликала ця гра? 
– Як Ви себе відчували в певній ролі? 
– Яким чином Вам вдалося визначити, хто з членів групи буде виконувати роль? 
– Як Ви вважаєте, чи вдалося «акторам» дійти згоди та прийняти оптимальне 

групове рішення? 
– Який досвід Ви отримали в ході проведення рольової гри? 
До уваги тренера! Дана вправа дає можливість співробітникам поглянути на 

проблеми, які можуть виникати під час міжособистісного спілкування з колегами. Під 
час виконання даної вправи необхідно звернути увагу учасників на доцільність 
використання отриманих під час попередньої роботи в тренінгу досвіду 
безконфліктного спілкування на основі взаємоповаги та взаєморозуміння. Група 
самостійно обирає «акторів». Тренер заохочує учасників до активної роботи. Тренер 
повинен володіти знаннями, які необхідні для досягнення поставленої мети. 

2. Вправа «Спотворений малюнок» 
Мета: надати учасникам можливість зрозуміти наслідки викривлення інформації 

в професійній діяльності членів танкового екіпажу Збройних Сил України; 
стимулювати процес групової взаємодії; створити позитивну атмосферу в групі; 
ознайомити із засобами боротьби з негативними чутками. 
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Необхідні матеріали: фліп-чарт, аркуші ватману, маркери, блокноти учасників, 

ручки, олівці, бейджики по кількості учасників і для тренерів. 
Час: 20 хвилин. 
Методичні зауваження. Тренер пропонує учасникам по черзі підходити до фліп-

чарту (або плакату). Перший учасник повинен зобразити на малюнку щось позитивне 
(сонечко, будинок, квітку тощо). Наступний учасник доповнює малюнок таким чином, 
щоб його зміст змінився на негативний (хмара закрила сонце, блискавка вдарила в 
будинок та ін.). Таким чином учасники змінюють зміст малюнку на протилежний. 
Після того, як всі учасники виконали завдання, тренер пропонує запитання для 
обговорення: 

– Для чого ми виконували цю вправу? 
– Який висновок можна було б зробити, якщо замість малюнку ми змінювали 

інформацію? 
До уваги тренера! Якщо Ви бачите, що учасники не починають виконувати 

вправу, покажіть це на власному прикладі; заохочуйте учасників до активних дій. 
Заохочуйте учасників вільно висловлювати свої думки. Виконання даної вправи 
стимулює процеси групової взаємодії. Учасники повинні дійти висновку, що 
викривлення інформації породжує чутки. Розповсюдження чуток негативно впливає на 
соціально-психологічний клімат колективу, знижує ефективність роботи персоналу. 
Тренер звертає увагу учасників на інформацію, яка містить рекомендації щодо способів 
боротьби з негативними чутками. 

Обговорення. Після виконання вправи учасникам пропонується поділитися своїми 
почуттями та враженнями. 

3. Вправа «Професія танкіст серед інших професій» 
Мета: визначення особливостей професії військового шляхом порівняння з 

іншими професіями. 
Необхідні матеріали: аркуші формату А-4, маркери, блокноти учасників, ручки, 

олівці. 
Час: 20 хвилин. 
Методичні зауваження. Пропонується записати на листку 5 професій, найбільш 

близьких до професії танкіста, військового, того або іншого посадового профілю. З 
окремих списків складається загальний (по числу найбільших збігів). Записані на 
дошці 5 професій порівнюються в процесі групового обговорення з професією 
кадрового військовослужбовця за такими критеріями: а) соціальні функції (значущість) 
в суспільстві; б) особистісний портрет типового представника; г) схожі завдання, 
методи діяльності. 

Обговорення. Які професії потрапили до списку. Чому? 
4. Вправа «Професійні стереотипи танкістів» 
Мета: формування навиків ідентифікації себе як представника певної 

спеціальності, професії.  
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, 

олівці. 
Час: 15 хвилин. 
Методичні зауваження. Групі пропонується описати військовослужбовців своєї 

спеціальності (посадового профілю) з точки зору узагальнених уявлень (стереотипів) з 
боку інших військовослужбовців. Те ж саме виконати відносно інших спеціальностей 
(наприклад, командний профіль, підрозділи по роботі з особовим складом, зв’язківці 
тощо) і видів ЗС (родів) військ.  

