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АНОТАЦІЯ 

Москальов І.О. Психологічні особливості розвитку практичного 

мислення офіцерів-артилеристів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі 

знань 05 – соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053 – психологія. – 

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 

Київ, 2020. 

Дисертацію присвячено вирішенню наукового завдання щодо 

з’ясування психологічних особливостей розвитку практичного мислення 

офіцерів-артилеристів тактичної ланки управління у ході реалізації ними 

провідного виду діяльності – виконання вогневих завдань. Актуальність  

завдання зумовлена сучасними тенденціями ведення збройної боротьби, 

постійним збільшенням темпу бойових дій, високим рівнем автономності 

артилерійських підрозділів, гібридним та асиметричним характером ведення 

бойових дій, а також збільшенням частки артилерії у загальній системі 

вогневого ураження противника. Набутий бойовий досвід, сучасні вимоги до 

засад підготовки та застосування військ (сил) на основі принципів і 

стандартів НАТО, бойової та спеціальної підготовки персоналу, підвищення 

його фахової майстерності вказують на те, що нагальним завданням 

сьогодення є розвиток практичного мислення офіцерів-артилеристів. 

Аналіз та узагальнення теоретичних джерел, у яких розглянуто 

проблему психологічного забезпечення професійної діяльності військових 

фахівців, дали підстави констатувати, що психологічне забезпечення 

розвитку їх фахової компетентності є недостатньо науково обґрунтованим, а 

щодо фахової діяльності саме офіцерів-артилеристів таких досліджень немає 

взагалі.  

Доведено, що поняття «практичне мислення» є психологічною 

категорією з чітким методологічним і теоретичним підґрунтям, 

психологічними закономірностями, механізмами, особливостями 

функціонування та перебігу, а також власним психічним змістом.  
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З’ясовано, що практичне мислення фахівців у психологічній науці було 

досліджено в кілька етапів: на першому етапі основну увагу звернуто на 

наочно-дійове мислення і практичний інтелект; на другому – закладено 

методологічні та теоретичні засади розуміння його природи; на третьому – 

сучасному – відбувається конкретизація досліджень і з’ясування психічних 

механізмів практичного мислення, особливостей його розвитку та 

функціонування у різних фахівців. Водночас визначено, що проблема 

практичного мислення військових фахівців, у тому числі офіцерів-

артилеристів, залишається практично не дослідженою.  

Доведено, що перспективними методологічними підходами, на основі 

провідних принципів і вимог яких доцільно досліджувати та розвивати 

практичне мислення офіцерів-артилеристів як суб’єктів специфічного виду 

військово-професійної діяльності є суб’єктно-діяльнісний і контекстний.  

Надано ґрунтовну психологічну характеристику, визначено зміст, 

суперечності, закономірності, функції та психологічні особливості 

функціонування і перебігу практичного мислення офіцерів-артилеристів.  

Визначено сутність поняття «вогневе завдання» щодо професійної 

діяльності офіцерів-артилеристів як провідного виду їх фахової діяльності, 

окреслено компоненти практичного мислення та визначено критерії і 

показники його діагностування з урахуванням вимог до виконання вогневого 

завдання – часу, точності та кількості допущених у процесі його виконання 

помилок – критичних і некритичних.  

Ретельний теоретичний аналіз поняття «завдання» дав змогу 

класифікувати вогневі завдання як різновид практичних завдань і розробити 

загальний алгоритм їх виконання: постановка завдання; розроблення цілей 

діяльності; збирання та опрацювання інформації; побудова моделі його 

виконання; прогнозування; конструювання та ухвалення рішення; виконання 

завдання; професійна саморефлексія. 

Загалом, різними методами дослідження було охоплено всього 813 

осіб, з них: 223 офіцери-артилеристи, 42 курсанти (студенти) артилеристи, 

548 офіцерів інших військових спеціальностей.  

З метою складання програми розвитку практичного мислення офіцерів-

артилеристів у ході виконання вогневих завдань, було проведено пілотне 
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опитування щодо психологічних аспектів ухвалення ними рішень у бойовій 

обстановці. Вибірка становила 548 досліджуваних осіб, офіцерів – учасників 

бойових дій усіх родів військ і видів Збройних сил України, штатно-посадова 

категорія «капітан» – «полковник», середня вислуга – 16–21 рік, середній вік 

– 37,5 років. Так, досліджувані вказали на стрес-чинники, які створюють 

найбільшу напруженість у процесі ухвалення рішень, зокрема, на такі: 

невизначеність ситуації (77%), часові обмеження (71%), раптовість (40%), 

новизна (30%), небезпека (29%), збільшення темпу дій (21%).  Ухвалювати 

рішення в умовах повної невизначеності у бойовій обстановці доводилося 

53% досліджуваних осіб.  

Експериментальне дослідження саме з офіцерами-артилеристами, у 

якому брали участь 223 офіцери та 42 курсанти (студенти)-артилеристи,  мало 

на меті виявити психологічні особливості розвиненості їх практичного 

мислення з урахуванням віку, посади та набутого бойового досвіду. 

Порівняльний аналіз виконання вогневих завдань між офіцерами-

артилеристами з професійним досвідом і без нього,  дало змогу виокремити 

особливості бойової практичної діяльності, яких набувають із професійним 

досвідом. Так, професіонали надають більшу перевагу вогневим завданням 

«відкритого» типу (45%), на відміну від них початківці вважають зручнішим 

для себе чітко регламентований варіант постановки завдання (84%). У ході 

виконання вогневого завдання професіонали хвилюються менше (6,5) 

порівняно з початківцями (7,0), проте на початковому етапі, який передбачає 

збирання та узагальнення інформації, хвилювання професіоналів більше (6,5) 

ніж у початківців (5,3). Професіонали приділяють значно більшу увагу 

отриманню якомога більшого обсягу інформації, яка впливає на ухвалення 

оптимального рішення. Розподіл вогневих завдань за умовами виконання 

показав на приблизно однаковий рівень хвилювання професіоналів і 

початківців (в середньому 7,3) у навчально-бойових умовах, під час 

ретельнішого аналізу виявилося, що причини хвилювання при цьому різні, а 

в бойових умовах рівень хвилювання значно відрізняється: професіонали – 

5,8, початківці – 9,1. Результати самооцінювання початківців 

продемонстрували схильність дещо вище оцінювати рівень своїх здатностей 

– 8,2; Δ = 1,7, а професіонали оцінюють свої здатності більш ґрунтовно і 
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помірно – 7,9; Δ = 1,0. Початківці більше схильні ухвалювати радикальні 

рішення (більше на 21%), менш успішні під час виконання вогневих завдань 

(середній бал 3,4), порівняно з професіоналами (4,6) і часто не можуть вийти 

за межі проблемної ситуації. Знання цих психологічних особливостей 

практичного мислення дало змогу надалі розробити контекстну програму 

його розвитку в офіцерів-артилеристів тактичної ланки управління. 

Усього різними методами дослідження було охоплено 223 офіцери та 42 

курсанти (студенти)-артилеристи. З офіцерів-артилеристів була сформована 

однорідна вибірка – 85 осіб, поділена на групи: контрольну (43 особи) та 

експериментальну (42 особи). Дані констатувального експерименту показали 

недостатній рівень сформованості їх практичного мислення: високий рівень 

продемонстрували лише 15% офіцерів-артилеристів, середній – 44%, низький 

– 41%.  

Отримані результати стали підвалиною для висновку про необхідність 

запровадження у бойову підготовку артилерійських військових частин 

спеціальної програми розвитку практичного мислення офіцерів-артилеристів, 

спрямованої на розвиток їх мотиваційної складової фахової діяльності, 

психічних пізнавальних процесів, здатності до об'єктивного аналізу своєї 

фахової діяльності, застосування нестандартних (ігрових, евристичних, 

проблемних) методів підготовки та розвитку практичного мислення. 

Ретельний аналіз поняття «завдання» та класифікація завдань сприяли 

виокремленню складових виконання вогневого завдання офіцерами-

артилеристами. Це дало змогу розробити теоретичну модель їх практичного 

мислення, в якій виокремлено три фази: аналіз вогневого завдання, ухвалення 

рішення про його виконання; безпосередне його практичне виконання. 

Подальша деталізація теоретичної моделі практичного мислення, 

окреслення особливостей бойової та навчально-бойової діяльності офіцерів-

артилеристів сприяли розробленню та обґрунтуванню практично орієнтованої 

суб’єктно-діяльнісної моделі розвитку їх практичного мислення у ході 

виконання вогневих завдань. 

Складено та експериментально апробовано програму «Розвиток 

практичного мислення офіцерів-артилеристів у ході виконання вогневих 

завдань», що була реалізована у формі психологічного тренінгу – досить  
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оперативного і динамічного методу розвитку їх практичного мислення. Зміст 

і методика програми сприяє проведенню тренінгу із досліджуваними без 

значного їх відриву від виконання професійних обов’язків, досягати та 

підтримувати суб’єкт-суб’єктні взаємини, застосовувати групові прийоми, 

способи та засоби розвитку практичного мислення, при цьому забезпечувати 

активну включеність у процес кожного учасника тренінгу, широко 

застосовувати інтерактивні та ігрові види навчальних занять. Тренінг 

розрахований на 5 навчальних днів і складається із п’яти навчальних блоків: 

ціннісно-мотиваційного, стресового, інтелектуального, евристичного та 

професійного. Відпрацюванню кожного блоку був присвячений один 

навчальний день, який тривав 6 навчальних годин. Блоки розміщені у 

логічній послідовності із дотриманням таких правил: розморожування – 

лабілізація – заморожування, від простого до складного, від загального до 

конкретного.  

Для підтвердження результативності впровадження програми розвитку 

практичного мислення та доведення її статистичної значущості отримання 

експериментальних результатів застосовано статистичні методи дослідження. 

Експериментальну перевірку результативності програми проведено шляхом 

порівняння «зрізів» даних експериментальної (ЕГ) та контрольної (КГ) груп. 

Після формувального впливу відбулося підвищення рівня всіх компонентів 

практичного мислення в ЕГ із 0,530 до 0,642, що підтверджено його 

перевіркою на рівень статистичної значущості за допомогою U-критерію 

Манна-Уітні. Зміни, які відбулися у КГ, не мають статистичних змін: 

констатувальний етап – 0,541, формувальний – 0,553.  

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в 

такому:  

вперше обґрунтовано основні психологічні особливості практичного 

мислення офіцерів-артилеристів (спрямованість на реалізацію виконання 

вогневих завдань, чітка орієнтація на часово-просторові параметри, здатність 

до вироблення оптимально простого та дієвого рішення, здатність до 

здійснення стійких мисленнєвих процесів в умовах невизначеності, новизни 
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та ризику) і визначено психологічні засади виконання ними вогневих 

завдань;  

з’ясовано психологічні особливості виконання вогневих завдань 

офіцерами-артилеристами залежно від віку, посадової категорії, рівня 

набутого досвіду; 

розроблено та апробовано програму психологічного тренінгу 

«Розвиток практичного мислення офіцерів-артилеристів у ході виконання 

вогневих завдань», спрямовану на розвиток у них ціннісно-мотиваційного, 

емоційно-вольового, когнітивного, операційно-діяльнісного та суб’єктного 

компонентів практичного мислення; 

удосконалено:  

діагностичний інструментарій оцінювання розвиненості практичного 

мислення офіцерів-артилеристів з урахуванням специфіки їх фахової 

діяльності, що сприяє більш якісному та змістовному проведенню заходів 

професійно-психологічного відбору; 

програму професійної підготовки офіцерів-артилеристів, шляхом 

додаткового включення до її змісту психологічного тренінгу, спрямованого 

на розвиток їх практичного мислення та підготовку до успішного виконання 

вогневих завдань; 

набуло подальшого розвитку поняття «розвиток практичного мислення 

офіцерів-артилеристів», що відображає істотні зміни і трансформації в їх 

професійному мисленні у напрямі переходу від теоретичного до практичного 

мислення та навпаки, професіоналізації конкретизації мисленнєвих процесів,  

зумовлені специфікою, контекстом, змістом, технологією та методиками їх 

діяльності в бойових і навчально-бойових умовах виконання вогневих 

завдань. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у 

впровадженні основних результатів дослідження у процес бойової та 

індивідуальної підготовки офіцерів артилерійських частин і підрозділів; 

застосуванні психодіагностичного інструментарію щодо оцінювання 

практичного мислення у процесі проведення професійно-психологічного 

відбору кандидатів на навчання в Національному університеті оборони 
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України імені Івана Черняховського та проходження військової служби на 

офіцерських артилерійських посадах у військових частинах, штабах та 

управліннях.  

Ключові слова: вогневе завдання, завдання, офіцер-артилерист,   

практичне мислення, проблемна ситуація, психологічні особливості, 

психологічний тренінг, розвиток, суб’єктно-діяльнісний і контекстний 

підходи,  формування. 

 

ABSTRACT 

Moskalov I. O. Psychological Peculiarities of Practical Thinking 

Development of Artillery Officers. –Qualifying research paper on the rights of a 

manuscript. 

Thesis for obtaining the Doctor of Philosophy Degree in Psychology. 

Specialty 053 – «Psychology of Activity under Specific Conditions». – National 

Defense University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv, 2020. 

The thesis is devoted to solution of scientific task for clarification of 

psychological peculiarities of  practical thinking development of artillery officers 

of the tactical level of management throughout their main activity – fire missions 

performance. The relevance of task is caused by the modern trends of the armed 

struggle maintenance, the constant increase in pace of  warfare, the high level of 

autonomy of artillery units, the hybrid and asymmetric character of the conduct of 

hostilities as well as the increase in the number of artillery in the general system of 

fire defeat of the enemy. The analysis and generalisation of combat experience, the 

modern demands to training and combat emoloyment of  troops (forces), based on 

the NATO principles and standards, the combat and special training of personnel,  

improvement of their professional competence indicate that  the pressing challenge 

now is to develop practical thinking of artillery officers.  

The analysis and generalisation of theoretical sources concerning the 

problem of psychological support of the professional activity of military 

professionals has made it possible to state that the psychological support of 

development of their professional competence is insufficiently scientifically 
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sustained, and  there is no researches on the professional activity of artillery 

officers. 

It was found out, that the  definition «practical thinking» is a psychological 

category with methodological and theoretical foundations, psychological  

regularities, mechanisms, peculiarities of function and development, as well as its 

own psychological content.  

It was defined, that the practical thinking of professionals in the 

psychological science was studied in several stages: the main attention was focused 

on visual active thinking and practical intelligence at the first stage; 

methodological and theoretical foundations of understanding its nature were 

sustained at the second stage; during the third stage, psychological mechnisms of 

practical thinking, features of its development and functioning of professionals in 

various fields were found out . It was determined that the problem of practical 

thinking of military professionals, including artillery officers, remains virtually 

unexplored. 

It was proved that promising methodological approaches, based on the 

guiding principles and requirements on which the practical thinking of artillery 

officers  as subjects of specific kind of military and professional activity schoud be 

studied and developed, are subject active and contextual. 

The substantial psychological characteristics is given, the content, 

contradictions, regularities, functions and psychological features of functioning 

and development of artillery officers’ practical thinking are determined. 

It was found out, that the definition «fire mission» regarding professional 

activity of artillery officers is considered as a leading type of their professional 

activity, the components of practical thinking are defined, criteria and indicators of 

diagnostics taking into account requirements for fire mission performance such as 

time, accuracy and the number of errors(critical, non-critical) made during the task, 

were determined.  

In total 813 persons were covered by various survey methods, including: 223 

artillery officers, 42 cadets (students) artillerymen, 548 officers of other military 

specialties. 

The theoretical analysis of definition «mission» allowed us to classify fire 

missions as a kind of practical tasks and develop general algorithm of its 
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performance: mission assignment; development of activity aims; information 

collection and processing; model development of its implementation; forecasting; 

design and making a decision; task performance; professional self-reflection. 

The pilot survey on psychological aspects of decision making by artillery 

officers under combat conditions was conducted in order to make a comprehensive 

programme for the development of artillery officers’ practical thinking in the  

course of fire mission performance. The sample of research was 548 persons, 

combatants of all services and branches of the Armed Forces of Ukraine, position 

category «сaptain»– «colonel», length of service – 16–21 years, average age – 

37,5 years. Thus, the stress factors, that create the most tension in the process of 

decision making, was found out and they are the following: the uncertainty of the 

situation (77%), time restrictions (71%), unexpectedness (40%), novelty (30%), 

danger (29%), increase of actions pace (21%). 53% of those interviewed have 

adopted decisions under conditions of total uncertainty in combat environments. 

The aim of the research study with artillery officers is to identify 

psychological peculiarities of their practical thinking development, taking into 

account age, positions and obtained combat experience. The comparative analysis 

of fire missions performance between artillery officers with professional 

experience and without, has made possible to highlight features of combat practical 

activity that come with experience. It was found out, that professionals prefer fire 

mission of the «open» type (45%), in contrast to begginers, who consider a clearly 

regulated version of the assignment as more convenient for them (84%). 

Professionals worry less (6,5) in comparison with begginers (7,0) in the course of 

fire mission performance, but professionals worry more (6,5) than begginers (5,3) 

at the initial stage of information collection and processing. Professionals pay 

much more attention to collection as much as possible amount of information, that 

influence decision making. The distribution of fire missions by performance 

conditions showed approximately the same level of excitement for professionals 

and beginners (on average about 7,3) under combat training conditions. The 

thorough analysis showed completelydifferent reasons of disturbance, the level of 

disturbance under the combat conditions are significantly different: professionals – 

5,8, begginers – 9,1. The results of the begginers’ self-appraisal showed the trend 

to rate their abilities slightly higher – 8,2; Δ = 1,7, and professionals evaluate their 
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abilities more thoroughly and moderately – 7,9; Δ = 1,0. Beginners are more likely 

to generate more radical solutions (more than 21%),) less successful at the time of 

fire missions performance (average score 3,4), in comparison with 

professionals (4,6) and are unable to exceed the bounds of the problem situation. It 

was confirmed that knowledge of these psychological characteristics of the 

practical thinking helped to develop the contextual programme for practical 

thinking development of artillery officers’ of the tactical level of management.  

223 officers and 42 artillery cadets (students) participated in the research. 

The homogeneous sample (85 persons) was formed from artillery officers and 

divided into two groups: control (43 persons) and experimental (42 persons). Data 

from the summative assessment showed insufficient level of their practical thinking 

formedness: high level showed only 15% of artillery officers, middle level – 44%, 

low – 41%. 

The received data showed the necessity of introduction into the combat 

training of the artillery units of special programme for development of artillery 

officers’ practical thinking, aimed at development of motivational component of 

professional activity, psychic cognitive processes, the ability to conduct an 

objective analysis of  his/her own professional activity, the use of non-standard 

(game, heuristic, problem) methods of training and development of practical 

thinking.  

The careful analysis of the definition «mission» and classification of missions 

helped to identify components of the fire mission performance by artillery officers. 

This led to the development of the theoretical model of their practical thinking, in 

which three phases are distinguished: analysis of the fire mission, decision making 

on its performance; its direct practical implementation. 

Further specification of the theoretical model of practical thinking, outlining 

features of combat training activities of artillery officers contributed to the 

development and j substantiation of the practically oriented subject active model of 

the advancing of their practical thinking in the course of fire missions performance. 

The programme for the development of artillery officers’ practical thinking 

in the course of fire mission performance, which was implemented in the form of 

psychological training – an  operational and dynamic method of developing their 

practical thinking, was developed and experimentally tested. The content and 
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methodology of the program facilitates the conduct of training with participants 

without their separation from the fulfillment of professional responsibilities, has 

improved their ability to reach and maintain the subject– subject relationships, 

apply group techniques, methods and means of the practical thinking development, 

while ensuring active involvement in the process of each participant of the training, 

usage of interactive and game types of training. The training is designed for 5 days 

and consists of five training blocks: value and motivational, stressful, intellectual, 

heuristic and professional. One training day, which lasted 6 training hours, was 

dedicated to the each block. The blocks are arranged in a logical sequence with the 

following rules: defrosting – labilization –  freezing, from simple to complex, from 

general to specific. 

The statistical methods of research was applied in order to confirm the 

implementation effectiveness of the program for development of practical thinking 

and prove its statistical significance of the obtained experimental results. The 

experimental verification of the program's efficiency was carried out by comparing 

the "segments" of data of the experimental (EG) and control (CG) groups. The 

level of all components of practical thinking in the EG increased from 0.530 to 

0.642 after the influence, which was confirmed by testing it for the level of 

statistical significance using the Mann-Whitney U-test. Changes that occurred in 

CG have no statistical changes: ascertaining stage – 0,541, forming - 0,553. 

The scientific novelty of the received results lies in the following:  

for the first time: the main psychological peculiarities of artillery officers’ 

practical thinking (focus on the implementation of fire missions, a clear focus on 

time and space parameters, the ability to generate an ultimate, simple and efficient 

solution, the ability to undertake the sustainable mental processes in the conditions 

of uncertainty, novelty and risk) were sustained and psychological foundations of 

fire missions performance by them were determined;  

psychological peculiarities of fire missions performance by artillery officers 

depending on age, position category, level of received experience have been found 

out; 

the programme of psychological training «Development of Practical 

Thinking of Artillery Officers in the Course of Fire Mission Performance» aimed 

at development of value and motivational, emotional and volitional, cognitive, 
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operational and active, subjective components of the practical thinking was 

developed and implemented; 

there were improved: 

diagnostic tools  for evaluation of artillery officers’ practical thinking 

development taking into account the specificities of their professional activity, 

which enhance more qualitative and meaningful activities of professional and 

psychological testing; 

the programme of artillery officers professional traininig by introducing it to 

the content of the psychological training aimed at development of practical 

thinking and training for successful performance of fire missions;  

further development was given to the concept of «development of practical 

thinking of artillery officers», which reflect significant changes and 

transformations in their professional thinking towards the move from theoretical to 

practical thinking and the other way around, professionalization and specification 

of thinking, stem from the specific features, context, content, technology and 

techniques of their activity in combat conditions and combat training conditions of 

fire missions performance. 

Practical value of the received results lies in introduction of  the main 

results of research into the process of combat and individual training of officers of 

artillery units;the application of  psycho-diagnostic tools on evaluation of practical 

thinking in the process of professional psychological testing of candidates 

conducting in the National Defence University of Ukraine named after Ivan 

Cheniakhovskyi and  active service on the artillery positions in the military units, 

commands and managements.  

Key words: fire mission, mission, artillery officer, practical thinking, 

problem situation, psychological peculiarities, psychological training, 

development, subject active and  contextual approaches,  formation. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

АТО – антитерористична операція 

ВВНЗ – вищий військовий навчальний заклад  

ЗНУ 

МАП 

– знання, навички та уміння  

– малий артилерійський полігон  

ООС – операція Об’єднаних сил  

ПВЯ – професійно важливі якості  

РВіА – ракетні війська і артилерія 

СПТ – соціально-психологічний тренінг 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасні умови, в яких здійснюються 

реформування та розвиток Збройних сил (ЗС) України, істотно підвищують 

вимоги до професійної діяльності військових фахівців. Згідно з основними 

положеннями Стратегії національної безпеки України, Воєнної доктрини 

України, Концепції розвитку сектору безпеки й оборони України [205; 206; 

207] актуальною проблемою сьогодення є розвиток здатності військових 

фахівців виконувати завдання за призначенням, зокрема шляхом 

удосконалення засад підготовки та застосування військ (сил) на основі 

принципів і стандартів НАТО, бойової та спеціальної підготовки персоналу, 

підвищення його фахової майстерності. Реформування і розвиток ЗС України 

стимулює вдосконалення системи підготовки офіцерських кадрів для 

досягнення її якості згідно зі стандартами НАТО, що спонукає, з одного 

боку, до постійного вдосконалення професійної підготовки офіцерів, а з 

іншого – розвитку їх військово-професійної та фахової компетентності. 

Досвід ведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил 

(АТО/ООС) на території Донецької та Луганської областей вказує на 

зростання ролі артилерії як основного засобу вогневого ураження 

противника, який має досить незначний час реагування від виявлення цілі до 

її ураження, передбачає можливість ураження із високою точністю за будь-

яких погодних умов  у будь-який час доби незалежно від бойової обстановки.  

З досвіду антитерористичної операції відомо що дольова частка артилерії у 

загальному обсязі завдань вогневого ураження противника  поступово 

збільшилася з 70–80% до 95–98%. Наявність боєздатних, добре оснащених і 

підготовлених угруповань артилерії в зоні АТО/ООС і нині залишається 

визначальним чинником стримування подальшої ескалації бойових дій.  

Хоча артилерія у критичний момент ведення бойових дій на Сході 

України (липень 2014 – лютий 2015 рр.) успішно впоралася із поставленими 

завданнями, низка провідних вітчизняних військових теоретиків 

(В. Артамощенко [8; 9], В. Горбильов [54; 55], М. Грицай [57], Є. Калашніков 
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[84; 85], А. Ліпський [144], О. Майстренко [147; 148], Ю. Репіло [218], 

О. Ріман [223], Б. Союшкін [244], І. Трофімов [256; 257], С. Цвєтков [272], 

А. Шитіков [279], Ю. Ярусевич [294]) вказують на наявність значних 

недоліків і прорахунків у застосуванні частин і підрозділів артилерії, яких 

можливо було б уникнути. Однією із провідних причин прорахунків є саме 

дефіцит високопрофесійних фахівців – офіцерів-артилеристів, особливо 

тактичної ланки управління (командир взводу – командир дивізіону). 

Наукового осмислення та узагальнення потребує безпосередньо 

набутий успішний бойовий досвід багатьох офіцерів-артилеристів 

(М. Адаменко [3], В. Вітковський [44], В. Герлянд [50], В. Гризун [56], 

А. Денисов [61], Д. Корнієнко [126], В. Олійник [183], О. Пономаренко [200], 

С. Потяков [202], О. Семенченко [235], Д. Чувашов [274], Є. Яриш [293] та 

ін.), які зазначають, що дії частин і підрозділів артилерії під час АТО мали 

такі особливості: значну децентралізацію управління; постійну готовність до 

маневру та виконання вогневих завдань, зазвичай з тимчасових позицій і 

запасних районів; пересування підрозділів переважно вночі на максимальних 

швидкостях із залученням мінімально необхідної кількості засобів; побудову 

системи вогневого ураження противника в умовах значних обмежень через 

ведення бойових дій у густонаселеній місцевості, асиметричність ведення 

бойових дій. 

Через зміни в особливостях збройної боротьби головними у діях 

артилерії стали питання інформаційної переваги над противником, 

забезпечення швидкого отримання великої кількості інформації, ухвалення 

своєчасних рішень на підставі правильних висновків з оцінювання наявної 

інформації та відповідності рішення ситуації, що склалася, а також тісна 

взаємодія із загальновійськовими формуваннями [19; 20]. Проблемні аспекти 

ведення бойових дій вказують на підвищення вимог до практичного 

мислення офіцерів-артилеристів саме тактичної ланки управління (командир 

взводу – командир дивізіону) як суб’єктів ухвалення рішень у бойовій 

обстановці. 
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Теоретико-методологічну основу дисертації становлять результати  

досліджень провідних зарубіжних (М. Басов [12], Л. Виготський [47], 

Дж. Гілфорд [307], Д. Завалишина [68–71], М. Кашапов [91–93], 

Ю. Корнилов [108; 109], Т. Корнилова [110–125], О. Леонтьєв [137–138], 

С. Рубінштейн  [227–232], Р. Стернберг [249; 315], Б. Теплов [253; 254], 

О. Тихомиров [255]) і вітчизняних (С. Бочарова [22], Л. Карамушка [88], 

В. Клименко [98], О. Кокун [105], Т. Косма [127], Г. Костюк [128], 

С. Максименко [150–152], В. Моляко [162–164], В. Осьодло [184–186], 

І. Пасічник [188; 189], Н. Пов’якель [195], В. Рибалка [220; 221], 

М. Смульсон [243], В. Стасюк [246–248], В. Ягупов [282–290] та ін.) 

науковців, у  напрацюваннях яких проаналізовано дії суб’єкта у практичних 

ситуаціях, буденній діяльності, обґрунтувано практичне мислення як 

важливу складову інтелектуального буття людини, професіонала та фахівця.  

Аналіз наукових праць вищезазначених та інших науковців показує як 

різноманітність наукових підходів до розуміння психологічної природи 

практичного мислення фахівців, так і недостатність, невизначеність і 

багатофакторність умов, пов’язаних із розумінням їх психічної природи,  а 

також психологічними аспектами підготовки різних військових фахівців. За 

результатами аналізу наукових публікацій саме на артилерійську тематику 

визначено, що багато матеріалів присвячено військовим, технічним та 

історичним аспектам, водночас поза увагою учених залишилася психологічна 

складова в артилерії. На цей час немає жодної публікації, яка була б 

присвячена психологічним аспектам військово-професійної діяльності 

офіцерів-артилеристів, на відміну від фахівців інших родів і видів військ.  

Ми також виявили суперечності у військово-професійній діяльності 

офіцерів-артилеристів, які зумовлюють необхідність розвитку їх 

практичного мислення. Зокрема між:  

збільшенням кількісного та якісного складу артилерійських частин і 

підрозділів для виконання бойових завдань і значним відсотком їх 

недоукомплектованості високопрофесійними офіцерськими кадрами;  

зміною специфіки ведення бойових дій підрозділами артилерії та 
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недостатньою розвиненістю практичного мислення командирів 

артилерійських підрозділів тактичної ланки як суб’єктів виконання 

специфічних вогневих завдань;  

необхідністю врахування психологічної складової фахової підготовки 

офіцерів-артилеристів і відсутністю необхідного психологічного 

інструментарію цілеспрямованого розвитку  практичного мислення в них як 

суб’єктів тактичної ланки управління. 

Отже, актуальність порушеного питання, суспільна й наукова потреба 

його вирішення зумовили вибір теми дисертації «Психологічні особливості 

розвитку практичного мислення офіцерів-артилеристів». 

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

грантами. Дисертацію виконано відповідно до плану наукової та науково-

технічної діяльності Національного університету оборони України імені 

Івана Черняховського (“Обґрунтування шляхів застосування 

психофізіологічних досліджень з використанням поліграфа з метою кадрової 

безпеки для прийняття кадрових рішень” (державний реєстраційний номер 

0117U001620с), “Профілактика суїцидальної поведінки військовослужбовців 

Збройних Сил України” (державний реєстраційний номер 0117U001621), 

“Обґрунтування методичних рекомендацій щодо формування ментальності 

особового складу Збройних Сил України на засадах європейських цінностей” 

(державний реєстраційний номер 0118U002168), “Розвиток теоретичних 

основ формування лідерського потенціалу військовослужбовців Збройних 

Сил України” (державний реєстраційний номер 0119U001756)). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського (протокол № 5 від 

26 квітня 2018 року) та узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації 

наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології (протокол № 4 

від 25 вересня 2018 року). 

Мета дослідження полягає у з’ясуванні психологічних особливостей 

розвитку практичного мислення офіцерів-артилеристів тактичної ланки 

управління у процесі виконання вогневих завдань.  
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Відповідно до мети дослідження визначено такі його основні дослідні 

завдання:  

1. Виявити на основі аналізу, узагальнення та систематизації 

психологічної теорії і практики професійної підготовки офіцерів стан 

дослідженості їх практичного мислення, уточнити суть і зміст базових 

категорій та понять дисертації. 

2. Психологічно охарактеризувати практичне мислення офіцерів-

артилеристів та обґрунтувати психологічні засади виконання ними вогневих 

завдань.  

3. Розробити методику дослідження психологічних особливостей 

розвитку практичного мислення офіцерів-артилеристів у ході виконання 

ними вогневих завдань. 

4. Експериментально дослідити психологічні особливості розвитку 

практичного мислення офіцерів-артилеристів з урахуванням віку, посади та 

бойового досвіду. 

5. Розробити й апробувати програму психологічного тренінгу, 

спрямовану на розвиток практичного мислення офіцерів-артилеристів до 

успішного виконання ними вогневих завдань. 

Об’єкт дослідження – практичне мислення офіцерів-артилеристів. 

Предмет дослідження – психологічні особливості розвитку 

практичного мислення офіцерів-артилеристів у процесі виконання вогневих 

завдань. 

Методи дослідження. Для вирішення дослідних завдань розроблено 

програму, реалізація якої передбачає використання комплексу 

взаємопов’язаних наукових методів дослідження: 

теоретичних – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, 

абстрагування, класифікація – для визначення сутності основних понять 

дослідження, його теоретико-методологічної бази, з’ясування особливостей 

професійної діяльності офіцерів-артилеристів, обґрунтування критеріїв і 

показників діагностування їх практичного мислення, визначення основних 

діагностичних засобів і процедур; 
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емпіричних – спостереження, самоспостереження, бесіда, анкетування – 

для збирання та аналізу інформації про діяльність офіцерів-артилеристів у 

різних за складністю ситуаціях у ході підготовки та безпосереднього 

виконання вогневих завдань (анкета «Рівень професійних знань офіцера-

артилериста»; анкета «Самооцінювання професійних якостей»); 

психодіагностичний метод – для отримання кількісно-якісних проявів 

індивідуально-психічних властивостей досліджуваних осіб у бойовій 

обстановці (методика «Спрямованість особистості» В. Смекали та 

М. Кучери; методика оцінювання визначення мотивації успіху та страху 

невдачі (опитувальник А. Реана); опитувальник «Діагностування соціально-

психологічної адаптації»; опитувальник «Саморегуляція поведінки» 

В. Моросанової та Є. Коноз; тест структури інтелекту Р. Амтхауера; 

опитувальник Д. Брунера для визначення типів мислення та рівня 

креативності; тест «Локус контролю» О. Ксенофонтової; аналіз результатів 

успішності виконання вогневих завдань, експертне оцінювання, 

самооцінювання, проведення формувального етапу експерименту для 

цілеспрямованого розвитку практичного мислення офіцерів-артилеристів;  

статистичних – описова статистика, кореляційний, порівняльний 

аналіз (t-критерій Стьюдента, U-критерій Манна-Уітні, Т-критерій 

Вілкоксона); отримані результати оброблено за допомогою 

стандартизованого пакету програм ІВМ SPSS Statistics 23.0, Statistika 11.0, 

офісних додатків Microsoft Excel і статистичної функції системи 

дистанційного навчання MOODLE (через мережу Internet). 

Дослідження проведено протягом 2016–2019 років. Різними методами 

дослідження було охоплено всього 813 осіб, з них: 223 офіцери-артилеристи, 

42 курсанти (студенти) артилеристи, 548 офіцерів інших військових 

спеціальностей. Для участі у формувальному етапі експерименту серед 

вищезазначених офіцерів-артилеристів була відібрана та сформована 

однорідна вибірка – 85 осіб, розподілена на контрольну (43 особи) та 

експериментальну (42 особи) групи. 
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До групи досліджуваних осіб увійшли офіцери-артилеристи з бойових 

військових частин, чоловічої статі, у віці від 22 до 45 років, за штатно-

посадовими категоріями – командири артилерійських дивізіонів – 11 осіб 

(13,0%), начальники штабів артилерійських дивізіонів – 8 осіб (9,4%), 

командири артилерійських батарей – 25 осіб (29,5%), командири 

артилерійських взводів – 41 особа (48,4%). Усі досліджувані особи мають 

бойовий досвід.  

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в 

такому:  

вперше обґрунтовано основні психологічні особливості практичного 

мислення офіцерів-артилеристів (спрямованість на реалізацію виконання 

вогневих завдань, чітка орієнтація за часово-просторовими параметрами, 

здатність до вироблення оптимально простого та дієвого рішення,  здатність 

до ефективних мисленнєвих процесів в умовах невизначеності, новизни та 

ризику) і визначено психологічні засади виконання ними вогневих завдань;  

з’ясовано психологічні особливості виконання вогневих завдань 

офіцерами-артилеристами залежно від віку, посадової категорії, рівня 

набутого досвіду; 

розроблено та апробовано контекстну програму психологічного 

тренінгу «Розвиток практичного мислення офіцерів-артилеристів у ході 

виконання вогневих завдань», спрямовану на розвиток у них ціннісно-

мотиваційного, емоційно-вольового, когнітивного, операційно-діяльнісного 

та суб’єктного компонентів практичного мислення; 

удосконалено:  

діагностичний інструментарій оцінювання розвиненості практичного 

мислення офіцерів-артилеристів з урахуванням специфіки їх фахової 

діяльності, що сприяє більш якісному та змістовному проведенню заходів 

професійно-психологічного відбору;  

програму професійної підготовки офіцерів-артилеристів, шляхом 

додаткового включення до її змісту психологічного тренінгу, спрямованого 
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на розвиток їх практичного мислення та підготовку до успішного виконання 

вогневих завдань; 

набуло подальшого розвитку поняття «розвиток практичного мислення 

офіцерів-артилеристів», що відображає істотні зміни і трансформації в їх 

професійному мисленні у напрямі переходу від теоретичного до практичного 

мислення та навпаки, професіоналізації і конкретизації мисленнєвих 

процесів, зумовлених специфікою, контекстом, змістом, технологією та 

методиками їх діяльності в бойових і навчально-бойових умовах виконання 

вогневих завдань. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у 

з’ясуванні психологічних особливостей розвитку практичного мислення 

офіцерів-артилеристів у процесі виконання вогневих завдань з урахуванням 

сучасних тенденцій збройної боротьби та ведення бойових дій, впровадженні 

у процес бойової та індивідуальної підготовки офіцерів артилерійських 

частин і підрозділів Збройних сил України програми психологічного 

тренінгу, застосуванні психодіагностичного інструментарію у процесі 

проведення професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання та 

проходження військової служби на офіцерських артилерійських посадах у 

військових частинах, штабах та управліннях.  

Результати дослідження впроваджено у підготовку курсантів 

факультету ракетних військ і артилерії Національної академії сухопутних 

військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (акт впровадження від 28 грудня 

2019 року № 7/891), навчально-виховний процес Міжвидового центру 

підготовки підрозділів ракетних військ і артилерії (акт впровадження від 

1 липня 2019 року № 778) і процес бойової підготовки війських частин А3091 

(акт впровадження від 30 листопада 2018 року № 7929), А2227 (акт 

впровадження від 14 лютого 2019 року № 221), А1325 (акт впровадження від 

13 березня 2019 року № 553/1), А2062 (акт впровадження від 3 квітня 2019 

року № 517), А1556 (акт впровадження від 20 червня 2019 року № 771/1).  

 Особистий внесок здобувача. Розроблені автором наукові положення 

та одержані емпіричні дані є самостійним внеском у дослідження 
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психологічних особливостей розвитку практичного мислення офіцерів-

артилеристів. У навчальному посібнику «Концепція лідерства за стандартами 

армій країн НАТО (Conception of leadership in accordance with the armies 

standards of NATO countries)», опублікованому у співавторстві з О. Хмілярем, 

С. Іллющенком, А. Вітченком, С. Черевичним, О. Сидоренко, Л. Кримець, 

В. Чорним, дисертант у розділі «Практичне мислення офіцера-лідера» 

розкрив особливості, закономірності та суперечності мисленнєвих процесів 

офіцерів у бойових умовах [270, с. 115–124].  