Обговорення. Порівняйте сильні і слабкі сторони кожній з категорій. Подумайте і 
поясніть, чим викликані ці відмінності? 

5. Вправа «Професійні обмеження і перешкоди» 
Мета: підвищення рівня усвідомлення учасниками можливих перешкод на 

шляху до професійних цілей і уявлень про способи їх подолання. 
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, 

олівці. 
Час: 15 хвилин. 
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Продовження додатку В  
Методичні зауваження. Учасникам пропонується вказати декілька, найбільш 

значущих обставин, які, на їх думку, можуть перешкоджати професійній кар’єрі.  
Обговорення. Після узагальнення індивідуальних відповідей, тренер резюмує, що 

найчастіше військовослужбовці вказують на зовнішні труднощі, що виходять від інших 
людей, або якісь обставини. Значно менше уваги приділяється внутрішнім труднощам, 
самих учасників. 

6. Вправа «Образ професіонала» 
Мета: визначення особистісних якостей, необхідних для успішної професійної 

діяльності.  
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, 

олівці. 
Час: 15 хвилин.  
Методичні зауваження. Тренер пропонує подумати і записати кожному 10 

якостей, необхідних для успішного виконання обов’язків по службі і спеціальності. 
Потім проводиться дискусія, основна мета якої – виробити загальний список якостей, 
важливих для сучасного військовослужбовця. При цьому будь-який учасник може 
висловити свою думку, аргументуючи її, наводячи конкретні приклади. Названі якості 
включаються в загальний список більшістю голосів, який оформлюється на дошці 
(паперовому табло). 

На наступному етапі кожен учасник записує в свій аркуш тільки що складений 
загальний список якостей. Він може мати наступний вигляд: 

Список базових якостей 
Якість Самооцінка 

1.  1...2...3...4....5 
2.  ... 
10.  1...2...3...4....5 

Потім в графі «Самооцінка» кожен з учасників повинен оцінити у себе рівень 
розвитку кожної якості за 5-бальною шкалою. При цьому необхідно підписати 
оціночний аркуш і здати ведучому тренінгу. Він буде необхідний для подальших 
занять. 

Обговорення. Які якості стали провідними для військового фаху, чому? Наскільки 
вони розвинуті у Вас? 

7. Вправа «Я формую групову згуртованість у танковому екіпажу ЗСУ» 
Мета: визначити напрямки роботи та заходи з формування позитивної групової 

згуртованості у танковому екіпажу. 
Необхідні матеріали: фліп-чарт, аркуші ватману, маркери, блокноти учасників, 

ручки, олівці, бейджики по кількості учасників і для тренерів. 
Час: 20 хвилин. 
Методичні зауваження. Тренер об’єднує учасників в 2 групи. Перша група – 

командири танкового екіпажу; друга – механіків-водіїв і навідник. 
Слово тренера: «Кожна група отримує завдання визначити напрямки роботи та 

відповідні заходи, які можна реалізувати у танку з метою формування позитивної 
психологічної сумісності. По закінченню роботи в групах представник кожної з них 
буде презентувати результати роботи». Для презентації результатів роботи представник 
від кожної групи підходить до плакату. Перша група вписує напрямки  роботи 
всередині сонця, а заходи – на його променях. Друга група вписує напрямки роботи в 
середину квітки, а заходи – на її пелюстках. 

Наприкінці вправи тренер підводить учасників до висновку про важливість 
комплексного та системного підходу до формування психологічної сумісності у 
танковому екіпажу. Вирішальна роль при цьому належить командиру танкового 
екіпажу Збройних сил України, який здійснює загальне управління колективом та 
організовує заходи, спрямовані на покращення атмосфери в колективі. Слід звернути 
увагу на те, що вплив кожного військовослужбовця має також важливе значення при 
формуванні сприятливої психологічної сумісності. 

До уваги тренера! Тренер звертає увагу учасників на інформацію, в якої зазначені 
напрямки та заходи, спрямовані на формування позитивної групової згуртованості у 
танковому екіпажу військовослужбовців. 
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Продовження додатку В  
Обговорення. Після виконання вправи учасникам пропонується поділитися своїми 

почуттями та враженнями. 
Рефлексія заняття 
«Ритуал прощання» 

 
БЛОК 3. «РОЗВИТОК СУБ’ЄКТНОСТІ» 

Мета – формування в учасників тренінгу усвідомлення групової ідентичності, 
своїх потенційних можливостей, прихованих особистісно-професійних резервів, 
формування осмислених професійних цілей, стратегії їх розвитку в професійних 
взаємовідносинах, групової професійної активності, відповідальності за результат на 
основі групових критеріїв ефективності, стимулювання потреби в професійному й 
особистісному саморозвитку, формування почуття особистісної причинності. 