У науковій статті «Використання математичних моделей для аналiзу 

результатiв психологічного  тесту  Гiлфорда», написаній разом з 

О. Диховичним і Н. Кругловою, автор дослiдив результати тестування за 

методикою Гiлфорда майже 800 вiйськовослужбовцiв, за допомогою вiдомих 

моделей IRT (Item Response Theory) з’ясував кореляційний зв’язок між 

рівнями розвиненості практичного мислення та соціального інтелекту [66].  

Розробки та ідеї, що належать співавторам, у дисертації не 

використано. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення і результати 

дослідження відображені в доповідях і повідомленнях на таких наукових і 

науково-практичних: 

міжнародних:«Авіаційна та екстремальна психологія у контексті 

технологічних досягнень» (Київ, 2017), «Проблеми впровадження 

дистанційного навчання в освітньому процесі вищих військових навчальних 

закладів та можливі шляхи їх вирішення» (Київ, 2018), «Військова психологія 

у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи» (Київ, 2018); 

всеукраїнських: «Особистість в екстремальних умовах VIІІ 

Всеукраїнська науково-практична конференція до 70-річчя Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності» (Львів, 2017), «Актуальні 

проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового 

суспільства» (Ірпінь, 2018);  

відомчих: «Філософсько-соціологічні та психолого-педагогічні 

проблеми підготовки особистості до виконання завдань в особливих умовах» 
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(Київ, 2018), «Науково-методичні засади професійно-психологічного відбору 

в Збройних Силах України» (Київ, 2018);  

засіданнях кафедри суспільних наук Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського протягом 2016–2019 рр. 

Публікації. Результати дисертації відображено у 18 наукових працях: 

5 статтях у виданнях, затверджених МОН України як фахові у галузі 

психології (у т.ч. 2 – у наукометричному виданні), 3 – у зарубіжному 

періодичному науковому виданні, включеному до міжнародних 

наукометричних баз даних, 7 тезах доповідей на наукових конференціях і в 

6 інших виданнях, які додатково відображають наукові результати 

дисертації. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

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

використаних джерел (319 найменувань, із них 22 – іноземними мовами, 4 

електронних інформаційно-освітніх ресурси), 5 додатків на 76 сторінках. 

Загальний обсяг дисертації становить 310 сторінок, із них основного тексту – 

180 сторінок (7,9 авторських аркуша), текст доповнюють 35 таблиць і 14 

рисунків. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРАКТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ОФІЦЕРІВ-

АРТИЛЕРИСТІВ 

 

1.1. Практичне мислення фахівців як предмет наукових 

досліджень у психології 

 

Мислення – це психічний процес опосередкованого й узагальненого 

відображення людиною предметів і явищ об'єктивної дійсності в їхніх 

істотних властивостях, зв'язках та відношеннях. Мислення є одним із 

провідних психічних пізнавальних процесів, який вважають найвищим 

ступенем людського пізнання. Досліджувати мислення цікаво насамперед 

тому, що це вищий психічний процес, продуктивний, здатний породжувати 

нові знання. Людина у процесі мислення здобуває нові, абстраговані знання,  

на їх основі формує цілісну картину світу, створює нові витвори мистецтва, 

здійснює наукові відкриття, у тому числі організовує свою професійну 

діяльність [265; 257]. 

Питання про природу мислення людство задавало собі із давніх часів. 

Переважно цією проблемою цікавилися філософи, оскільки майже в усіх 

філософських напрямах і течіях досліджено проблему пізнання людиною світу, 

Бога, самої себе. Філософи прагнули визначити домінуючу природу 

пізнавальної діяльності в людини (чуттєву чи розумову), що і зумовило 

виникнення різноманітних точок зору, а як результат – напрямів у філософії 

[204]. Саме зі сфери філософії зародилася  майбутня психологія мислення. Яку 

нині досліждують у різних сферах науки: фізіологи – акт мислення як процес 

функціонування головного мозку, кібернетики – як інформаційний процес, 

психологи – як актуальну діяльність суб’єкта, мотивовану потребами та 

спрямовану на важливі для нього цілі, логіки вивчають форми, правила та 

операції мисленнєвих процесів. Згідно з філософською теорією пізнання 



32 

мислення є співвідношенням суб’єкта й об’єкта діяльності, чуттєвого і 

раціонального, емпіричного і теоретичного [204]. 

Психологічні аспекти мислення психологія інтерпретує як психічний 

процес, завдяки якому в мозку людини узагальнюється та опосередковується 

відображення дійсності, при цьому відображаються не лише самі предмети, 

явища, властивості, а й зв’язки та відношення між ними. Фактично це 

відображення можемо назвати поняттєвою та відповідно найскладнішою 

формою пізнання світу. У мисленнєвому процесі, на відміну від чуттєвого 

пізнання, за допомогою опосередкованих систем засобів (мисленнєвих 

операцій, мови, мовлення, простих психічних процесів, знань, уявлень тощо) 

відбувається узагальнена процедура виокремлення істотних ознак і 

відношень у певні логічні структури, які, в свою чергу, семантуються в 

поняття [150; 152; 238].  

Очевидно, що мислення оперує не тільки на рівні відчуттів і 

сприйняття, а й на процесах пам’яті (запам’ятовування, збереження, 

відтворення та забування), уявленнях і, звичайно, емоціях. Сучасна 

психологічна наука принципово виокремлює в мисленні саме психічний 

аспект та  абстрагує його від теоретико-пізнавального та логічного. 

Свого часу на виокремленні психічних аспектів мислення 

наголошували такі видатні науковці, як Л. Виготський [47], Г. Костюк [128], 

О. Леонтьєв [137], С. Рубінштейн [228; 232, О. Тихоміров [255]. Учені 

висловлювали такі загальні положення щодо психологічної інтерпретації 

мислення: 

1. Мислення є багатофункціональним і кожну з цих функцій має 

досліджувати відповідна наука, але для психології є спеціальний аспект 

вивчення мислення. 

2. Мислення є психічним пізнавальним процессом, що триває в часі, 

просторі та динаміці. 

3. Мислення є не тільки процесуальним, а й діяльнісним 

(орієнтувально-діяльнісним), його слід розглядати у взаємозв’язку цих двох 

підходів [49, с. 236–277]. 
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4. Мислення суб’єктивне, як і вся психіка людини, а також 

орієнтувальне. Якщо теоретико-пізнавальний і логіко-філософський аналіз 

дає змогу абстрагуватися від суб’єкта мислення (і це необхідно), то на рівні 

психології абстрагування від суб’єкта мислення втрачає психічний зміст, 

адже мислить особистість, індивід, індивідуальність, людина, суб’єкт 

діяльності, пізнаючи завдяки цьому навколишній світ і самого себе та 

змінюючи їх. Це своєрідне ядро творчого інтелектуального потенціалу 

особистості, його динамічна складова. 

5. Мислення тісно об’єднує всі психічні процеси суб’єкта діяльності в 

єдиний алгоритм, який ми називаємо теоретичним і практичним інтелектом. 

Саме інтелект дає здатність суб’єкту діяльності сконструювати особистісну 

та професійну парадигми світу, що, в свою чергу, відображає його 

суб’єктивне творення навколишньої дійсності, здатність реорганізовувати, 

формувати і розвивати свій індивідуальний досвід, що виявляється у  

взаємодії з навколишнім світом. 

Таким чином, мислення – психічний пізнавальний процес, який 

диференціюється залежно від видів, рівнів та специфіки узагальнення, від 

динамічних характеристик самого суб’єкта діяльності, проблемності, 

новизни та засобів відображення, а також цілей, цінностей, смислу, змісту, 

форм, методів, засобів і особливостей діяльності. 

Мислення завжди було предметом дискусій, завдяки чому у психології 

розвинулися різноманітні школи (напрями). Зупинимося спочатку на 

традиційних школах. Асоціаніська психологія як перший етап розвитку 

вчення про мислення, бере початок від сенсуалізму і застосовує принцип 

асоціації, тобто наявність тимчасових нервових зв’язків (за схожістю, 

подібністю, контрастом, часовою та просторовою близькістю, причинністю, 

властивістю, словесно-логічною спрямованістю тощо), які розглянуто як 

некеровані зв’язки уявлень-образів, і саме це є єдино реальним мисленнєвим 

процесом. Асоціаністи сприймали його як процес накопичення асоціацій, а 

саме мислення тлумачили як образне. Представники цього напряму звели 
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мислення до репродукування ідей, а тому цей напрям ще називають теорією 

репродуктивного мислення [83, с. 23–26].  

Психологи  Вюрцбурзької школи досліджували мислення як 

внутрішню дію (акт), але саме дослідження полягало у самоспостереженні, 

інтроспекції, баченні взаємовідношень, особливостей відчуттів [213]. Вони, 

на противагу асоціаністам, заперечували мислення як оперування образами, 

проте стверджували, що це оперування категоріями. Позитивним є те, що 

мислення вперше почали розглядати як процес розв’язування задач, при 

цьому виокремлювали два основні компоненти задачі: «детермінувальна 

тенденція та уявлення про мету». Завдяки цим компонентам мислення 

набуває цілеспрямованості і систематизованості характеру.  

Найяскравіший представник цієї школи О. Зельц, сприймав мислення 

як реалізацію інтелектуальних операцій людиною. У процесі розв’язування 

задач людина створює проблемний комплекс і саме в ньому виокремлюється 

відоме, роль невідомого та шуканого, систему взаємозв’язків між ними, а 

незавершеність цього комплексу і є, на думку О. Зельца, проблемою. Саме 

завдяки йому в експериментальний тезаурус було введено поняття 

«антиципаторна схема», своєрідне передбачення чи передчуття, уявлення про 

те, що необхідно з’ясувати та обґрунтувати. Це значно поглибило знання про 

роль настанови і задачі у процесі мислення [76]. 

На думку представників гештальтпсихології, процес мислення – це 

зміна дискретних станів феноменального поля. Кожен із цих станів не 

залежить від попереднього, а їх зміна визначається прагненням 

феноменальних систем до рівноваги та утворення стійких гештальтів. 

Індивід, який мислить, постає у цій теорії як носій феноменальних полів. 

Провідне місце у роботах гештальтпсихологів займає проблема 

продуктивного мислення, проте основа продуктивності вбачається у 

раптовому осягненні (інсайті) істотних відношень всередині проблемної 

ситуації. Низка прогалин у дослідженні мислення гештальтпсихологами, а 

саме описовість і констатувальність досліджень, пояснення розв’язання 

задачі суб’єктом як спонтанної дії сил «феноменальної» ситуації задачі, а 
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також неможливості передбачати та контролювати мисленнєві процеси, 

призвело до відходу від позитивіських способів тлумачення та дослідження 

мислення [83, с. 45-50]. 

У поведінковій психології (біхевіоризм) мислення розглянуто як форму 

пристосування індивіда до мінливих умов середовища. Проте розгляд 

мислення у такому аспекті сприймається як певний поведінковий процес 

проб і помилок індивіда, а представники біхевіоризму ігнорували при цьому 

розгляд та аналіз внутрішніх психічних процесів. Цей механістичний 

детермінізм із часом призвів до кризи біхевіористичної теорії мислення. У 

процесі розвитку теорії біхевіоризму, (необіхевіоризм) поряд з основним 

компонентом, (стимул – реакція), було введено проміжну змінну – 

внутрішню пізнавальну активність особистості як суб’єкта поведінки, проте 

ці спроби виявилися невдалими, дослідники не взяли до уваги таку істотну 

характеристику мислення, як відображення дійсності та хибно ототожнили 

мисленнєві процеси тільки із практичними інструментальними діями [83, 

с.52–56]. 

Представники психоаналізу, на відміну від біхевіористів, у мисленні 

виокремили насамперед боротьбу мотивів і проблеми, пов’язані з боротьбою. 

Представники цієї школи трактували сновидіння як специфічний вид 

образного мислення, що мимовільно динамізується вві сні. Пізніше до цієї 

школи почали зараховувати і концепцію аутистичного мислення, що 

демонструє відхід від реальності, перевагу афективних потреб у 

мотиваційному аспекті мислення [83, с. 58–63]. 

Видатний швейцарський учений Ж. Піаже, досліджуючи накопичення 

індивідуального досвіду, ввів нове поняття, для характеристики цього 

досвіду  – пізнавальна структура. Акти поведінки, що взаємодіють між собою 

і створюють схеми послідовності, він охарактеризував як пізнавальні 

структури. У процесі дослідження стадій розвитку інтелекту Ж. Піаже 

виокремив такі стадії: сенсомоторний інтелект (від 0 до 2 років), мислення 

доопераційне (від 2 до 10 років), конкретні операції (від 7–8 до 11–12 років), 

формальні операції. Ступінь розвиненості інтелекту слід розуміти, згідно з 
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Ж. Піаже, як ступінь розвиненості системи операцій. За його теорією, як 

операції слід розуміти внутрішню дію, генетичним першоджерелом якої є 

зовнішня, опредмечена дія. Однак у процесі засвоєння зовнішня предметна 

дія стає згорнутою, автоматизованою і починає оперувати не реальними 

предметами, а їх образами, символами, знаками [194]. Зауважимо, що 

генетичною теорією не ототожнено мислення та інтелект. Інтелект Ж. Піаже 

розумів як форму пристосування психіки до нових умов, що містить усі 

психічні процеси – від відчуттів і сприймання до мислення та уяви, а 

мислення є вищою формою інтелектуальної діяльності [188, с. 27]. У 

сучасній психологічній науці існують різноманітні трактування мислення як 

психічного пізнавального процесу, що приводить до думки про варіативність 

і неоднорідність названого феномену. Традиційно всі психологи спочатку 

виокремлюють мислення за формою: наочно-дійове, наочно-образне та 

словесно-логічне, яке ще називають і теоретичним, і дискурсивним, і 

вербальним, і поняттєвим тощо [150; 257, с. 324–390]. Як філогенетично, так 

і онтогенетично названі види мислення формуються та розвиваються у 

запропонованій послідовності. Коли безпосередньо у процесі діяльності, 

триває вирішення того чи іншого мисленнєвого завдання, це буде наочно-

дійове мислення, тобто розумовий процес ще оперує предметами в 

реальному світі (предметно-практична складова), і становить початковий 

етап формування мислення людини, саме це є початком мисленнєвих 

процесів дитини. У цей період дитина починає оволодівати предметною 

діяльністю: намагається засвоїти відношення між предметами, визначає 

вплив одного предмета на інший, привласнює засоби використання і 

маніпулювання з предметами, навчається опосередкованим діям із 

застосуванням знарядь, засобів, предметів. У процесі повторення практичних 

дій дитина набуває досвід оперування ними, тому в неї зникає потреба 

оперувати предметами, а з'являється інший, вищий рівень мислення – 

оперування образами. Цей складний процес переходу від маніпулювання 

предметами до мисленнєвих операцій називають інтеріоризацією [49, с. 236–

277]. 
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Саме завдяки інтеріоризації з'являється новий вид мислення – наочно-

образне. Так, у мисленні дитини виникає одна з найважливіших функцій – 

функція знаку, коли певні дії та речі використовуються у процесі визначення 

інших дій і речей, тобто є їх замінниками. 

Фактично образне мислення змінює образи уявлень, перетворює їх 

через специфічні зв’язки дійсності. Досить ґрунтовно у психології 

досліджено візуальне мислення, що асоціюється з візуальними, зоровими 

образами. Однак основним видом мислення дорослої людини вважають 

словесно-логічне, яке передбачає оперування поняттями, логічними 

конструкціями, судженнями, умовиводами і, звичайно, мовленнєвими 

засобами. Теоретичне мислення починає розвиватися в підлітковому віці, 

однак за умови спеціального навчання – може бути розвинене у школі, щоб 

уникнути його формування у псевдопоняттях. Хоча психологи  наголошують 

на перевагах вербального мислення дорослої людини, пояснюючи це 

наявністю вербальної культури, тобто книг, преси, вербальної комунікації, 

однак все частіше зазначають вплив комп’ютерної техніки на мисленнєві 

процеси, де вербальні характеристики набувають іншої спрямованості, іншої 

знаковості тощо. Немає сумніву, що людина оперує поняттями за допомогою 

слова, встановлює зв’язки, загальні закономірності, створює узагальнені 

поняття, але не завжди слово може передати багатство музичного образу, 

символічного мистецтва тощо. Загальноприйнято вважати, що задачу 

розв’язують за допомогою мисленнєвих операцій: аналізу, синтезу, 

абстрагування, конкретизації, порівняння, узагальнення, класифікації і 

систематизації. Деякі учені вважають, що пізнання розпочинається з 

порівняння, однак найбільш значущі ознаки все-таки потрібно визначати за 

допомогою попереднього аналізу й синтезу. Аналіз передбачає синтез і, 

навпаки, синтез передбачає аналіз [150; 257, с. 324–390]. 

Усі вищеперераховані теорії мислення, презентовані в асоціанізмі, 

біхевіоризмі, гештальтпсихології та психоаналізі, зазнають критику і в наш 

час. У жодній із них не наведено достатньо ґрунтовної інформації про 

дослідження мисленнєвих процесів. На початку ХХ ст. І. Сєченов у своїй 
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фундаментальній теорії, надалі розвинутій Л. Веккером [39] і 

С. Рубінштейном [227], ґрунтовно відповів на проблемне питання, з одного 

боку, визначивши якісну відмінність мислення від чуттєвого сприйняття, а з 

іншого – виявив закономірну прийнятність мислення як якісно нової форми 

пізнання порівняно з попередньою формою – сприйняттям.  

Так, І. Сєченов вказує, що, на перший погляд, мислення є тотожним 

сприйняттю, адже обом психічним пізнавальним процесам притаманні 

відображення зв’язків і відносин, узагальненість та опосередкованість. У 

чому ж полягає якісна відмінність мисленням і сприйняттям, де закінчується 

сприйняття та починається мислення? 

У процесі еволюції мислення І. Сєченов виокремлював п’ять етапів і 

зазначав, що думка як одиниця мислення з’являється тільки на третьому 

етапі: 

1) розмежування спільних чуттєвих вражень – виокремлення із потоку 

зовнішніх чинників найістотніших елементів, що відповідають окремим 

предметам; ця форма властива не тільки дітям, а й тваринам; 

2) чуттєво-автоматичне мислення – подальший розподіл складних груп 

відчуттів на дрібніші елементи. Хоча І. Сєченов називає цей процес чуттєво-

автоматичним мисленням, проте в істиному сенсі цей процес не є мисленням; 

3) конкретне предметне мислення – визначення співвідношення 

предметів, виокремлення їх ознак та властивостей, поява можливості 

висловлювати судження; 

4) абстрактно-опосередковане мислення – розвивається протягом 

усього життя індивіда та полягає у подальшій діференціації чуттєвих даних іі 

збільшенні ступеня опосередкованих елементів мислення. Головною 

вимогою є вроджена здатність до мовлення. У найвищому рівні розвиненості 

мислення досягає словесно-логічної форми. Протягом цього етапу 

відбувається поступове відокремлення словесних понять від чуттєвої 

складової; 

5) позачуттєве мислення – згідно з теорією І. Сєченова є вищою 

формою розвитку мислення, що стає можливим, коли суб’єкт починає 
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оперувати «чистими знаками», тобто словами та поняттями,  позбавленими 

чуттєвої складової [238, с. 498-537].  