Заняття 5. 
«Ритуал привітання» 
Розминка «Я+ти» 
Мета: вправа на розуміння й згуртування. Зрозуміти свого партнера – значить 

успішно закінчити цю вправу. 
Час: 5 хвилин. 
Методичні зауваження. Тренер ділить учасників на пари й просить їх стати біля 

однієї зі стін приміщення. «Візьміть по одному аркушу формату А4 (або тренер сам 
роздає аркуші) на кожну пару. Станьте обличчям один до одного, затисніть аркуш 
паперу чолами, заведіть руки за спину. Ваше завдання – довільно пересуватися по 
приміщенню до протилежної стіни. Розмовляти не можна. Якщо аркуш впаде, 
починаєте спочатку». 

1. Вправа «Автопортрет» 
Мета: розвиток саморозуміння особистості. 
Необхідні матеріали: аркуші формату А-4, олівці. 
Час: 20 хвилин. 
Методичні зауваження. Кожен учасник малює свій автопортрет (у вигляді 

малюнку олівцем на папері). Тренер збирає малюнки і пропонує на зворотному боці 
написати хто це. Потім малюнки збираються і тренер по черзі показує малюнок групі, 
зачитує позначені групою імена і просить автора назвати себе.  

Обговорення. В кінці проводиться аналіз: чому моє бачення себе і бачення мене з 
боку не збігаються? Що можна зробити для зближення уявлення про себе і уявлення 
про мене інших? Група обирає експертів (три учасники), які на великому аркуші 
позначають позиції кожного учасника: В кінці проводиться аналіз вмісту і причин 
виникаючих протиріч в оцінці позицій в колі спілкування. 

2. Вправа «За що мене цінують» 
Мета: формування в учасника навички об’єктивного бачення себе. 
Необхідні матеріали: аркуші формату А-4, маркери, блокноти учасників, ручки, 

олівці. 
Час: 20 хвилин. 
Методичні зауваження. Кожен учасник, не вказуючи на картці свого імені, 

записує 5 якостей, що більше всього цінує в собі і за які його поважають інші. 
Перевернувши лист паперу, учасник записує 5 якостей, що йому не подобаються в собі. 
Тренер збирає картки, а потім, перемішавши їх, роздає учасникам групи. Кожен 
учасник, одержавши картку і прочитавши позитивні і негативні якості, намагається 
уявити собі цю людину і складає розповідь про неї і її життя. 

Обговорення. Що почували учасники групи, коли слухали розповідь про себе? Чи 
багато було збігів з їх уявленнями про своє життя? Чи можна взагалі відноситися до 
себе об’єктивно? Чи можна взагалі сприймати об’єктивно інших людей, особливо 
близьких? 

3. Вправа «Мої життєві цілі» 
Мета: визначення життєвих цілей та їх актуалізація. 
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, 

олівці. 
Час: 25 хвилин.  



255 

Продовження додатку В  
Методичні зауваження. Візьміть чотири аркуші паперу та ручку. На першому 

аркуші напишіть: «Які маю життєві цілі?». Протягом двох хвилин відповідайте на це 
запитання. Занотовуйте все, що приходить у вашу свідомість, – незалежно від того, чи 
здається це вам дуже абстрактним, загальним чи тривіальним, банальним. Ви можете 
записувати особисті, сімейні, професійні, соціальні, суспільні, духовні та інші цілі. 
Дайте собі ще дві хвилини для перегляду списку, доповнень, корекцій. Відкладіть 
аркуш. 

Візьміть другий аркуш та напишіть: «Як мені хотілося б провести найближчі три 
роки?» Знов за дві хвилини відповідайте і ще дві хвилини проглядайте та доповнюйте 
те, що встигли написати. Відкладіть і цей аркуш. 

З метою бачення своїх життєвих перспектив під іншим кутом зору напишіть на 
третьому аркуші: «Якби мені залишилося жити усього шість місяців, як би я їх 
прожив?» Мета цього завдання полягає у розкритті важливих для вас сфер, про які ви 
не думаєте у повсякденному житті. Пишіть іще дві хвилини, і наступні дві хвилини 
проглядайте те, що написали. Відкладіть аркуш. 

На четвертому аркуші випишіть три найголовніші цілі з усіх, що ви записали 
раніше. 

Обговорення. Порівняйте всі аркуші. Чи є теми, котрі повторюються? Чи можна 
віднести ваші цілі до якоїсь окремої категорії, наприклад, до особистих цілей, 
професійних чи інших? Чи є однакові цілі на перших трьох аркушах? Яким чином 
відрізняються від інших ці три цілі, які ви обрали як головні? 

4. Вправа «Мої пріоритети» 
Мета: Формування уявлення про важливі сфери майбутнього. 
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, 

олівці. 
Час: 20 хвилин.  
Методичні зауваження.  Дайте оцінку міри важливості для вашого майбутнього 

життя таких сфер, як: 
1) професійна кар’єра; 
2) суспільне визнання; 
3) сім’я; 
4) матеріальна забезпеченість; 
5) кохання; 
6) дружні стосунки. 
Перелік сфер можна довільно продовжити. Корисно запропонувати це завдання 

вашим знайомим, рідним з метою порівняння та бачення власних особливостей. Оцінку 
треба давати за п’ятибальною шкалою. 

Обговорення. Обговорення в групі важливості міри важливості запропонованих 
сфер. 

5. Вправа «Мрія та ціль» 
Мета: складання особистого кар’єрного договору. 
Необхідні матеріали: бланки кар’єрного договору з фіксованими пунктами по 

числу учасників. 
Час: 20 хвилин. 
Методичні зауваження. Тренер пропонує учасникам індивідуально заповнити 

бланк кар’єрного договору, що містить наступних 7 пунктів: 
1. Як я довідаюся, що моя кар’єрна ціль досягнута? 
2. Чим я готовий заплатити за досягнення цієї цілі? 
3. Коли точно буде досягнута кар’єрна ціль? 
4. Які труднощі на шляху досягнення кар’єрної цілі? 
5. Яка буде символічна нагорода за досягнення цілі? 
6. Які пункти ввійдуть у мій кар’єрний договір про досягнення цілі і яке їхнє 

наповнення (письмово зафіксувати результати попередніх  кроків)? 
7. Що я зробив для просування до цілі (щоденне питання самому собі)?  
Постійний моніторинг виконання пунктів договору й забезпечення нехай навіть 

мінімального, але просування до поставленої цілі. 
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Продовження додатку В  
Тренер: «На виконання завдання приділяється 30 хвилин. Вам необхідно записати 

всі пункти кар’єрного договору. Після того як ви індивідуально і самостійно складете 
такий договір, я прокоментую кожен пункт, і у вас буде ще 10 хвилин на внесення 
необхідних коректив». 

Після індивідуальної роботи учасників з кар’єрними договорами тренер дає 
коментарі по заповненню кожного пункту договору. 

Пункт 1. Незважаючи на всю очевидність запропонованих питань, вони можуть 
виявитися несподіваними. Відповіді необхідно давати як можна більш розгорнуто, 
детально характеризуючи сам момент досягнення цілі. Можна спробувати написати 
інструкцію для зовнішнього спостерігача, по якій той може точно визначити момент 
досягнення вами кар’єрної мети. 

Пункт 2. У число можливих «валют», що люди готові заплатити за досягнення 
кар’єрної цілі, можуть входити: 

1) особистий час; 
2) гроші; 
3) здоров’я; 
4) добрі відносини з людьми; 
5) чесне ім’я і репутація; 
6) муки творчості; 
7) любов; 
8) дружба; 
9) відмовлення від задоволень, самообмеження; 
10) емоційне вигоряння і т.ін. 
Відомо, що найдешевша «валюта» – гроші, а найдорожча – час. 
Пункт 3. При вказівці точної дати досягнення ціліважливо не просто записати цю 

дату, але і звернути увагу на те, як реагує тіло. Трапляється, деяких людей у цей 
момент кидає в жар або, навпаки, знобить, хтось починає відчувати «цеглини на 
плечах». Усе це – своєрідні тілесні сигнали, що вказують на можливість або 
неможливість досягнення мети саме в зазначений термін. 