Отже, генеральним шляхом розвитку мислення, відповідно до основних 

положень теорії І. Сєченова, є поступове розгалужено-диференційоване 

пізнання дійсності. Цей хід розвитку базується на все тонших процесах 

аналізу, формуванні більш опосередкованих елементів думки та оперуванні 

ними. Доведено, що професіонали у будь-якій галузі істотно переважають у 

здатності детально аналізувати специфічні для визначеної галузі об’єкти і 

ситуації. Значним здобутком І. Сєченова є чіткє виокремлення якісної 

відмінності мислення від сприйняття, а саме триступеневої структури думки, 

що виникає в актах порівняння об’єктів, сприйманих окремо.  

Послідовник І. Сєченова Л. Веккер наголошує, що «структурна 

роздрібненість складу думки порівняно із інтегральною цілісністю складу 

чуттєвого гештальту є головною відмінністю між мисленням та чуттєвим 

пізнанням» [39]. На підставі вказаної характеристики особливостей чуттєвого 

пізнання С. Рубінштейн [227] наголошує на необхідності переходу від 

чуттєвого пізнання до мислення: «Неможливість у межах тільки чуттєвого 

пізнання остаточно відділити сумарний ефект від взаємодії суб’єкта з 

об’єктом, що приведе зрештою до одностайного інваріантного виокремлення 

властивостей об’єкта, який залежить безпосередньо від них самих, зумовлює 

перехід від безпосереднього пізнання до опосередкованого мислення» [275, 

с. 42]. 

Ґрунтовне розуміння сутності мислення дає змогу чітко розрізняти 

процеси аналізу на рівні мислення та сприйняття. На рівні мислення 

аналітичне пізнання дійсності відбувається за допомогою актів розумового 

зіставлення сприйманих об’єктів та мисленнєвого складу психіки. 

Саме ця єдність і взаємозв’язок дали підстави С. Рубінштейну ввести 

поняття «аналітико-синтетична діяльність мислення» або «аналіз через 

синтез», завдяки чому виникла можливість ввійти в розуміння глибини 

предмета або явища, зрозуміти його характеристики, розкрити взаємозв’язки 

та синтезувати їх для подальшого пізнання сутності. Так, С. Рубінштейн 
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зазначав, що «правильний аналіз будь-якого цілого завжди є аналізом не 

тільки частин, елементів, властивостей, а й їхніх зв’язків або відношень, тому 

він веде не до розриву цілого, а до його перетворення. Але це перетворення 

цілого, нове співвідношення виокремлених аналізом компонентів цілого, і є 

синтез. Отже, і аналіз, і синтез дають пізнання елементів і частин, 

властивостей предметів та явищ у їхньому взаємозв’язку» [228, с. 34]. Саме 

С. Рубінштейн продемонстрував нерозривність, нерозчленованість, єдність 

процесу пізнання через аналіз і синтез, а отже, реалізацію мисленнєвої 

процедури через вичерпний зміст про об’єкт пізнання. 

Гносеологія демонструє невичерпність і нескінченність об’єкта 

пізнання, однак сам процес стає реальним та осмисленим, а також 

поглиблено пізнаним і зрозумілим завдяки саме мисленнєвим операціям і, 

зокрема, аналізу та синтезу. Свого часу теорія С. Рубінштейна була 

революційною у психології мислення як реальний процес, реалізовуваний 

суб’єктом пізнання [228, с. 71-77]. 

Методологія дослідження практичного мислення ґрунтується на 

класичних теоріях вітчизняної психологічної науки, тобто зв'язку між 

пізнавальними процесами діяльності [106]. У 1935 р. у виданні з основ 

психології своє розуміння практичного мислення виклав С. Рубінштейн.  На 

його думку, існують три головні особливості практичного мислення тотожні 

наочно-дієвому: можливість «мислення діями», наявність особливої 

специфіки ситуації дії та співпадіння поля свідомості думки і наочності 

споглядання [229]. 

Вкрай  важливим С. Рубінштейн вважав факт тотожності поля зору 

мислення з полем дії. В умовах прямого контакту з дійсністю за рахунок 

«маніпулювання» відбувається постійний контроль, а також формуються 

відповідні умови для визначення ступеня відповідності мислення об'єктивній 

ситуації. З огляду на це, розумовою дією є перша інтелектуальна операція, на 

основі якої здійснюються інші [229]. 

 Потрібно зазначити, що зміст практичного мислення не обмежується 

лише тим, що актуально у визначеній ситуації. Якщо спочатку наочне 
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мислення визначає взаємозв'язок між будь-якими діями безпосередньо в 

межах конкретної ситуації та вирішує завдання, що базуються на умовах, які 

наочно надані в цій ситуації, то надалі змінюється сам чуттєвий зміст 

споглядання, оскільки він наповнюється нашими знаннями про навколишню 

дійсність [229].  

Як зазначав С. Рубінштейн, не тільки розмірковування людини, а й 

відчуття значною мірою залежать від рівня та змісту знань, відображених у 

нашій свідомості. Що стосується способів дії, застосовуваних суб'єктом, який 

безпосередньо вирішує завдання, то вони зумовлені як його особистим, так і 

соціальним досвідом [227; 229; 230], що обмежує усвідомлення проблемної 

ситуації практичного мислення до «тут і зараз», на відміну від позиції 

Б. Теплова, який сприймав завдання практичного мислення у широких 

часових і просторових межах. Однак такі погляди автора характерні для 

ранніх етапів формування його методологічної позиції.  

Окремий інтерес становить порівняння книг С. Рубінштейна «Основи 

психології» (1935), «Основи загальної психології» (видання 1940 і 1946 рр.) 

та більш пізніх робіт: «Буття і свідомість» (1957), «Людина і світ» (1959) та 

ін. Роботи раннього періоду відповідають появі популярних у той час 

«атомістичних» тенденцій у психології, наприклад, прагнення до чіткого 

виокремлення різних видів будь-чого, етапів, стадій та ін. Названі завдання 

дослідження учений постійно вирішує, однак слід враховувати, що у ранніх 

роботах ця тенденція була виражена значно яскравіше. На описаному етапі 

розвитку психології як науки була необхідність «каталогізації» наявної 

інформації про психічні явища, що стала обов’язковою умовою конституції 

національної психологічної науки, заснованої на принципі єдності свідомості 

та діяльності. Саме тому у фундаментальних здобутках С. Рубінштейна 

переважає чітке розмежування функцій, етапів, видів різних психічних явищ. 

Для чіткого розуміння проблеми практичного мислення істотним є той факт, 

що у систематизації С. Рубінштейна досі підтримується загальноприйняте на 

той час чітке виокремлення певних видів мислення. Цікаво що у пізніших 

роботах відомого психолога немає самої концепції практичного мислення, 

хоча багато уваги приділено проблемі взаємозв’язків між мисленням і 
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практикою. Ця ідея поєднується з новим розумінням практичного мислення: 

лише у процесі його вивчення можуть бути встановлені основні властивості 

регуляції активності індивіда. 

У сучасних зарубіжних дослідженнях значну увагу приділено 

дослідженню різних аспектів практичного інтелекту, вивченню досвіду 

(expertise) професійної, життєвої психології. Крім того, як властивості 

практичного мислення зафіксовано його вузьку ситуативність і 

невербальність (мовчазне знання) [297; 299; 300; 304; 311–314]. 

На методологічних позиціях,  розроблених С. Рубінштейном, 

заснований підхід до проблеми співвідношення між думкою та діяльністю 

представників школи Б. Ломова [145]. Так, Б. Ломов керувався принципом 

єдності свідомості і діяльності та зазначав, що психіку в цілому та психічні 

пізнавальні процеси зокрема слід розглядати як своєрідний регулятор 

діяльності, а не особливу внутрішню діяльність. При цьому діяльність є 

детермінантою різних психічних явищ будь-якої особи, в тому числі  

військового професіонала [106]. 

Однак бурхливий розвиток психології мислення, особливо у 20-ті роки 

ХХ ст. дав нові підходи і тлумачення цього психічного явища, зокрема як 

динамічного, породженого смислами, цілями, оцінками, мотивами, 

потребами, особистісними можливостями та ін. 

У психологічній науці існує дихотомічна (парна) класифікація видів 

мислення (теоретичне – практичне, продуктивне – репродуктивне, творче – 

критичне, креативне – адаптивне, саногенне – патогенне та багато інших). На 

основі цих традицій, розглянемо практичне мислення порівняно з 

теоретичним. Різновиди мислення виокремлюють залежно від типу 

вирішуваних завдань та відповідних структурних і динамічних особливостей. 

Зрозуміло, що практичне мислення – застосовують для вирішення 

практичних ситуацій і завдань. Складання схем, проектів, планів, 

формулювання мети, тобто реальне перетворення дійсності, – все це 

забезпечує практичне мислення, тобто це мисленнєвий акт, завдяки якому 

досягають практично-ефективного результату. У табл. 1.1 за результатами 

узагальнення наукових джерел, наведено основні відмінності між 

практичним і теоретичним мисленням. 
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Таблиця 1.1 

Порівняльна характеристика практичного і теоретичного  

видів мислення (за результатами узагальнення наукових джерел) 

Характеризовані 

ознаки 
Практичне мислення Теоретичне мислення 

1 2 3 

Спрямованість Перетворення пізнаваних об’єктів, 

явищ, ситуацій 

Визначення сутності пізнаваних 

явищ 

Зв’язок з 

діяльністю 
Нерозривний  Опосередкований 

Предмет Властивості об’єкта з точки зору їх 
практичного застосування суб’єктом 

Властивості об’єкта, що не 

залежать від суб’єкта 

Залежність Особиста мотивація суб’єкта 

діяльності 

Логічні принципи, закони, 

аксіоми 

Основне 

питання 
«Як практично вирішити 

проблему?» 

«Чому виникла проблема?» 

Пошук 

 
Практичне рішення Істина 

Специфіка 

діяльності 
Практична і перетворювальна Теоретична та пізнавальна 

Гіпотези 

 
Обмеженість Необмеженість 

Пошук рішення Оптимальне (прийнятне) для даних 

умов вирішення проблеми 

Єдиноправильне рішення 

проблеми 

Результат Вчинок, дія «Тут і зараз» Теорія, правило, закон, 

закономірність 

Спрямованість 

 
Практична потреба Сутність досліджуваного явища 

Схильність до 

ризику 
Велика Переважання обережності 

Формування 

рішення 
Не завжди чітке, у процесі 

діяльності коригується для виходу 

на оптимальний результат  

жорстке, виявляється правильним 

або неправильним. 

Значущість 

інформації 
Пізнавальна, приймається до відома 

під час вирішення проблеми. 

Засіб вирішення проблеми 

Зв’язок із 

перетворенням 

світу і дійсності 

Безпосередній Планування перетворення 

Залежність від 

часу 
Обмеженість у часі на реалізацію  Немає суттєвої обмеженості у 

часі на реалізацію 

Визначальні 

компоненти 
Образно-чуттєві, в межах чуттєвих 

спостережень і практичних дій 

словесні образи, здійснення в 

межах понять і категорій 

Дії з 

інформацією 
Декодування для вирішення 

проблемної ситуації 

Кодування перед вирішенням 

проблемної ситуації 

Дії з 

визначувавним 

предметом 

Конкретизація (загального до 

конкретного) 

Узагальнення (конкретного до 

загального) 
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Закінчення  таблиці 1.1 

1 2 3 

Контроль Безпосередній, перевірка та 

оцінювання власних дій і 

результатів 

Опосередкований, перевірка та 

оцінювання власних дій і 

результатів 

Кількість 

елементів 

об’єкта 

перетворення 

Більше ніж 7 ±2 Не перевищує 7 ±2. (якщо 

перевищує, то об’єкт  

розкладають на кілька невеликих) 

Зміна умов 

перетворення 

об’єкта і 

кількості його 

компонентів 

Постійно змінюються Більш-менш сталі 

Реалістичність 

умов здійснення 

мислення 

Реальна ситуація, практична 

діяльність, велика відповідальність, 

а іноді – небезпека 

Штучні та уявні умови, 

можливість потенційної 

відповідальності, позбавленість 

від небезпеки 

Умови 

реалізації 
Через дію Через мову 

Шляхи 

реалізації 
Метод спроб і помилок, випадкове 

формування гіпотез та здійснення 

вибору, а потім через дію 

оцінювання їх істиності.  

Охоплення думкою всіх 

можливих гіпотез та їх системний 

аналіз із подальшим висновком 

про застосування конкретної 

гіпотези 

Застосування 

законів 

формальної 

логіки 

Можливість виходу за межі законів 

формальної логіки, орієнтування на  

практичний результат. Можливість 

застосування евристичних методів 

вирішення 

Дія в межах законів формальної 

логіки 

Спрямованість На результат На процес 

Особливість 

проблемної 

ситуації  

Конкретність Абстрактність 

Пов’язаність з 

діями 
Невідривність  Опосередкованість  

Практичне мислення не може існувати опосередковано, практичне 

узагальнення не протилежне теоретичному аналізу та узагальненню, навпаки 

– професіонал використовує теоретичні наукові знання у своїх практичних 

узагальненнях та вирішенні практичних завдань, які виникають у конкретних 

ситуаціях професійної діяльності. Тут існує діалектичний взаємозв’язок між 

двома видами мислення: «...результати теоретичного мислення 

перевіряються практикою, під впливом якої відбувається збагачення і 

теоретичного мислення. В той же час практичне мислення, пов’язане 
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безпосередньо із ситуацією, базується на поняттях теоретичного мислення...» 

[133, с. 22]. Практичне мислення, на думку Ю. Кулюткіна, «…не протистоїть 

теорії, а навпаки –  професіонал-практик  використовує в своєму мисленні 

наукові знання, однак використовує їх для вирішення тих складних 

практичних завдань, які виникають у конкретних ситуаціях діяльності» [133, 

с. 24]. 

Перед безпосереднім розглядом практичного мислення офіцерів-

артилеристів ознайомимося з основними теоріями та підходами науковців, 

що стимулювали його виокремлення. Так, Ю. Корнілов виокремлює три 

етапи історії вивчення практичного мислення. Перший етап розпочався з 

досліджень В. Келера, який проводив досліди на людиноподібних шимпанзе 

та порівнював поведінку тварин і маленьких дітей;  як початкове береться 

уявлення про мислення дітей. Практичне мислення зводиться до наочно-

дійового, пов’язується зі здатністю дитини зорієнтуватися та розумно діяти у 

конкретній ситуації [94, с. 341–351; 309]. 

Другий етап пов’язаний із працею  Б. Теплова «Розум полководця» 

[254, с. 223–305], який на прикладі полководця – дорослої людини, керівника, 

який виконує практичну діяльність, показує неможливість зведення 

практичного мислення до наочно-дійового, та наголошує на складності 

вирішуваних ним завдань. Наочно-дійовому мисленню дитини дослідник 

протиставляє мислення дорослого у найскладніших видах діяльності: 

мисленні керівника, полководця. Цей погляд по-новому поставив проблему 

його дослідження. Разом із тим було окреслено основну відмінність цього 

виду мислення: його безпосередню пов’язаність із діяльністю, що відразу 

реалізовується в конкретних умовах діяльності та людського буття.  

Третій – сучасний – етап, на думку Ю. Корнілова, ще достатньо чітко 

не окреслений. Для нього характерна серйозна дискусія про природу 

практичного мислення. Дослідники намагаються з’ясувати, чи слід вважати 

практичним будь-яке професійне та «побутове» мислення у повсякденному 

житті. Це привело до виникнення великої кількості досліджень, що 

присвячені практичному – професійному мисленню. Отримані результати 
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вказують на недостатню дослідженість цієї галузі психологічних знань [109, 

с. 3–5]. 

На сучасному етапі дослідження практичного мислення значну роль 

відіграли К. Абульханова-Славська [1–2], А. Брушлінський [27–33], 

В. Давидов [58–60], Д. Завалишина [68–71], М. Кашапов [91–93], В. Кліменко 

[98] Ю. Корнілов [108–125], Т. Корнілова [110–125], С. Максименко [150–

152],  В. Моляко [162–164], І. Пасічник [188; 189], Я. Пономарьов [199] та ін. 

Існують окремі дослідження С. Максименка [152], В. Моляка [162], 

Г. Нагорної  [182],  Н. Пов’якель [195], Ю. Стрілкова [250], М. Смульсон 

[243], О. Тихомирова [255], які стосуються конкретних видів професійного 

мислення фахівців (керівників виробництва, конструкторів, лікарів, 

операторів, педагогів, практичних психологів та ін.). Проте проблема 

розвитку практичного мислення фахівців військової галузі, а саме офіцерів-

артилеристів, залишилася поза увагою дослідників. 

Необхідно звернути увагу на деякі складності у дослідженні 

практичного мислення. Так, часто його порівнюють з інтелектом, наприклад,  

Р. Стернберг слушно вважав, що інтелект намагаються досліджувати за 

допомогою штучних конструкцій замість того, щоб наблизити його 

дослідження до реального життя. Він запитує: чи часто зустрічаються в житті 

завдання на запам’ятовування, коли досліджуваний спочатку має запам’ятати 

ряд цифр, а після якнайшвидше відповісти, чи була в цьому ряду певна цифра? 

Вчений наголошував, що таким чином можливо вимірювати важливі 

пізнавальні процеси, наприклад швидкість сприйняття і пам’яті, але не можна 

виміряти інтелект так, як ми його використовуємо у повсякденному житті, 

тобто «практичний інтелект» [249, с. 134–143]. 

У процесі дослідження професійного мислення вчителя Г. Нагорна 

наголосила на багатоплановості поняття «професійне мислення», 

виокремила й описала вміння аналізувати педагогічні ситуації, як основну 

якість практичного мислення [182, с. 23–25]. 

У ході з’ясування психологічних особливостей розвитку професійного 

мислення у майбутніх вчителів початкової школи Л. Джелілова обґрунтувала 
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модель розвитку їх професійного мислення, визначила його структуру, 

зміст, функції, а також умови його розвитку в системі вищих навчальних 

закладів [65, с. 11–13]. 

Особливості розвитку практичного мислення майстрів виробничого 

навчання досліджувала О. Ягупова, яка охарактеризувала професійно 

важливі якості їх практичного мислення на основі системно-діяльнісного 

підходу у процесі набуття ними професійної освіти та досвіду педагогічної 

діяльності. Це дає можливість розглядати практичне мислення в 

синергетичному поєднанні особистісно орієнтованої, суб’єктно-діяльнісної, 

діяльнісної та професіографічної концепцій. Дослідниця обґрунтувала 

основні особливості практичного мислення – вікові, освітні та професійні, а 

також з’ясувала основні об’єктивні та суб’єктивні чинники виробничо-

педагогічної діяльності майстрів виробничого навчання в системі 

професійно-технічної освіти, що сприяють розвитку їх практичного мислення 

[291, с. 202–221]. 

На думку К. Абульханової-Славської, мислення одних людей 

відповідає науковій чи, власне, інтелектуальній потребі, а інших – життєво-

практичній. Таким чином, у першому випадку мислення спрямоване на 

вирішення наукових проблем, у другому – життєво-практичних [2, с. 16–21]. 

Отже, у вирішення проблеми психології мислення значний внесок 

зробили й вітчизняні науковці, у результатах досліджень яких доведено, що 

мислення характеризується узагальненим та опосередкованим 

відображенням дійсності, виникає та розвивається разом з практичною 

діяльністю особи на основі чуттєвого пізнання, а також безпосередньо 

пов’язане з її розвитком, набуттям нею теоретичних і практичних навичок, 

досвіду життєдіяльності і професійної діяльності. 

Зауважимо, що практична спрямованість мислення – це його 

закономірна пізнавальна активність, що характеризує підпорядкованість 

предметно-перетворювальним цілям, орієнтування на результат.  

Видатний учений А. Брушлінський зазначав, що у процесі 

теоретичного мислення людина виходить далеко за межі наочно-почуттєвих 
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властивостей об’єкта, а в процесі практичного – не може залишатися за 

межами конкретного та ігнорувати поняттєвий зміст об’єкта пізнання. Перше 

спрямоване на відкриття законів і властивостей об’єктів, а друге – на 

перетворення навколишньої дійсності, на основі постановки мети, 

вироблення планів, а також сприйняття та маніпулювання реальними 

предметами [27, с. 87]. Разом із тим, як показують результати нашого 

аналізу, переважну більшість даних про мислення отримано внаслідок 

дослідження саме теоретичного мислення, основою якого є тип 

узагальнення, та певний тип аналізу, що йому відповідає. Те, наскільки ці 

дані характерні для практичного мислення, та які саме особливості властиві 

цьому виду досліджує спеціальний напрям – психологія практичного 

мислення, що почала привертати увагу науковців лише в останні роки. 

У вітчизняній науці інтерес до практичного мислення пов’язаний з 

розвитком психології праці в Україні, засновниками якої стали Г. Костюк 

[128], Г. Балл [11], В. Клименко [98], В. Моляко [162–164], Ю. Трофімов 

[257], М. Смульсон [243] та інші. Розв’язання даної проблеми дає змогу 

визначити критерії діагностування, чинники і способи підвищення 

ефективності та розв’язання фахових завдань на виробництві. 

Так, Ю. Кулюткін виокремив такі особливості педагогічного мислення, 

які, власне, є особливостями практичного мислення: 

1. Складність аналізу на етапі підготовки рішення і простота та ясність 

самого рішення. 

2. Невідривність практичних рішень від виконавця: рішення має бути 

відповідним до засобів, наявних у суб’єкта діяльності, умов та можливостей 

досягнення цілей. 

3. Перетворювальна позиція професіонала-практика.  

4. Прийняття практичного рішення в умовах дефіциту часу, що, в свою 

чергу, висуває низку вимог до якостей практичного мислення: гнучкість, 

практичність, швидкість, обачність [133, с. 21–30]. 

Видатний вітчизняний психолог В. Клименко у праці 

«Психофізіологічні механізми праксису людини» значну увагу приділяє 
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мисленню, вказує на його невід’ємність від діяльності особистості: 

«Мислячи, ми діємо, а діючи, мислимо». Учений пропонує кілька визначень 

мислення: 

1. Мислення – розуміння зв’язків між предметами, явищами природи і 

духовного світу, тобто здатність до асиміляції чужих думок. 

2. Мислення – процес вирішення завдань у розумовому плані, 

перетворення невідомого у відоме: думки – у програму і спосіб дій, уявлення 

– в образ, почуття – у міру істини, добра і краси дії. 

3. Мислення – елемент механізму праксису, у якому розумовими і 

психомоторними діями, рухами думки, почуттів та уяви створюється нове, не 

існуюче. 

4. Мислення – процес відкриття невідчутного й здатність 

усвідомлювати глибинну сутність речей [98]. 

Історичні аспекти формування та розвитку практичного мислення у 

військових фахівців мають витоки у мислителів Сходу і Заходу, що з давніх 

часів намагалися розкрити таємниці військового управління. Так, Сунь Цзи 

приділяв значну увагу професійно важливим якостям «хитрощам», за 

допомогою яких полководець поліпшував свою здатність управління 

військами. Його праця є одним із найперших військових трактатів з проблем 

війни, в якій він вперше визначив військову тактику і стратегію як науку. У 

процесі дослідження способів ведення війни одне з провідних місць автор 

відводить військовим хитрощам. На нашу думку, хитрощі полководців є 

однією з багатьох складових інтелектуальної сфери їх мислення. Сунь Цзи у 

своїй праці приділяє значну увагу стратегічним і тактичним розрахункам, 

професійно важливим якостям правителя і полководця.  

Війна – це, на його думку, шлях обману: якщо полководець володіє 

тактичними і стратегічними навичками, він не має демонструвати це ворогу; 

якщо користується чимось, має показати, що не користується; якщо 

перебуває близько, має показати, що ніби далеко; хоча б і був далеко, 

показувати ніби знаходиться близько. Він має заманювати противника 

вигодою, викликати у нього паніку. Якщо у ворога всього багато, потрібно 



50 

бути до цього готовим; якщо він сильний, то необхідно ухилятися від нього; 

викликавши гнів – довести до метушіння; набувши спокійного вигляду, 

викликати сумнів. Якщо сили конкурента свіжі, необхідно втомити його; 

якщо в нього всі дружні, слід їх роз’єднати. Нападай на противника, коли він 

не готовий; виступай, коли не чекає, – наголошував Сунь Цзи [82, с. 17–18]. 

Змістом війни є, на думку Сунь Цзи, збройна боротьба, яка через 

надзвичайну складність потребує надмірної і всебічної підготовленості всіх 

воїнів, а також мистецтва полководця, яке засноване на знаннях її природи і 

правил ведення [82, c. 20–22]. 

Під час вивчення проблеми «ведення війни» Сунь Цзи значну увагу 

приділяв професійно важливим якостям полководця. В ракурсі емоційної 

сфери практичного мислення Сунь Цзи розглядав його придатність до 

здійснення практичної діяльності: він має перемагати свої почуття і розумом 

обґрунтовувати свої рішення. У трактаті Сунь Цзи висвітлено потенціал 

полководця щодо його мислення, але разом з тим природу розвитку 

практичного мислення ним майже не розглянуто. 

У стародавні часи іншої думки щодо формування та розвитку 

практичного мислення дотримувались на Заході. Так, у праці Арістотеля 

«Трактат про душу» можна знайти протиставлення, але в той же час 

нерозривність розуму та волі особистості. Для Арістотеля практичний розум 

– одночасно і розум, і воля. Розум полководця є однією з конкретних форм 

«практичного розуму» в арістотелівському сенсі цього терміна, його не 

можна розуміти як деякий чистий інтелект, він об’єднує інтелектуальні і 

вольові моменти. Справжнім двигуном вольової дії є «розум і прагнення», 

або «розумне прагнення». В основу практичного розуму покладене зважене 

рішення – обдумане прагнення того, що в нашій владі [7, с. 21–23]. 

У праці "Про війну" Карл фон Клаузевіц аналізував чинники, які 

впливають на хід ведення війни у цілому. Він вказував на необхідність 

мислення на всіх ступенях керівництва військами: «Величезна прірва 

відокремлює полководця, який керує усією війною або діями на окремому 

театрі війни, від безпосередньо йому підлеглих, оскільки останні 
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перебувають під незрівнянно більш пильним наглядом, бо їх розумова 

діяльність має вузькі межі» [97, с. 98]. 

Таким чином Карл фон Клаузевіц вважав, що неможливо досягти 

видатних успіхів під час ведення бойових дій без розумових здатностей, 

тільки однією хоробрістю. Ми наголошуємо, що у праці К. Клаузевіца «Про 

війну» як практичне мислення визначено сплав поєднання інтелектуальної, 

емоційної та вольової сфер психіки полководця. Його описано як визначну 

особу лише свого часу, яка відзначилася в ході тих війн, що відбувалися у 

період його життя і не надано важливого значення ступеню освіти, що, на 

нашу думку, вкрай неправильно. Це є, безумовно, упущенням. У праці «Про 

війну»  лише частково розкрито значення практичного мислення в керуванні 

військами та не відображено мислення як основна складова у практичній 

діяльності військового керівника стратегічної ланки управління. 

На думку Л. Виготського [47], О. Леонтьєва [137, с. 60–70] та 

С. Рубінштейна [228, с. 71–77], психіка людини формується та розвивається 

під впливом її діяльності. У зв’язку з цим зміна виду діяльності та її 

особливостей, а також умов і засобів веде до зміни свідомості та 

самосвідомості людини. Відповідно будь-яка професійна діяльність фахівця 

передбачає наявність сформованого професійного мислення, а практична 

діяльність – практичного мислення.  

Для офіцерів актуальною залишається проблема практичного 

мислення, оскільки їх військово-професійна діяльність є безпосередньо 

практичною. Так, С. Рубінштейн, порушуючи проблему мисленнєвих 

операцій, безпосередньо включених у практичну діяльність із вирішення 

завдань [232, с. 317–320], вказував, що ці операції висувають деякі 

специфічні вимоги, на відміну від завдань теоретичного мислення [232, 

с. 334–336]. Наприклад, такі мисленнєві операції потребують «більш 

кропіткої спостережливості й уваги до окремих, особливих деталей». 

Здатність швидко переходити від роздумів до дій і навпаки, на думку 

С. Рубінштейна, визначає поняття «практичний розум» [232, с. 339–343]. 

Оригінальний погляд Б. Теплова на дослідження проблеми практичного 
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розуму – мислення у військовій сфері – відображено в його праці «Розум 

полководця». Як практичний інтелект Б. Теплов розумів деякий особливий 

інтелект, який функціонує іншими за психічними механізмами, ніж 

теоретичне мислення людини. У своїй праці учений цитував Наполеона: 

«Військова людина має мати стільки ж характеру, скільки і розуму». 

Здатності полководця Б. Теплов порівнював з квадратом, в якому основа – 

воля, а висота – розум. Геометрична фігура буде квадратом тільки за умови, 

що основа дорівнює висоті; відповідно, великим полководцем може бути 

лише та людина, в якої воля дорівнює розуму [254, с. 227]. 

Аналіз психічних якостей, які вирізняють видатних полководців, дає 

змогу показати значущість таких розумових здатностей: охоплення цілого 

при одночасній увазі до деталей, уміння знаходити швидкі рішення, 

передбачати перебіг подій та ін. При цьому розкривається певна діалектика 

розумових здатностей, а саме необхідність поєднувати протилежні якості 

мислення: швидкість і непоспішність, обережність і сміливість, гнучкість і 

стійкість [48; 254, с. 267]. Зауважимо, що незрозумілим все ж залишається 

механізм поєднання, оскільки впевненість, як відомо, допомагає, але 

самовпевненість, навпаки, заважає ухваленню обґрунтованих стратегічних 

рішень. 

Слід також додати, що військова професія належить до екстремальних 

видів діяльності, відповідно, для ефективної діяльності військовослужбовець 

має володіти високим рівнем таких характеристик: 

– загальний інтелект (інтелектуальна гнучкість, загальна 

поінформованість, когнітивна гнучкість, практичне мислення, координація 

здібностей); 

– особистісна стабільність (надійність, резистивність до стресу, 

впевненість у собі, відповідальність, соціабельність, комунікативні 

здібності); 

– відсутність напруженості, тривожності і психопатологічних 

симптомів; 
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– психодинамичні властивості (нейротизм, екстравертивність–

інтровертивість, тип вегетативної саморегуляції та ін.) [242, с. 7–8]. 

Практичне  мислення становить єдність інтелектуальних, вольових та 

емоційних аспектів прояву психіки, вкрай необхідних в екстремальних 

умовах діяльності. Власне, в роботі Б. Теплова показано роль знань, 

військово-професійної підготовленості та освіти в розвитку здатностей 

військових геніїв, а зміст дослідження ним проблеми практичного мислення 

вказує на різнобічність і багатогранність особистості військового керівника 

та його практичного інтелекту. 

Цей новий погляд на практичне мислення виявив низку невирішених 

проблем та по-новому визначає проблему практичного мислення офіцера, 

особливо в екстремальних умовах (умовах ведення бойових дій). 

Отже, мислення як вищий психічно-пізнавальний процес є регулятором 

поведінки офіцера, що дає змогу йому успішно реалізовуватися у системі 

військово-професійної діяльності. 

 

1.2. Психологічна характеристика практичного мислення офіцера-

артилериста 

 

Якісна підготовка офіцерів-артилеристів на сучасному етапі розвитку 

та реформування  Збройних сил України потребує від них не тільки високого 

рівня професійної підготовленості, а й максимально ефективного розвитку 

психічних якостей, досягнення оптимальних показників функціонального та 

психічного станів, що забезпечують професійну готовність в умовах бойової 

обстановки [14, с. 24–28; 19; 103; 165; 211; 225, с. 16–17; 246, с. 62–77]. 

Особливими рисами сучасного загальновійськового бою є, з одного 

боку, рішучість і швидкоплинність бойових дій, високі темпи, різкі і часті 

зміни обстановки, застосування високоточних засобів ураження [9; 19; 55; 

135; 180; 199; 203; 294], а з іншого – переважне ведення бойових дій в 

особливих умовах (у містах та інших населених пунктах, у лісовій 

місцевості), обмеження застосування засобів вогневого ураження противника 
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(високоточної зброї, артилерії), прозорість лінії фронту і самої зони бойових 

дій, ведення бойових дій в умовах «партизанської війни». Крім того, 

військові експерти відзначають високу динамічність і несподіваність бойових 

дій противника [9; 14; 19; 46; 48; 84; 87; 172; 175; 177; 203; 246; 246–248;  

270]. Специфіка бойової діяльності в таких умовах, як зазначають багато 

науковців, потребує наближення тактики дій різних видів і родів військ до 

дій з’єднань і частин спеціального призначення, а це, у свою чергу, значно 

інтенсифікує й ускладнює підготовку насамперед командирів до виконання 

бойових завдань незалежно від спеціалізації. 

За результатами аналізу бойової роботи офіцерів-артилеристів, 

визначено, що 70% часу ними використовується на вирішення завдань, а 30% 

– на оцінювання ситуації для прийняття рішення та виконання дій [225, 

с. 262–266]. За проведеними дослідженнями та у результаті вивчення досвіду 

проведення АТО/ООС на сході України також встановлено, що діяльність 

артилериста займає третє місце за рівнем "екстремальності" після діяльності 

фахівців десантно-штурмових і механізованих військ відповідно. 

Парадоксально, що цей рід військ, на відміну від перших двох, не перебуває 

у безпосередній близькості із противником [4]. З урахуванням цього факту 

доцільно окремо розглянути такі особливості ведення бойових дій 

артилерійськими частинами та підрозділами: 

– артилерійські частини та підрозділи не перебувають у 

безпосередньому зіткненні з противником, а виконують вогневі завдання на 

значній відстані від нього, протее існує висока ймовірність ураження такою 

ж артилерією противника (контрбатарейна боротьба, «артилерійська дуель»), 

адже відповідно до вимог бойових статутів артилерійські підрозділи 

підлягають ураженню в першу чергу [19];  

– виконання вогневих завдань із закритих вогневих позицій 

(артилерійський підрозділ здійснює підготовку до відкриття вогню та 

безпосередньо відкриває вогонь, не спостерігаючи ціль) передбачає особливу 

значуість розпорядженнь і команд, що надходять безпосередньо від офіцера-
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артилериста. Від його розрахунку вихідних даних для стрільби (вирішення 

завдання аналітичним або графічним способом) залежить успіх у виконанні 

вогневого завдання підрозділом; 

– процес розрахунку даних для стрільби як основний мисленнєвий 

етап виконання вогневого завдання, залежить не тільки від рівня 

професійних знань, досвіду та інтелектуальних якостей офіцера-артилериста, 

а й від його емоційно-вольових якостей, здатності ефективно та раціонально 

мислити в умовах невизначеності, надлишку, суперечливості чи 

недостатності інформації, високої «ціни помилки», обмеженості часу 

(цейтноту), швидкої зміни обстановки та інших стрес-чинників; 

– процес розрахунку даних для стрільби як частина процесу виконання 

вогневого завдання є, з одного боку, суто індивідуальним мисленнєвим 

процесом, одного суб’єкта діяльності, а саме офіцера-артилериста, який 

виконує комплекс послідовних дій (від отримання початкових даних для 

прийняття рішення до результатів виконання вогневого завдання), а з іншого 

– певні етапи виконання вогневого завдання є суто груповими та залежать від 

злагодженої роботи всього колективу артилерійського підрозділу, при цьому 

роль офіцера-артилериста, як суб’єкта діяльності, залишається провідною. 

Артилерія у сучасних воєнних конфліктах є універсальним, мобільним, 

всепогодним, дешевим і водночас достатньо простим засобом ураження 

противника, що робить її чи не найважливішим «гравцем» у сучасних війнах, 

могутньою зброєю, яка часто вирішує результат бою (операції). 

Підтвердженням зростаючої ролі вогневого ураження противника, 

насамперед дальнього, є набуття ним якостей вирішального чинника, що 

зумовлює успіх бойових дій (операцій), зокрема під час врегулювання кризи 

на Сході України. Досвід ведення АТО/ООС на території Донецької та 

Луганської областей показав зростаючу роль ракетних військ і артилерії 

(РВіА) як основного засобу вогневого ураження, який відрізняється від 

інших незначним часом реагування від виявлення цілі до її ураження, 
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можливістю уражати цілі за будь-яких погодних умов, та у будь-який час 

доби з високою точністю. Частка РВіА у загальному обсязі завдань вогневого 

ураження за досвідом АТО поступово збільшилася з 70–80% до 95–98%. 

Наявність боєздатних, добре оснащених і підготовлених угруповань ракетних 

військ і артилерії в зоні АТО/ООС і на сьогодні залишається визначальним 

чинником стримування подальшої ескалації конфлікту, а в разі його 

загострення – запорукою успішного ведення бойових дій оперативними 

угрупованнями військ на визначених напрямах та у секторах 

відповідальності [294, с. 3–18]. 

Процес практичного мислення під час підготовки та у ході виконання 

вогневих завдань підпорядкований певним закономірностям. У ньому 

повною мірою проявляються закони діалектичної і формальної логіки, 

витримано загальну послідовність дій. Однак у ньому є свої особливості, що 

залежать від специфіки об'єктів, умов і завдань, які доводиться вирішувати 

офіцерам-артилеристам. 

Існує низка суперечностей, які впливають на процес практичного 

мислення офіцера-артилериста, а також висувають специфічні вимоги до 

індивідуально-психічних особливостей суб’єкта цього виду діяльності. 

 Перша суперечність, властива виробленню рішення у ході виконання 

вогневих завдань, пов’язана з проблемою повноти інформації. У  

повсякденних, а тим більше бойових умовах майже завжди існує 

невідповідність між необхідним обсягом інформації для прийняття 

обґрунтованих рішень і реально отриманою інформацією на певний момент 

часу. Офіцер-артилерист, який оцінює обстановку та приймає рішення, 

завжди хотів би знати більше (знати все) про наміри старшого начальника,  

противника, умови та чинники, що впливають на виконання завдання. 

Неповнота інформації неминуча через заплутаність умов бою, а також 

упущення і недоліки під час підготовки і передачі відомостей. Ця 

суперечність змушує офіцера-артилериста напружено працювати, прагнути 
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здобути необхідну інформацію якої постійно бракує, а також подумки 

добудовувати неповну картину обстановки, що склалася, використовуючи 

інтелектуальний потенціал, досвід, інтуїцію, різноманітні прийоми 

практичного мислення.  

Друга суперечність виникає між необхідною та наявною точністю 

інформації. Для прийняття продуктивного рішення потрібна не тільки повна, 

а й максимально точна інформація. Тим часом наявній у конкретний момент 

часу  інформації завжди буде притаманна невизначеність, суперечливість, 

неточність, а в деяких випадках – необ’єктивність. Це особливо характерно 

для умов війни, тому що противник застосовує спеціальні заходи маскування 

та дезінформування наших військ. Крім того, в бойових умовах можливі 

вільні або мимовільні помилки у сприйнятті та оцінюванні фактів дійсності. 