Пункт 4. Можливі труднощі можна розділити на дві групи – що знаходяться зовні 
й усередині нас. Складніше переборювати внутрішні. Люди схильні обманювати себе і 
придумують для цього виправдання – алібі. У цьому випадку знаходяться відмовки: 

1) нам раніш не приходилося цього робити; 
2) це не буде працювати; 
3) якби  я був старше (молодше); 
4) мені ніхто не допомагає; 
5) якби  в мене були гроші; 
6) я поки до цього ще не готовий; 
7) у теорії добре, а як це вирішити практично; 
8) немає часу, занадто багато інших справ; 
9) ніхто не розуміє моїх труднощів; 
10) треба спочатку усе гарненько вивчити, і тільки потім. 
Необхідно відмовитися від виправдань і навчитися перетворювати них у нові цілі. 
Пункт 5. Досягнення наших цілей – це в деякому змісті змагання із самим собою. 

Придумайте собі заранше символічну нагороду за досягнення цілей кар’єри.  
Пункт 6. Кар’єрний договір (як і будь-який інший типовий договір) містить 

пункти про цілі і задачі, права і відповідальність, терміни виконання і винагороди. 
Важливо письмово зафіксувати всі пункти кар’єрного договору. 

Пункт 7. Рекомендується регулярно озвучувати кар’єрний договір уголос самому 
собі, запускаючи і підтримуючи тим самим автопрограму досягнення кар’єрних цілей. 

Після озвучених коментарів тренер дає учасникам ще 10 хвилин на коректування 
індивідуальних кар’єрних планів. 

Обговорення. Після виконання вправи учасникам пропонується поділитися своїми 
почуттями та враженнями. 

6. Вправа «Моє майбутнє» 
Мета: визначити особливості побудови життєвого шляху та своєї ролі в ньому. 
Час: 20 хвилин.  
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Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, 

олівці. 
Зміст. Спробуйте уявити себе через п’ять, десять або п’ятнадцять років. 

Занотуйте свої уявлення за такою схемою: 1) Хто я такий? Ким я став? Яким я став? 
(Довільний опис). 2) Чи задоволений я обраною професією? 3) Який у мене статус у 
професійній групі? 4) Який мій статус серед оточення, друзів? 5) Який мій статус у 
суспільстві? 6) Який мій статус у родині? Як склалися взаємини з дружиною у шлюбі? 
7) Чи маю дітей і які у мене з ними стосунки? 8) Які маю мрії, плани на майбутнє? 
9) Що з власного минулого я не хотів би згадувати? 

Така вправа допомагає усвідомленню особливостей побудови життєвого шляху, 
може стати одним із сюжетів групової роботи. 

Обговорення.. Які особливості побудови життєвого шляху Ви визначили? Яка в 
них Ваша роль? 

7. Вправа «Суб’єктний портрет танкового екіпажу» 
Мета: побудова суб’єктного портрету. 
Необхідні матеріали: аркуші формату А-4, маркери, блокноти учасників, ручки, 

олівці. 
Час: 15 хвилин. 
Методичні зауваження. Підсумувати дані попередніх 2-х вправ, пропонується 

скласти 3-ярусну піраміду суб’єктності, в основу якої покладена теорія особистості 
А.В. Петровського про існування трьох просторів особистості – інтраіндивідного, 
інтеріндивідного і метаіндивідного. Формулюються відповіді на питання: а) з чого 
зростає моя індивідуальність? б) як вона виявляється в спілкуванні? в) назвати якості, 
гідні наслідування. Учасники озвучують складений ними суб’єктний портрет. 

Обговорення. Після виконання вправи учасникам пропонується поділитися своїми 
почуттями та враженнями. 

 
ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 

Мета – закріплення набутих знань, умінь і навичок, усвідомлення особистісних 
змін (що відбулися), заключний збір інформації від учасників щодо реалізації їх 
очікувань від тренінгу, оцінювання результатів тренінгової роботи. 