Нарешті, різноманітні перешкоди можуть знижувати точність передачі, 

прийому, відображення інформації. «Складне це завдання – оцінювання 

достовірності розвідувальних даних, узагальнювати, робити висновки. Для 

цілком конкретного висновку із розвідувальних даних завжди чогось не 

вистачає. Уявіть собі, що ви граєте у шахи, а в противника на шахівниці деякі 

фігури – невидимі», – згадував генерал-майор артилерії М. Веліколєпов [40]. 

Для подолання цієї суперечності необхідні особливі якості практичного 

мислення: критичність і об’єктивність, налаштованість на постійне 

уточнення даних. При цьому теоретичне мислення може неквапливо, часом 

місяцями і роками просуватися до об’єктивної істини, а практичному 

мисленню доводиться робити це за лічені години і хвилини [254, с. 223–305]. 

Офіцер-артилерист, враховуючи неможливість повного нівелювання 

елементів неточності, невизначеності та суперечливості наявної оперативної 

інформації, змушений приймати оптимальне рішення в обстановці, що 

склалася, враховуючи всі ризики, відповідність реального результату  

«ідеальному», можливість корегуючого впливу на подальший хід виконання 

завдання. Вищезазначені особливості притаманні саме практичному 
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мисленню, оскільки «рішення формується не завжди чітко, у процесі 

коректується з метою виходу на прийнятний результат» та «винайдення 

оптимального (прийнятного) рішення для даних умов» [104]. 

Третя суперечність, зумовлена зростанням обсягу інформації та 

водночас скороченням часу на її оброблення, що змушує практичне мислення 

не тільки працювати інтенсивніше та напруженіше, а й шукати нові прийоми 

опрацювання інформації та вироблення рішень, використовувати спеціальні 

технічні засоби для автоматичного збирання, опрацювання та відображення 

інформації, щоб вирішувати низку логічних і математичних задач.  

Етапи розвитку мисленнєвого процесу офіцера-артилериста 

здебільшого залежать від умов і специфіки завдань, вирішуваних у процесі 

практичної діяльності. Офіцер-артилерист намагається подолати цю 

суперечність та у процесі вдосконалення умінь формує певні когнітивні 

конструкти (узагальнення, стереотипи діяльності), розвиває просторове 

мислення (здатен просторово уявити та змоделювати траєкторію польоту 

снаряду і процеси, які відбудуться, якщо змінити значення певних установок 

для стрільби). Він, розуміючи числову, кутову, графічну та кількісну 

залежність між величинами, здатний виокремити основну та другорядну 

інформацію для проведення аналітичних розрахунків і зекономити час та 

зусилля, щоб впевнено просуватися до запланованого результату. У ході 

виконання  вогневих завдань кожен офіцер-артилерист намагається створити 

певні «узагальнення» не тільки  мисленнєві, а й матеріальні, тобто  у процесі 

діяльності користується різноманітними таблицями, схемами, формулами, 

довідковими даними, постійно намагається вдосконалювати їх «під себе». Це 

теж є певним етапом професіоналізації. У ході виконання завдань офіцер-

артилерист навіть порушує певні математичні постулати і закони з міркувань 

доцільності та спрямованості на результат, таким чином втілюючи головну 

особливість практичного мислення – спрямованість на реалізацію [177, с. 56–

 60].  
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Поряд з суперечностями існують закономірності, що виявляються під 

час вирішення вогневих завдань.  

Перша закономірність – загальна закономірність пізнання – полягає в 

тому, що практичне мислення одержує інформацію від органів чуттів, 

аналізує засобами абстрактного мислення і, нарешті, практично перевіряє 

доцільність практичного використання зроблених узагальнень і висновків,  

тобто визначає й перебіг процесу практичного мислення. Ця закономірність 

пізнання ніби-то розділяється всередині себе на дві складові. Одна складова 

показує, як думка поступово заглиблюється в пізнаваний об’єкт, проникаючи 

в його сутність. Думка людини нескінченно заглиблюється від явища до 

сутності, від сутності першого порядку до суті другого порядку і далі. Від 

безпосередніх даних спостереження і розвідки, які розкривають зовнішню і 

не завжди повну картину бойової обстановки, думка офіцера-артилериста 

«рухається» до прихованих і глибших її характеристик. Прагне точніше 

визначити справжнє угруповання сил противника , уявити стан своїх військ 

(сутності першого порядку). Далі думка рухається до об'єктивного 

оцінювання співвідношення сил і реальних можливостей протиборчих сторін 

(сутності другого порядку), нарешті прагне проникнути у приховані задуми і 

плани противника, прогнозує зміни бойової  обстановки, хід бойових дій 

(сутності третього порядку).  

Друга закономірність – абстрагування – розкриває  перетворення самої 

думки та її динаміку, розвивається від простих до складніших форм. 

Спочатку обстановка відображається у формі конкретних чуттєвих образів 

(«бачу на місцевості», «бачу на моніторі, схемі, карті»), але оцінювання 

обстановки передбачає не тільки «бачення», але і «розуміння» сутності. Для 

цього необхідно обстановку розчленувати на елементи та проаналізувати 

кожен окремо, абстрагуючись від часткових деталей. На цій стадії думка 

розвивається у формі абстрактних логічних образів – понять, суджень, 
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умовиводів, використовує категорії, закони, принципи науки. За їх 

допомогою кожен елемент обстановки – противник, свої війська, сусіди, 

місцевість – можна оцінити більш системніше, глибше, точніше за якістю і 

кількістю. Однак розглянуті абстрактно, тобто у відриві один від одного, ці 

елементи не дають повної інформації про обстановку в цілому. Необхідно 

синтезувати факти, узагальнити їх та сформулювати висновки. Думка 

офіцера-артилериста рухається від абстрактного до конкретного, щоб 

сформулювати єдину і цілісну картину бойової обстановки, зробити 

остаточні висновки про її сутність і зрештою прийняти рішення. Мислення 

має укладатися в реальний час, перебіг подій, що динамічно змінюються, 

тому систематична розміреність часто поступається місцем напруженій 

багатоплановій роботі. Послідовність перебігу мисленнєвих процесів не 

завжди стандартна, а етапи – частково перекривають один одного і навіть 

зливаються.  

Третя закономірність полягає в обов'язковому порівнянні об'єктів 

аналізу і розумових завдань на кожному вищому рівні оцінювання 

обстановки і вироблення рішення. Для практичного мислення закономірні не 

тільки єдність, а й збіг дедуктивного та індуктивного, синтетичного та 

аналітичного руху думки. Кожен наступний етап мисленнєвої операції 

спрямований, з одного боку, на уявлення про загальний задум вищої інстанції і 

місце своїх військ (сил) в його реалізації, а з іншого – на детальне оцінювання 

кожного елемента бойової обстановки у смузі своїх дій.  

Після проведеного аналізу та виокремлення особливостей практичного 

мислення офіцера-артилериста на підставі специфіки його військово-

професійної діяльності, доцільно повернутися до праці Б. Теплова «Розум 

полководця». Аналіз цієї праці дав змогу виокремити характерні риси 

практичного мислення офіцера-артилериста (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Характерні риси практичного мислення офіцера-артилериста 

ПРАКТИЧНЕ МИСЛЕННЯ 

ОФІЦЕРА-АРТИЛЕРИСТА 

Максимальна зосередженість на 

кінцевому результаті діяльності 

 

Чітка орієнтація у часі та просторі 

Зіставлення задуму  

із засобами виконання 

Здатність уявити  ціле, що складається з 

різних об’єктів, не залишаючи без уваги 

деталі 

Можливість працювати з колосальним 

обсягом складної інформації, що 

належить аналізу 

Абстрагування від почуття страху; Швидші мисленеві процеси  

за відведений  час 

Уміння виявляти головне, і 

зосереджувати зусилля думки саме на 

цьому 

Здатність до максимальної плідності 

розуму в умовах серйозної небезпеки 

Можливість побудувати простих, 

конкретні плани реалізації рішення  

Здатність систематизувати інформацію і 

надалі виокремлювати найважливіше 

Синтетична сила розуму, поєднана з 

конкретністю мислення 

Вибірковість пам’яті Здатність передбачення (антиципація) 

Здатність швидкого вироблення нових 

рішень в умовах непередбачуваних змін   

в обстановці 

Рішучість та мужність 

Обережність та обачність Наполегливість у досягненні кінцевої 

мети, що поєднується з можливістю зміни 

у проміжних планах 

Здатність застосовувати здобуті 

теоретичні знання на практиці 
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Враховуючи вищезазначені психічні особливості практичного  

мислення офіцера-артилериста та необхідність спрямованості практичного 

мислення на вирішення особливого виду практичних завдань, визначимо 

основні вимоги, до офіцерів-артилеристів як до фахівців: 

– швидкість мисленнєвих процесів (необхідність швидкого прийняття 

рішення в умовах обстановки, що склалася); 

– глибина мислення (здатність враховувати всі відомі та невідомі дані 

в умовах обстановки); 

– стратегічність мислення (вибір адекватних способів вирішення 

завдань і відповідних розумових операцій); 

– гнучкість мислення (чуттєвість до формування стереотипів, 

настанов); 

– широта мислення (здатність застосовувати для вирішення завдань 

інформації, що не пов'язана зі сферою діяльності); 

– дивергентність мислення (здатність до винайдення нових підходів до 

вирішення завдань); 

– креативність (виникнення нових ідей і підходів у процесі вирішення 

завдань) [257, с. 303–310]. 

Зазначені вимоги пов’язані між собою, що відповідає основній вимозі 

до практичного мислення – спрямованості на реалізацію ухваленого рішення.  

Отже, актуальність дослідження проблеми розвитку практичного 

мислення офіцера-артилериста та її важливість у повсякденній поведінці і 

професійній діяльності, в яких мислення – це провідний засіб та умова 

ефективності, є очевидними. Мислення завжди безпосередньо пов’язано з 

практичною, у тому числі й професійною діяльністю, оскільки супроводжує 

й забезпечує її. Адже без практичного мислення немає і практичної 

діяльності. З огляду на це значний інтерес становить аналіз наукових джерел, 

філософської, психологічної та педагогічної літератури з проблеми 

практичного мислення людини, зокрема узагальнення і систематизація 

результатів наукових досліджень, що дає можливість конкретизувати поняття 

«практичне мислення» щодо офіцера-артилериста, виокремити його 
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психологічні характеристики, визначити діагностичний інструментарій для 

вимірювання та з’ясування основних особливостей його розвитку протягом 

набуття професійної освіти та досвіду практичної діяльності.  

 

1.3. Психологічні засади виконання  вогневих завдань офіцерами-

артилеристами  

 

Основний зміст бойового застосування артилерійських частин і 

підрозділів артилерії полягає у вогневому ураженні противника, що 

передбачає виконання вогневих завдань. Цілеспрямована діяльність 

артилерійських командирів (начальників) і штабів із керівництва діями 

артилерійських частин і підрозділів під час підготовки і виконання ними 

вогневих завдань назву називається – управлінням вогнем артилерії. Це 

найважливіша складова управління артилерійськими підрозділами в бою, що 

має забезпечувати своєчасне й ефективне виконання вогневих завдань [203, 

с. 36]. Таким чином, управління вогнем артилерії є сукупністю дій, 

спрямованих на виконання вогневих завдань. У нашому дослідженні ми 

обмежуємося поняттям «вогневе завдання» як одиницею вирішення 

проблемної ситуації (завдання) за допомогою мислення. Вогневе завдання – 

це складний цілеспрямований процес, сутність якого полягає в завдаванні 

противнику максимальних втрат.  

Артилерійські підрозділи виконують такі вогневі завдання: 

– ураження цілей з метою завдавання їм визначеного рівня 

безповоротних втрат, внаслідок яких цілі повністю або частково втрачають 

боєздатність; 

– ураження цілей з метою заборони виконання завдань противником,  

внаслідок чого противник (ціль) відмовляється або втрачає можливість діяти; 

– світлове забезпечення бойових дій загальновійськових підрозділів і 

стрільби артилерії; 

– розповсюдження агітаційного матеріалу; 

– створення (пристрілювання) реперів; 
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– цілевказання та ін. [203, с. 36]. 

Під час виконання вогневих завдань артилерійські підрозділи ведуть 

вогонь із закритих вогневих позицій або прямою (напівпрямою) наводкою. 

Основними вогневими завданнями вважають завдання, пов’язані із 

завдаванням противнику вогневого ураження (знищення, подавлення, 

виснаження), додатковими – завдання, безпосередньо не пов’язані з 

ураженням противника, але забезпечують виконання основних завдань як 

артилерійськими, так і загальновійськовими частинами та підрозділами 

(засліплення, задимлення, світлове забезпечення бойових дій, 

розповсюдження агітаційного матеріалу, цілевказання та інше). До 

виконання вогневих завдань згідно зі ст. 1 Правил стрільби і управління 

вогнем артилерії [203, с. 11] висувають такі вимоги: своєчасність, 

ефективність, точність, раптовість. На нашу думку, вказане трактування 

дещо некоректне, доцільно виокремити один єдиний критерій: 

ефективність, який складається із сукупності підкритеріїв: своєчасності, 

точності, раптовості  та ін. 

Вогневе завдання як поняття має достатньо широкий зміст. Умови його 

виконання різноманітні: від виконання за ввідними (командами) керівника, 

тобто вирішення завдання із застосуванням аналітичних і графічних 

розрахунків без залучення вогневих засобів ураження, до виконання 

вогневих завдань у реальних бойових умовах. У будь-якому разі загальними 

є такі характеристики: 

– виконання вогневого завдання – складний, цілеспрямований 

мисленнєвий процес, що потребує максимально продуктивного залучення 

інтелектуальних здатностей, професійних і фахових знань, умінь, 

навичок, досвіду та вольових зусиль; 

– екстремальні умови перебігу процесу мислення (штучно створеного 

керівником для максимального наближення до бойових умов, чи в умовах 

вже створених обстановкою у зоні проведення бойових дій); 

– чітка регламентованість процесу виконання вогневого завдання 

вимогами певних правил, настанов і бойових документів [203, с. 366], але з  
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обов’язковою наявністю елементів невизначеності і новизни, що потребує 

виявлення розумної ініціативи, кмітливості та нешаблонності мислення, 

тобто необхідність офіцеру-артилеристу задля досягнення головного 

критерію – ефективності – варіювати під час підготовки та безпосереднього 

виконання вогневих завдань вимогами точності, величини ризику та часового 

горизонту дії [135; 188, с. 325; 203, с. 36]; 

– перебіг процесу виконання вогневого завдання, не зважаючи на  

специфічність, відповідно до загальних правил вирішення проблемних 

ситуацій, тобто можливість суб’єктом діяльності, який приймає рішення, 

допускати типові помилки, притаманні визначеним ситуаціям.  

Мислення відбувається у вигляді вирішення завдань і проблем. У 

психологічній науці до нинішнього часу не існує чіткого розмежування між 

цими поняттями. Так, багато вітчизняних і зарубіжних науковців об’єднують 

ці поняття у спільне – проблемні ситуації. У п. 1.2 ми обґрунтували це 

поняття. Зважаючи на те, що стосовно виконання вогневих завдань 

офіцерами-артилеристами у дослідженні ми не розглядаємо надскладних 

проблемних ситуацій, які власне і називаються проблемами, можемо надалі 

використовувати поняття «завдання», розуміючи вогневе завдання чи 

проблемну ситуацію.  

Як і будь-яке складне явище, поняття «завдання» у психології 

розуміється неоднозначно. Існують принаймні три різних традиції: 

відповідно до першої – завданням називають мету, поставлену перед 

суб’єктом діяльності, згідно з другою – ситуацію що містить мету й умови, за 

яких її має бути досягнуто, відповідно до третьої – це словесне 

формулювання (знакова модель) проблемної ситуації [11]. 

При цьому важливо, що зазвичай завдання передзадане: існує до 

початку процесу вирішення та  орієнтує суб’єкт діяльності на майбутнє 

виконання [250]. Це означає, що ще до початку вирішення суб’єкт має готове 

формулювання вимог та умов. 

Існує багато визначень поняття «завдання» різними науковцями: 

«Система має перед собою завдання, коли їй дано опис чогось, але у неї 
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немає чого-небудь, що задовільняло б цей опис» [217, с. 178]; «завдання – це 

більш-менш певні системи інформаційних процесів, неузгоджені або 

суперечливі відносини, між якими виникає потреба їх перетворення» [281, 

с. 103]; «завдання є вимогою дати відповідь на точно поставлене у заданих 

умовах питання у деякій суспільно зафіксованій формі, а конкретна ситуація 

задається через самі ці умови» [5, с. 369–398]; «завдання є викладенням 

вимоги «знайти» за «даними» речами інші «шукані» речі, що перебувають 

одна до одної і до «даних» речей у певних відносинах» [305, с. 169–188]. 

Згідно з О. Леонтьєвим [138] і В. Пєтуховим [193],  розумове завдання 

будемо розуміти як мету, поставлену у певних умовах, що перешкоджають її 

безпосередньому досягненню. Це відповідає другій з перерахованих вище 

традицій. Зрозуміло, що в цьому разі процес вирішення – це досягнення вже 

заданої, психологічно окресленої мети, що полягає в пошуку необхідних для 

цього засобів у межах, заданих умовами виконання. Крім того, завдання 

зазвичай характеризується наявністю правильного рішення (або кількох). 

Отже, неодмінно існують або можуть бути в явному вигляді сформульовані 

критерії оцінювання правильності вирішення. Слід також додати, що з 

урахуванням специфіки виконання вогневих завдань було б доцільніше 

використовувати критерій «ефективно – неефективно», аніж «правильно – 

неправильно». Більше того, рішення може бути заздалегідь комусь відоме (це 

типово для ситуації навчання). Завдання містить дві структури: об'єктивну та 

суб’єктивну (психологічну). Їх протиставлення полягає в тому, що 

об’єктивна структура існує завжди – незалежно від процесу рішення, а 

суб’єктивна (психологічна) – тільки у процесі вирішення завдання. 

Об’єктивна структура завдання містить умови і вимоги її вирішення. Вимоги 

можуть бути сформульовані у вигляді питань або дієслів-вказівок: 

виокремити, перетворити, довести, порівняти, розв’язати та ін. У 

суб’єктивній (психологічній) структурі вимозі відповідає мета, а умовам – 

засоби її досягнення [193]. Зокрема Л. Фрідман [266] пропонує об’єктивну 

структуру завдання, що містить такі складові: 
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1) предметна галузь – безліч названих і передбачуваних об’єктів, які 

розглянуто в завданні; 

2) відносини між об'єктами предметної галузі; 

3) вимога або питання завдання. 

Процес вирішення починається з перетворення вимоги на мету. Цей 

крок має назву цілеутворення. Зрештою завдання представляють суб’єкту, 

який та приймає його до вирішення. Це означає, що у суб’єкта з’являється 

образ завдання, що привертає до себе увагу і через наявність мети «змушує» 

себе вирішувати. Саме в цей момент завдання цілком відповідає визначенню: 

«Мета, поставлена в визначених умовах». Зусилля суб’єкта спрямовані на 

відшукування способів досягнення мети [45; 197]. Основою для виявлення 

засобів вирішення є готові умови проблемної ситуації. Саме їх перетворення 

необхідне для знаходження відповіді. З цим пов’язано ще одну особливість 

завдання: завдання є таким тільки якщо у початкових умовах дані або наявні 

деякі актуальні та логічні умови для досягнення мети. Такі завдання 

К. Дункер називав «Випадками, доступними розумінню» [301, с. 642–708], а 

якщо розуміння неможливе, мова йде про пародію на завдання [243,        

с. 23–27].  