1. Вправа «Валіза в дорогу» 
Мета: кожен учасник сформулює для себе, що суттєве він придбав у ході роботи. 
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, 

олівці. 
Час: 15 хвилин. 
Методичні зауваження. Зараз зосередьтесь на тому, що ви тут під час роботи 

придбали. Подумайте пару хвилин над наступним питанням: «у чому полягає найбільш 
важливий досвід, який я здобув у цій групі і який допоможе мені краще впорюватися з 
труднощами повсякденного життя?» закрийте очі і не відкривайте їх до тих пір, поки не 
знайдете відповіді на це запитання, а потім запишіть відповідь на аркуші. Зараз кожен 
поділиться з нами тим, що він усвідомив. 

Обговорення: Наскільки є широким спектр здобутого досвіду? Чий досвід 
виявився схожим з моїм? Що я можу зробити для того, щоб те, що я здобув, було для 
мене значущим якомога довше? 

2. Вправа «Рефлексія» 
Мета: обговорення результатів тренінгу. 
Необхідні матеріали: крісло. 
Час: 15 хвилин. 
Методичні зауваження. Давайте поділимося своїми враженнями від тренінгу. Що 

нового та корисного дав вам цей тренінг? Які вправи вам сподобались, вдалися більше, 
які менше. Чи справдились ваші сподівання щодо тренінгу? Як ви себе зараз почуваєте? 
Що вам дав цей тренінг? Чого ще ви хотіли б навчитися в процесі тренінгу в 
подальшому?  

Проведення анонімного анкетування. 
3. Вправа «Компліменти» 
Мета: надати один одному позитивний зворотний зв’язок і отримати його. 
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Час: 10 хвилин. 
Методичні зауваження. Інструкція: «Наша робота добігає завершення, я думаю, 

що кожен з вас вніс свій вклад в досягнення спільних цілей. Для того, щоб всі учасники 
отримали зараз свою долю визнання, я пропоную наступне… Нехай кожен по колу 
дасть своєму сусіду ліворуч позитивний зворотній зв’язок про його поведінку в ході 
нашої спільної роботи. У вас є 3 хвилини для того, щоб поміркувати і згадати, що вам 
дійсно сподобалось у діях сусіда ліворуч… Зараз я сам розпочну процедуру. Після того, 
як всі висловляться, слід запропонувати: Нехай те, що ви почули, продовжує звучати 
всередині Вас… Подивіться мовчки на людей, з якими Ви разом працювали…З’ясуйте 
для себе, що ви відчуваєте в даний момент…»  

Обговорення. Що Ви почували під час висловлювань? 

4. Вправа «Завершення тренінгу» 
Мета: закріплення вироблених у ході тренінгу умінь, оцінка й співставлення 

очікувань і отриманих результатів. 
Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти учасників, ручки, 

олівці. 
Час: 15 хвилин. 
Зміст вправи. В останній день занять проводиться підсумок роботи в групі. Тут 

учасникам пропонується виконати вправи на усвідомлення результатів тренінгу, 
динаміки свого самопочуття, а також встановлюється позитивний якір психологічних 
надбань. Тренер проводить заключний збір інформації від учасників щодо реалізації їх 
очікувань від тренінгу, просить їх співставити рівень своїх знань і вмінь до й після 
тренінгу. Потім тренер пропонує учасникам усно оцінити по 10-бальній шкалі рівень 
задоволеності від процесу групової роботи й від отриманих результатів, а також 
висловити будь-які зауваження тренерам і організаторам програми. 

Обговорення. Які корисні уміння та навички Ви здобули в процесі тренінгу? Що 
Вам сподобалося під час вирішення завдань? Учасники групи обмінюються відчуттями. 

 «Ритуал прощання» 
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ДОДАТОК Г 

 

Список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про 

апробацію результатів дисертації 

 

Г1. Список публікацій здобувача за темою дисертації 

 

Статті у наукових фахових виданнях із психологічних наук, внесених 

до переліку МОН України та зареєстрованих у міжнародних каталогах 

періодичних видань та наукометричних базах даних: 

1. Кучерява Т.О. Надійність сумісної діяльності членів танкового екіпажу 

Збройних сил України. Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Психологічні науки: зб. наук. пр. Херсон : ХДУ, 2019. 

Вип.1. 

С. 48–55. (Міжнародна наукометрична база: Index Copernicus International). 

2. Кучерява Т.О. Специфіка стильової саморегуляції 

військовослужбовців як основа їх надійності у складі танкових екіпажів. 