Структуру завдання можна описати й інакше. У них виокремлюють 

відоме (умови і вимоги) і невідоме, пов’язані між собою основними 

відношеннями [227]. Таким чином, завдання – цілком чітка і дуже важлива 

психологічна конструкція, що має специфічні функції: з одного боку є 

умовою для запуску мисленнєвого процесу, з іншого боку, завдання – це 

форма взаємодії з невизначеністю. Так, В. Спиридонов, ретельно 

проаналізував праці вітчизняних та зарубіжних психологів і запропонував 

таку класифікацію завдань: 

1) на знаходження і на доказ; 

2) на перетворення та на систематизацію;  

3) на виведення структури та на оцінку дедуктивних аргументів; 

4) справжні завдання і завдання-описи; 

5) з повними, неповними або надмірними умовами вирішення;  
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6) правильно і неправильно сформульовані; 

7) відкриті та закриті; 

8) добре та погано визначені;  

9) теоретичні та практичні; 

10) творчі та репродуктивні; 

11) вирішувані та не вирішувані; 

12) рухові (дієві), графічні (образні) і пропозиційні (вербальні); 

13) «інсайтні» та «регуляторні»; 

14) передзадані і формульовані по ходу виконання [243, с. 20–27]. 

Ця класифікація є результатом досліджень багатьох вітчизняних і 

зарубіжних психологів [25; 49; 158; 159; 197; 217; 253; 266; 281; 298; 306; 

307; 310; 315] та цілком може бути застосована для класифікації вогневих 

завдань, які доводиться вирішувати офіцеру-артилеристу. 

Зважаючи на вищезазначене, виокремлюємо основні операції суб’єкта 

під час виконання завдань за допомогою практичного мислення. З цією 

метою детально проаналізуємо діяльність офіцера-артилериста у ході 

виконання вогневого завдання.  

1. Постановка завдання.  

Інтелектуальний чинник виокремлення завдань характеризується 

набором властивостей, на які спирається спеціаліст для їх виявлення. У 

дослідженнях Д. Богоявленської [16] визначено якісно різні рівні 

інтелектуальної активності у постановці та вирішенні завдань. Цей термін 

означає енергійні, діяльнісні зусилля із виявлення та вирішення завдань, 

різний ступінь складності яких може демонструвати суб’єкт діяльності. Різні 

рівні інтелектуальної активності виявляються у рівні ініціативності та 

продуктивної діяльності, виконуваної суб’єктом зсередини, незалежно від 

того, чи потребує цього ситуація. Вибір варіанта дії варіюється проблемним 

питанням: яка вартість і який ризик становлять обрані варіанти дій? В 

діяльності офіцера-артилериста ця операція реалізовується під час отримання 

завдання та його з’ясування, оцінювання обстановки (в діяльності офіцера-
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артилериста – після отримання завдання на основі з’ясування завдань, 

поставлених командиром загальновійськового підрозділу (частини) та 

старшим артилерійським командиром (начальником), і оцінювання умов їх 

виконання з власної ініціативи на основі вивчення вибраних для ураження 

цілей і умов виконання вогневих завдань (Додаток Б)). 

 Перебіг мислення більшою мірою залежить від того, чи процес 

ґрунтується на влучному глобальному оцінюванні ситуації. На цій стадії 

відбувається емоційне передбачення і виокремлюється предмет мисленнєвої 

діяльності – пізнавальна суперечність. На стадії цілеутворення знаходженню 

принципу вирішення передує інтелектуальна емоція [255]. Це емоційне 

передбачення дістало назву емоційного вирішення, оскільки у суб’єкта 

з’являється суб’єктивне переживання того, що принцип вирішення 

знайдений, хоча ідея ще не осмислена й вербально не оформлена. Емоційне 

вирішення характеризується поступовим наростанням емоційного 

забарвлення певної дії у процесі пошуку [188, с. 303]. У зв’язку з цим 

визначена операція чи не найважча у ході виконання вогневих завдань, 

оскільки є складним процесом оцінювання усіх чинників, що впливатимуть 

на прийняття рішення, та вирізняється великою зоною невизначеності, 

впливом емоційно-вольових настанов. 

Як влучно зазначив В. Клименко, «Завдання містить невідоме 

переплетене з відомим, а щоб вирішити її слід відповісти на запитання «Що? 

Як? Заради чого?» [98, с. 135–140]. Отже, як зазначалося вище, завдання 

запускає в дію мислення. Розглядаючи мислення й афект як частини єдиного 

цілого в людській свідомості, Л. Виготський зазначав: «Хто відірвав 

мислення з самого початку від афекту, той назавжди закрив собі дорогу до 

пояснення причин самого мислення, оскільки детерміністський аналіз 

мислення обов’язково передбачає аналіз рушійних мотивів думки, потреб та 

інтересів, спонукань і тенденцій, які спрямовують рух думки в той чи інший 

бік» [47]. 
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2. Формулювання цілей діяльності. 

Формулювання цілей роботи суб’єктом вважають одним із з 

центральних  етапів його праці і в той же час – одним із ключових елементів 

його підготовки до діяльності. 

При постановці цілей необхідно дотримуватися таких умов:  

а) ціль має бути поставлена конкретно, що дозволить суб’єкту оцінити 

свої професійні досягнення, передбачати реалізацію запланованих завдань;  

б) декомпозиція цілі, що дозволяє здійснити правильне планування;  

в) прояснити ціль, уточнити умови їх досягнення;  

г) враховувати протиріччя, що виникають [267]. 

Відзначимо, що на формулювання цілей також впливають і  особистісні 

чинники цілепокладання – мотиви, потреби, емоції [41]. Крім того, як 

зазначає І. Васильєв [37], інтелектуальні емоції (здивування, почуття 

суперечності, сумніви, впевненість, думки, переживання за результат 

рішення) є важливим чинником визначення цілей. Можна припустити, що 

переживання професіонала-практика у процесі цілепокладання сприяють 

своєрідному емоційному виокремленню найважливіших задумів, що 

визначають зрештою успіх у досягненні спільних цілей. Емоційні та 

рефлексивні характеристики особистості мають важливе значення під час 

розроблення програм моделей розвитку мислення. 

3. Збирання  інформації. 

Під час постановлення цілей і формулювання завдань офіцеру-

артилеристу важливо отримати інформацію не тільки про об’єкт ураження 

(противника), а й про свої війська, погоду, час доби, специфіку місцевості. 

Тут діє принцип «Все впливає на все». Надалі, коли офіцер-артилерист 

розробляє план дій, прогнозує зміни в обстановці або намагається виробити 

модель для пояснення того, що відбувається, він зіштовхується з 

необхідністю отримання інформації. Не маючи достовірної повної та 

об'єктивної інформації про об’єкт впливу, офіцер-артилерист не в змозі 

приймати правильні і своєчасні рішення. Важливим моментом на цій стадії є 

збирання необов’язкової кількості інформації. Як показують дослідження 
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Д. Дернера [64], особи, які відмовлялися від додаткових відомостей під час 

роботи зі складною динамічною системою, виявлялися менш успішними в 

управлінні нею. Важливою особливістю збирання інформації спосіб аналізу і 

впорядковування суб’єктом отриманих даних. Часто збирання інформації про 

причини певного явища (практично важливої проблеми) передбачає 

оцінювання суб’єктом кількох альтернатив [267]. 

Збирання інформації, що є необхідним етапом розроблення рішення у  

професійній практиці, дає змогу побудувати суб’єкту модель реальності, на 

яку він впливає.  

4. Побудова моделі. 

Відсутність у практиці адекватної моделі реальності, згідно з якою 

суб’єкт діє, нерідко призводить до неправильних і навіть згубних кроків. Ось 

чому побудова моделі об’єкта впливу є необхідним елементом розроблення 

та прийняття рішень під час вирішення практичних завдань. У ході побудови 

моделі керованого процесу, системи чи ситуації слід також враховувати, що  

не просто нейтрально пов’язані між собою, але різним чином впливають 

один на одного [267]. 

Під час вирішення мисленнєвих завдань, у тому числі в задачах 

моделювання, люди використовують особливі засоби, які значною мірою 

полегшують інтелектуальні «витрати» на пошук відповідей. У психологічній 

науці ці засоби отримали назву евристики. В одному з визначень цього 

феномену наголошено, що евристика – це правило ефективного скорочення 

пошуку засобів вирішення завдання, що не дає, проте, повної гарантії 

адекватного результату [193]. Найбільш детально та змістовно проблеми 

евристики досліджував  В. Спиридонов [243]. 

Саме застосування евристики у практичному мисленні скорочує, на 

нашу думку, час для пошуку конкретних способів вирішення проблемної 

ситуації. За деякими даними саме єдина евристика планування (розроблення 

певної послідовності дій) дає змогу скоротити кількість необхідних дій у 900 

разів, а використання кількох видів евристик зменшує необхідність перебору 

варіантів вирішення завдань у мільйони разів. Крім того, важливою рисою 
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евристики є можливість її використання для вирішення тих проблемних 

ситуацій, в яких у людини відсутня повна, а іноді й потрібна інформація 

[243]. Важливий момент у застосуванні евристики – це виявлення ключових 

спільних ознак у вже відомому завданні і тому, яке потрібно вирішити. 

Низка учених виокремлюють деякі види евристик, регулярно 

використовувані у побудові прогнозів, які призводять до помилок у 

передбаченні майбутнього [86]. Використання евристик у побудові моделі 

має певні обмеження, тому практик має застосовувати їх обережно. 

Необхідно враховувати, що евристики можуть нав’язувати спеціалісту 

певний хибний спосіб осмислення дійсності (так звані мінус-евристики за 

Д. Канеманом). У зв’язку з цим застосування певних евристичних прийомів 

потрібно перевіряти за допомогою звичайного здорового глузду [308, с. 430–

454].  

5. Прогнозування.  

Уже на початковому етапі мисленнєвого процесу суб’єкт створює 

«підходи і натяки», що дають змогу почати пошуки майбутнього, поки 

невідомого і тому шуканого вирішення завдання. Відповідно суб’єкт вже на 

початку вирішення завдання починає  передбачати його рішення. Саме тому 

мислення є не хаотичним методом «спроб і помилок», а цілеспрямованим 

виявленням нового [29]. 

Будь-яка подія, яка може настати в майбутньому, ніколи не буде 

абсолютно визначеною. Це означає, що суб’єкт, вирішуючи професійні 

завдання, завжди має справу з деякою імовірністю певних явищ і ситуацій. 

Невизначеність майбутніх подій означає, що професіоналу необхідно 

адекватно оцінювати ймовірність їх настання, що є важливішим 

компонентом його вміння ефективно прогнозувати.  

6. Конструювання та реалізація планів. 

Поетапне вирішення складного професійного завдання передбачає 

з’ясування цілей, створення (у разі потреби – додавання або критичний 

перегляд) моделі реальності, на яку проектуються професійні дії, осмислення 

моделі, що потребує систематичного збирання інформації, а також знання 
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поточного стану системи, щоб передбачити її стан в майбутньому. Тільки 

після цього можна розпочати планування. 

Процес планування – це обдумування попередніх дій з точки зору того, 

наскільки близько вони підходять до поставленої мети [269]. 

Завдання розроблення планів – переважно є синтетичним. Його 

результат – розроблення цілісного плану дій чи заходів. У виконанні завдань 

акцент переноситься з аналізу на творчий синтез окремих елементів плану в 

єдину систему дій – одиницю професійного впливу спеціаліста. 

Повноцінність планової дії визначається наявністю трьох елементів: 

умови дії, власне дії та її результату. Найпростіший елемент планування 

відповідно містить розуміння того, що можна зробити за певних умов, щоб 

отримати бажаний результат [64]. 

Планування є досить складним інтелектуальним завданням. Більшість 

людей, навіть тих, хто спеціально не цікавився цим питанням, інтуїтивно 

відчувають, що побудова якісних планів потребує докладання певних зусиль. 

Вирішення будь-якого практичного завдання рідко обмежується 

єдиним «правильним» результатом, нсправді можна запропонувати кілька 

шляхів досягнення мети.  

Суб’єкт у процесі виконання своїх планів постійно зіштовхується з 

визначеним «опором» тієї реальності, на яку він впливає. Доволі часто 

виникають обставини, що заважають втіленню задумів у конкретні дії. У 

зв’язку з цим практику часто необхідно не просто пропонувати, а й 

наполягати на своїх рішеннях [267]. У таких ситуаціях на досягнення 

кінцевого результату значно впливають вольові якості. Таким чином, в 

основу успішності реалізації планів покладено баланс між інтелектуальними 

та вольовими якостями [254, с. 223–305]. 

7. Професіональна рефлексія спеціаліста. 

Рефлексія є різновидом знання (або його методу), відмітна риса якого – 

орієнтація на знання та процес їх отримання [112]. На думку 

В. Лекторського, внаслідок рефлексії система знань, яка є її об'єктом, не 

тільки розміщується в нових відносинах, але, крім того, видозмінюється та 
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добудовується, стаючи відмінною від тієї, якою вона була до початку 

рефлексії. Такий досить незвичний взаємозв’язок між процесом знання та 

перетворенням об’єкта можна пояснити тим, що в цьому випадку ми маємо 

справу не з предметом, що знаходиться окремо від свідомості та пізнання, а з 

пізнавальним відтворенням самого пізнання та свідомості, іншими словами – 

напрямом знання на себе самого [136, с. 266]. 

Рефлексія містить аналіз (точніше – самоаналіз) таких сторін 

діяльності суб’єкта, як успіхи або невдачі та їх причини, помилки у 

прийнятті рішень, особливості особистості, які допомагають або, навпаки, 

заважають вирішенню професійних завдань. Виявляючи специфічні 

ознаки практичного мислення офіцерів-артилеристів, ми спираємося на 

розуміння практичного мислення як процесу вирішення мисленнєвих 

завдань. Оскільки метою нашої роботи є розвиток практичного мислення, 

доцільно розглянути особливості, притаманні саме професіоналам. 

Наприклад, Ю. Корнілов називає такі особливості, притаманні 

професіоналам: 

1) вміння виокремлювати проблемну ситуацію (бачення загального 

при одночасній увазі до деталей); 

2) сформованість когнітивних утворень (узагальнень, евристик) під 

впливом знань і досвіду; 

3) сформованість критеріїв оцінювання ефективної поведінки у 

проблемній ситуації; 

4) прийняття не кращого, а оптимального рішення в умовах що 

склалися, з’ясування усіх ризиків, наслідків, запланованого результату і 

можливості впливати на об’єкт у процесі виконання завдання [251]. 

Поняття «узагальнення» Ю. Корнілов пояснює як певні когнітивні 

утворення, заготовки дій, сформовані під впливом минулого досвіду. Ці 

утворення є згорнутими, але у проблемній ситуації вони допомагають 

обмежувати можливий спектр рішень, економити час, енергію та 

зменшувати ймовірність помилок. Проте узагальнення за певних умов 
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можуть мати негативний вплив, наприклад, на фоні підвищеної ригідності 

суб’єкта не дають змоги віднайти ефективне рішення навіть у нескладній 

проблемній ситуації. Це зайвий раз доводить, що мислення є складним 

інтегральним психічним процесом і його перебіг залежить  від багатьох 

складових – ціннісно-мотиваційної, когнітивної, емоційно-вольової та ін. 

[47, с. 78].  

Розглянемо на прикладі роботу практичного мислення офіцера-

артилериста. Як зазначено вище, основним його завданням є вміння 

ефективно виконувати завдання із вогневого ураження противника 

артилерійськими засобами (вогневі завдання). Виконання вогневого 

завдання супроводжується такими особливостями та труднощами: 

1. Завдання виконують, як правило, із закритої вогневої позиції, 

тобто офіцер-артилерист не бачить безпосередньо саму ціль, тому має 

виконати значну кількість розрахунків, внаслідок чого процес із наочно-

дійового перетворюється в абстрактний, що потребує розвиненого 

математичного та просторового мислення. 

2. Значна обмеженість у часі, необхідність виконання великого 

обсягу послідовно пов’язаних розрахунків, значний ризик бути ураженим 

противником, який швидше відкрив вогонь, значний рівень 

полімодальності під час виконання завдань є стрес-чинниками, які 

негативно впливають на ефективність виконання вогневого завдання. 

3. Під час виконання вогневого завдання офіцер-артилерист має 

можливість варіювати деякими чинниками, тобто свідомо допускати 

некритичні помилки задля економії часу та досягнення загального 

позитивного кінцевого результату. 

Відповідно до вимог ст. 180 Курсу підготовки артилерії [135, с. 59–

60], вогневе завдання оцінюєть за трьома показниками: час, точність і 

кількість допущених помилок у рішенні (критичних та некритичних) 

(табл. 1.2). 
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Таблиця 1.2 

Правила оцінювання умов виконання вогневого завдання 

Умови 
Оцінка 

«відмінно» «добре» «задовільно» 

Рішення командира (начальника)  та його 

виконання 

П о м и л о к  н е  б і л ь ш е  

двох трьох чотирьох 

Час виконання вогневого завдання      
У нормі 

«відмінно» «добре» «задовільно» 

Точність вогню 
Відхилення від норми 

«відмінно» «добре» «задовільно» 

 

Загальну оцінку виконання вогневого завдання визначають за оцінками 

умов, наведених у табл. 1.2: 

– «відмінно» – якщо всі умови оцінені «відмінно»; 

– «добре» – якщо всі умови оцінені не нижче «добре»; 

– «задовільно» – якщо всі умови оцінені не нижче «задовільно».  

– «незадовільно» – якщо хоча б одна із умов оцінено «незадовільно».  

Отже, щоб успішно виконати вогневе завдання, необхідно 

збалансовано враховувати всі три показники. Загальну оцінку вираховують за 

найнижчою із трьох оцінок, адже у бойових умовах ціна помилки занадто 

висока – людські втрати та невиконання бойового завдання. 

Порівняємо на конкретному прикладі порядок мисленнєвого процесу 

під час аналітичного розрахунку курсантом-артилеристом і досвідченим 

офіцером-артилеристом. Так, курсант-артилерист має відповідні знання, але 

не має практичного досвіду. Отримавши початкові дані або умови виконання 

завдання (тактичну обстановку, специфіку цілі, координати, порядок 

ураження та ін.) намагається максимально швидко і точно його вирішити. 

Завдання полягає у графічно-аналітичному розрахунку установок для 

стрільби (виборі першочергової цілі для ураження, виду заряду, снаряду, 

установки підривника, порядку ведення вогню, розрахунку прицілу, стрибка, 

довороту від основного напрямку стрільби, рівня, віяла та ін.). Прагнучи в 

умовах дії стрес-чинників, реальних або штучно створених (ліміту часу, 
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високої ціни помилки, значного обсягу інформації), виконати поставлене 

завдання, курсант максимально зосереджується на усьому обсязі наявної 

інформації, не вміючи розподілити її на головну та другорядну, внаслідок 

чого допускається помилки і не встигає за часовими показниками.  