Теорія і практика сучасної психології: зб. наук. пр. Запоріжжя : КПУ, 2019. 

№5/2019, Т.2. С.191–197. (міжнародні наукометричні бази: Index 

Copernicus International, Google Scholar). 

3. Кучерява Т.О. Чинники  надійності сумісної діяльності членів 

танкових екіпажів Збройних сил України. Теорія і практика сучасної 

психології: зб. наук. пр. Запоріжжя: КПУ, 2020. №1/2020, Т.3. С. 165–173. 

(Міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus International, Google 

Scholar). 

4. Кучерява Т.О. Роль особистості командира танкового екіпажу 

в забезпеченні надійності членів танкових екіпажів Збройних сил України 

при виконанні завдань за призначенням. Науковий журнал «Габітус» : зб. 

наук. пр. Одеса, 2020. №13. С.58–65. (Міжнародна наукометрична база: 

Index Copernicus International). 

5. Кучерява Т.О. Емпіричні показники психологічної надійності членів 

танкового екіпажу. Вісник Національного університету оборони України : 

зб. наук. пр. № 3(56)/2020. С.58–69. 

6. Кучерява Т.О. Модель психологічної надійності танкового екіпажу. 

Вісник Національного університету оборони України: зб. наук. пр. № 

5(58)/2020.  С.113–122. 
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Статті в зарубіжних періодичних наукових виданнях, включених 

міжнародних наукометричних баз даних: 

7. Кучерява Т.О. Характеристика помилкових дій членів танкових 

екіпажів Збройних сил України та детермінанти їх виникнення. Sciences of 

Europe (Praha, Crech Republic). VOL 4, №50 (2020). С. 72–76. (Міжнародні 

наукометричні бази: Index Copernicus International, The General impact 

factor). 

 

Наукові праці, що додатково відображають 

наукові результати дисертації: 

8. Чернявський О. Ю., Варакута В. П., Кучерява Т. О., Пономаренко А. П. 

Виживання у різних природних умовах: навчально-методичний посібник. 

Харків: ВІТВ НТУ «ХПІ», 2018. 164 с. 

 

Г2. Відомості про апробацію результатів дисертації 

 

1. Кучерява Т.О. Проблеми довгострокового прогнозування професійної 

придатності та надійності кандидатів на службу у танковий екіпаж 

Збройних сил України. Проблеми та перспективи забезпечення цивільного 

захисту: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених 

(Харків, 6–7 квітня 2016 р.). Харків: НУЦЗУ, 2016. С. 278. 

2. Кучерява Т.О. Психологічні особливості надійності членів танкового 

екіпажу Збройних сил України. Сучасний стан розвитку екстремальної 

та кризової психології: матеріали IV Міжнародної наук.-практ. конф. 

(Харків, 30 листопада – 1 грудня 2017 р.). Харків: НУЦЗУ, 2017. С. 155–

156.  

3. Кучерява Т.О. Професійно-психологічна підготовка членів танкового 

екіпажу до дій в умовах проведення антитерористичної операції на сході 

України засобами тренінгу. Військова психологія у вимірах війни і миру: 

проблеми, досвід, перспективи: матеріали  III Міжнародної наук.-практ. 

конф. (Київ, 2–3 березня 2018 р.). Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2018. 

С. 86–87. 

4. Кучерява Т.О. Щодо питання надійності членів танкових екіпажів 

Збройних сил України. Військова психологія у вимірах війни і миру: 

проблеми, досвід, перспективи:матеріали  IV Міжнародної наук.-практ. 

конф. (Київ, 5–6 квітня 2019 р.). Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2019. 

С. 133–135. 
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5. Кучерява Т.О., Дундук О.І. Сучасні помилкові  дії членів танкових 

екіпажів Збройних сил України. Актуальні аспекти психологічного 

забезпечення професійної діяльності сил безпеки та оборони України: 

матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Харків, 29 листопада 2019 

р.). Харків: Національна академія Національної гвардії України, 2019. С. 

24–28. 

6. Кучерява Т.О. Характеристика конфліктної поведінки членів танкових 

екіпажів Збройних сил України при виконанні завдань за призначенням. 

Психологічні науки: теорія і практика сучасної науки : матеріали 

Міжнародної наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 16–17 серпня 2019 р.). 

Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. С. 15–19. 
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