Зовсім інакше відбувається аналогічний процес у діяльності 

професіонала офіцера-артилериста. У процесі вирішення подібних завдань в 

нього сформувалися певні когнітивні конструкти (узагальнення), просторове 

мислення (здатність просторово уявити траєкторію польоту снаряду, та події 

що відбудуться, якщо змінити значення певних установок для стрільби). Він, 

розуміючи числову, кутову та графічну залежність між величинами, здатен 

виокремити головне для проведення аналітичних розрахунків. Тому може 

зекономити час, зусилля та впевнено іти до запланованого результату. У 

процесі вирішення подібних завдань офіцер-артилерист із часом намагається 

створити певні «узагальнення» не тільки у мисленні, а й матеріальні, тобто 

кожен офіцер-артилерист у процесі діяльності користується різноманітними 

таблицями, схемами, формулами, довідковими даними, які у процесі 

діяльності постійно намагається вдосконалити «під себе». Це теж є певним 

процесом професіоналізації. У процесі виконання завдань, офіцер-артилерист 

навіть порушує певні математичні постулати та закони, зважаючи на 

міркування доцільності. Так, не заглиблюючись у специфіку артилерійських 

розрахунків, наведемо приклад, який за своєю сутністю є евристичним.  

Для розрахунку дирекційного кута і дальності до цілі аналітичним 

способом за допомогою таблиці Кравченка, як проміжну величину потрібно 

розрахувати коефіцієнт напрямку (Кн) за формулою:  

 

де МРК (менша різниця координат) і БРК (більша різниця координат) 

становлять прирощення різниці прямокутних координат ΔХ та ΔУ, у 

числовому вираженні – числа від 0 до приблизно 20 000, кожне зі знаком «+» 

або «–». Цей коефіцієнт неможливо навести як певну графічну залежність, а 

на його розрахунок кожного разу витрачають значний час, через складність 

(1.1) 
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розрахунку (найгірший варіант – відсутність електроних засобів розрахунку) 

часто трапляються помилки, що потім призводять до загальної помилки у 

розрахунку даних для стрільби.  

Сутність розрахунку коефіцієнта полягає у поділі меншого, як правило, 

три-чотиризначного числа на подібне число, але завжди більше за значенням 

від попереднього. Отже, відповідь завжди позитивна, але менше одиниці (у 

наведеному прикладі – 0,305):  

 

Ще однією умовою розрахунку для визначення цього коефіцієнта є 

точність – три цифри після коми, тобто до тисячних. Виконання 

математичної дії ділення меншого числа на більше без застосування 

калькулятора, «у стовпчик» в умовах ліміту часу та великого обсягу 

оперативної інформації – завдання складне (за досвідом близько 2–3 хвилини 

із відведених чотирьох хвилин на виконання всього завдання). Якщо діяти 

математично правильно, то необхідно витратити багато часу з ризиком не 

виконати завдання. Професіонал – офіцер-артилерист, який має розвинене 

практичне мислення, намагається вирішити це завдання по-своєму. Знаючи 

про необхідність точності розрахунку має бути до тисячних, а помилка у 

цифрі третього порядку (тобто тисячних) у діапазоні ±2 призведе до 

відхилення максимум у 10–20 метрів на відстані стрільби у 10 км., що цілком 

задовольняє точності і не є критичним. Щоб значно зекономіти час, офіцер-

артилерист використовує спрощений та з математичної точки зору цілком 

неправильний метод розрахунку. Цей метод дає змогу досягти необхідної 

точності (більша точність не приведе до збільшення ефективності, тому її 

досягнення марне), але, найголовніше, значно зменшує час та ймовірність 

помилки (цей «неправильний» метод ділення «у стовпчик» є простим: під час 

поділу меншого на більше число не додавати до діленого 0, а зменшувати та 

заокруглювати  кожного разу дільник і хоча математично це неправильно, 

але дуже спрощує розрахунок та економить час). За проведеними 

емпіричними дослідженнями (вибірка 85 офіцерів-артилеристів)  

евристичний метод дав змогу зекономити час у знаходженні Кн на 34%, а 

також зменшити кількість критичних помилок, що були здійснені у 
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розрахунках, на 16%. Точність, як було зазначено вище, знизилася на 10–20 

метрів, при цьому досить часто ця помилка компенсувалася помилками 

іншого характеру, наприклад: топогеодезичними, метеорологічними та 

балістичними. 

Таким чином, практичне мислення професіонала характеризується 

чіткою спрямованістю на діяльність і досягнення оптимального у визначених 

умовах результату. Мислення оперує згорненими когнітивними 

конструктами, узагальненнями, які дозволяють зменшити ступінь 

невизначеності у проблемній ситуації. Професіоналу властиво бачити 

сутність явищ у дрібницях, уміти чітко виявляти суть проблеми, у разі 

потреби виважено та осмислено іти на ризик [172; 175–177; 180].  

 

Висновки до першого розділу  

 

1. Доведено, що поняття "практичне мислення" є самостійною 

психологічною категорією, має окреслене методологічне й теоретичне 

підґрунтя, психологічні закономірності, механізми, особливості і зміст.  

2. З’ясовано, що дослідження практичного мислення у психологічній 

науці відбувалося в кілька етапів: на першому основну увагу було звернуто 

на наочно-дійове мислення, практичний інтелект; на другому – закладені 

методологічні засади наукового розуміння його природи; на третьому – 

сучасному етапі – відбувається конкретизація дослідження і з’ясування 

психічних механізмів практичного мислення, особливостей його розвитку та 

функціонування у різних фахівців. Водночас визначено, що проблема 

практичного мислення військових фахівців залишається малодослідженою.  

3. Доведено, що перспективним підходом, за допомогою якого можна 

досліджувати і розвивати практичне мислення офіцерів-артилеристів як 

суб’єктів окремого виду військово-професійної діяльності є суб’єктно-

діяльнісний підхід. 

4. Надано ґрунтовну психологічну характеристику практичного 

мислення офіцера-артилериста. Визначено суперечності, закономірності й 

особливості його практичного мислення, сутність поняття «вогневе 

завдання» як провідний вид їх професійної діяльності, а також окреслено 
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основні критерії, відповідно до яких визначають ефективність виконання 

вогневого завдання – час, точність і кількість допущених у процесі 

виконання вогневого завдання помилок (критичних та некритичних).  

5. Ретельний теоретичний аналіз поняття «завдання» дав змогу 

класифікувати вогневі завдання як типи завдань. Таким чином 

запропонований загальний наступний алгоритм виконання задач: 

– постановка завдання; 

– формулювання цілей діяльності; 

– збирання інформації; 

– побудова моделі; 

– прогнозування; 

– конструювання та реалізація планів; 

– професіональна рефлексія спеціаліста. 

Зазначений алгоритм дає змогу надалі розробити модель розвитку 

практичного мислення офіцера-артилериста у ході виконання вогневих 

завдань.  

6. Порівняльний аналіз виконання вогневих завдань між офіцерами-

артилеристами, які мають професійний досвід і не мають його, дозволив 

виокремити особливості виконання практичної діяльності, які з’являються із 

набуттям професійного досвіду. Знання цих особливостей, допоможе 

розробити ефективну програму розвитку практичного мислення. 

Таким чином, аналіз психологічних особливостей розвитку 

практичного мислення офіцерів-артилеристів, визначення основних вимог  

до їх практичного мислення, обґрунтування суб’єктно-діяльнісного підходу 

як основного під час аналізу, діагностування та розвитку їх практичного 

мислення, виокремлення особливостей виконання мисленнєвої діяльності, 

притаманних ефективним професіоналам, дає змогу у розділі 2 нашого 

дослідження визначити критерії та показники його діагностування, дібрати 

психодіагностичний інструментарій та провести експериментальну частину 

дослідження. 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИНЕНОСТІ ПРАКТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 

ОФІЦЕРІВ-АРТИЛЕРИСТІВ 

 

2.1. Загальна методика дослідження психологічних особливостей 

розвитку практичного мислення офіцерів-артилеристів у ході виконання 

вогневих завдань 

 

З метою виявлення і обгрунтування психологічних особливостей та 

умов розвитку практичного мислення офіцерів-артилеристів протягом 2016 – 

2019 років було проведено дослідно-експериментальну роботу. 

Як експеримент розуміємо один з основних методів наукового 

пізнання, який характеризується активним втручанням у ситуацію з боку 

дослідника, який планомірно маніпулює однією або кількома змінними 

(чинниками) і реєструє супровідні зміни у поводженні досліджуваного 

об'єкта [35]. 

Методи наукового дослідження – це способи, за допомогою яких вчені 

отримують об'єктивні знання про світ, що використовуються далі для 

побудови наукових теорій і вироблення практичних рекомендацій [52]. 

Мету дослідження було визначено через необхідність практичного 

впровадження в освітній процесс вищих військових навчальних закладів 

(ВВНЗ) та під час заходів бойової підготовки у військових частинах 

(центрах) за напрямами підготовки фахівців із бойового застосування 

артилерійських частин і підрозділів програми розвитку практичного 

мислення офіцерів-артилеристів саме під час виконання вогневих завдань, як 

основного змісту їх практичної та професійної діяльності, а також потреба 

подальшої перевірки її результативності дослідно-експериментальним 

шляхом. 

Для досягнення мети дослідження потрібно послідовно вирішити такі 

завдання: 
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1. На основі теоретичного аналізу обґрунтувати структуру і зміст 

практичного мислення. 

2. Обґрунтувати роль практичного мислення в успішній діяльності 

офіцера-артилериста. 

3. Розробити програму розвитку практичного мислення офіцерів-

артилеристів засобами психологічного тренінгу. 

4. Перевірити ефективність розробленої програми розвитку 

практичного мислення у практиці бойової підготовки військ. 

Визначаючи дослідні завдання емпіричного дослідження, ми 

керувалися методологічним правилом дослідження мислення, 

сформульованим С. Рубінштейном: «Основне завдання психологічного 

дослідження мислення полягає у тому, щоб, не обмежуючись фіксацією 

зовнішніх результатів мисленнєвої діяльності, розкрити сам процес мислення 

у внутрішніх закономірностях його перебігу» [231, с. 363].  

Успішний розвиток практичного мислення, як ми припускаємо, за 

результатами проведеного теоретичного аналізу, можливий у разі 

цілеспрямованого, послідовного навчально-виховного впливу на суб’єкт 

мислення. Ефективне вирішення цього завдання передбачає дотримання низки 

умов: 

–  наявність  програми розвитку практичного мислення та її спрямованість 

на розвиток мотиваційних, когнітивних, операціональних, емоційно-вольових і 

суб’єктних характеристик особистості та її практичного мислення; 

–  врахування у змісті програми індивідуально-психологічних 

особливостей суб’єктів впливу; 

–  комплексний зміст програми, який забезпечує розвиток рис особистості, 

що відповідають специфіці практичного мислення (реалістичність, 

саморегуляція, адаптивність, відповідальність, емоційна стійкість, предметне 

мислення та ін.) офіцера-артилериста; 

–  можливість включення програми в освітній процес ВВНЗ та процес 

бойової підготовки військових частин, практична спрямованість навчальних 

предметів і факультативних курсів зі стрільби та управління вогнем РВіА. 
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Мета і завдання дослідно-експериментальної роботи визначили 

структуру, логіку та порядок подальшої роботи. Зміст цієї роботи передбачав 

три взаємозумовлених етапи дослідження. 

На першому етапі дослідження (2016–2017 рр.) тривало вивчення 

літературних джерел вітчизняних і зарубіжних авторів з теми дослідження. 

Зазначимо, що аналіз літератури відбувався постійно, у ході всього 

дослідження, на підставі чого були внесені відповідні корективи і 

доповнення у хід і результати дослідження. У ході дослідження від етапу до 

етапу тривало уточнення мети, визначення об’єкта, предмета, завдань, 

формулювання гіпотези й удосконалення методики проведення дослідно-

експериментальної роботи. Було обґрунтувано структуру практичного 

мислення на основі теоретичного аналізу. Проведена планомірна, 

цілеспрямована робота, спрямована на обґрунтування ролі практичного 

мислення в успішній діяльності офіцера-артилериста. 

Мета цього етапу полягала у виявленні та обґрунтуванні наукового 

завдання дослідження, виявленні структури практичного мислення. 

З огляду на мету цього етапу було поставлено такі завдання: 

– визначити об'єкт дослідження; 

– визначити предмет дослідження; 

– поставити завдання дослідження; 

– сформулювати гіпотезу дослідження; 

– виявити роль практичного мислення в діяльності людини; 

– виявити структуру практичного мислення офіцера-артилериста; 

– визначити специфіку його професійної діяльності; 

– виявити й обґрунтувати роль практичного мислення в діяльності 

офіцера-артилериста; 

– визначити умови розвитку його практичного мислення у ході 

виконання вогневих завдань. 

На першому етапі дослідження були використані такі методи: аналіз, 

синтез і узагальнення даних; анкетування; бесіди з викладачами, 

командирами артилерійських підрозділів. 
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На другому етапі (2017–2018 рр.) проведено констатувальний етап 

експерименту для визначення експериментальних методик дослідження 

практичного мислення на вибірці військовослужбовців – офіцерів-

артилеристів і вимірювання початкового рівня його розвиненості. 

Відповідно до мети етапу були поставлені такі завдання: 

– провести констатувальний етап експерименту; 

– сформувати вибірку, та розподілити її на контрольну та 

експериментальну групи за результатами констатувального етапу 

експерименту. 

В ході цього етапу роботи тривала організаційна діяльність, 

спрямована та вивчення складу експериментальної і контрольної груп 

офіцерів-артилеристів. При цьому значну увагу було приділено підготовці 

учасників експерименту, проведенню співбесід, консультуванню, 

ознайомленню з майбутнім експериментальним дослідженням. Основним 

методом цього етапу був психологічний експеримент. 

Під час формування контрольної та експериментальної груп було 

враховано низку умов валідності [67, с. 93; 187, с. 108–110]:  

1) операціональна валідність – передбачає мінімальне відхилення 

характеристик реальної експериментальної групи від характеристик ідеальної 

експериментальної групи;  

2) внутрішня валідність – поширення отриманих результатів за 

експериментальною вибіркою на кожного її члена; 

3) зовнішня валідність – група осіб включених до складу 

експериментальної групи, має представляти частину генеральної сукупності, 

на яку можливе застосування отриманих експериментальних даних. 

Проблему чисельності первинної вибірки порушувало чимало 

дослідників. Як зазначають В.  Дружинін [67, с. 95] та С. Максименко [151, 

c. 129; 187, с. 108–110] кількість досліджуваних в експериментальній та 

контрольній групах у більшості експериментів варіюється від 1 до 100 осіб, 

при цьому рекомендована чисельність порівнюваних груп – 30–35 осіб, її 
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обґрунтовано математичною статистикою, адже коефіцієнт кореляції вище 

0,35 при такій кількості осіб значущий при р = 0,05. Крім того, за умови 

використання факторного аналізу надійні факторні рішення можливо 

отримати, коли вибірка перевищує кількість зареєстрованих чинників не 

менш ніж утричі. Як зазначає Л. Куликов [131, с. 96], доцільно збільшувати 

первинну вибірку на 5–10 %, оскільки частина отриманого емпіричного 

матеріалу буде вибракувана у ході експерименту. 

В основу побудови експериментального дослідження було покладено 

план для двох рандомізованих груп із попереднім і підсумковим 

тестуваннями, популярними у психологічних дослідженнях [233, c. 180; 237] 

(табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

План для двох рандомізованих груп  

із попереднім і підсумковим тестуванням 

№ Групи Порядок експериментального впливу 

1 Експериментальна  R         О1         Х       О2 

2 Контрольна  R         О3                   О4 

Способом контролю зовнішніх змінних визначено рандомізацію (R). 

Застосовано експериментальну та контрольну групи. Структурно план 

складається з експериментальної R  О1 Х О2 та контрольної груп R  О3 Х О4, 

де О1 та О3 – попереднє тестування, О2 та О4 – підсумкове тестування. 

Рекомендованим критерієм визначення значимості отриманих змін під час 

опрацювання даних експерименту за умови наявності нормального розподілу 

даних є U-критерій Манна-Уітні. Умовами прийняття гіпотези про 

позитивний формуючий вплив визначено такі: відмінність між О1 та О2  – 

значуща, а між О3 та О4 – не значуща; відмінність між О2 та О4  – значуща. 

На третьому етапі (2018–2019 рр.) тривали розроблення, апробація, 

впровадження та доопрацювання програми розвитку практичного мислення в 
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офіцерів-артилеристів, відбувався формувальний етап психологічного 

експерименту. Цей етап передбачав вивчення та оцінювання діяльності у 

військових частинах (навчальних центрах, ВВНЗ) щодо розвитку 

практичного мислення. Було розроблено й оцінено ефективність 

впровадження комплексної програми розвитку практичного мислення 

офіцерів-артилеристів у процес бойової підготовки. Також була організовано 

пошук неточностей і помилок для своєчасного внесення відповідних змін і 

доповнень, організовано регулярне вимірювання рівнів розвиненості 

практичного мислення в експериментальній групі, внесено відповідні 

корективи у програму (тренінг) його розвитку. 

Щоб доягнути мету цього етапу,  було виконано такі завдання: 

– розроблено програму розвитку практичного мислення офіцерів-

артилеристів у ході виконання ними вогневих завдань; 

– проведено формувальний етап експерименту; 

– оцінено ефективність впровадження комплексної програми розвитку 

практичного мислення (тренінгу) офіцерів-артилеристів за допомогою 

проведення психологічного  експерименту; 

– скориговано програму розвитку практичного мислення за 

результатами виявлених неточностей і помилок. 

Під час реалізації цього етапу дослідження застосовано такі методи: 

– теоретичні – аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, аналогія; 

– емпіричні – психологічний експеримент, анкетування, інтерв’ювання, 

опитування, тестування, спостереження, самоспостереження, контроль; 

– статистичні – кількісне та якісне оброблення експериментальних 

даних та їх графічне подання. 

Різними методами дослідження було охоплено всього 813 осіб, з них: 

223 офіцери-артилеристи, 42 курсанти (студенти) артилеристи, 548 офіцерів 
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інших військових спеціальностей. У ході констатувального і формувального 

етапу експерименту було відібрано 85 офіцерів-артилеристів, з яких 

сформовано вибірку, розподілену на контрольну (43 особи) та 

експериментальну (42 особи)  групи (табл. 2.2).  

Таблиця 2.2 

Характеристика офіцерів-артилеристів з розподілом за їх посадами, 

віком і стажем військово-професійної діяльності 

№ 

з/п 

Посада, військове 

звання 

Стаж 

військово-

професійної 

діяльності 

(років) 

Вік 

(років) 

Контрольна група 

(n = 43) 

Експериментальна  

група (n = 42) 

кількість % кількість % 

1 Командир 

дивізіону 

(майор –

підполковник) 

20–25 35–45 6 13,9 5 11,9 

2 Начальник 

штабу дивізіону 

(капітан – 

майор) 

15–20 33–40 4 9,3 4 9,5 

3 Командир 

батареї 

(старший 

лейтенант – 

капітан) 

10–15 25–42 12 27,9 13 30,9 

4 Командир 

взводу 

(молодший 

лейтенант –

старший 

лейтенант) 

5–10 22–35 21 48,9 20 47,7 

Разом  5–25 22–45 43 100 42 100 

Додатково вкажемо особливості, притаманні представникам 

контрольної та експериментальної груп, що свідчать про однорідність 

вибірки: 

– всі представники мають фахову освіту, здобуту у вищих військових 

навчальних закладах за однією навчальною програмою; 

– всі представники  після здобуття вищої військової освіти проходили 

військову службу на посадах командного складу за напрямом «Бойове 

застосування частин та підрозділів ракетних військ і артилерії»; 
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– всі представники цієї групи чоловіки віком від 22 до 45 років, 

представники одного роду військ та виду збройних сил, учасники бойових 

дій. 

Практична діяльність офіцера-артилериста має такі особливості, які 

необхідно враховувати у процесі дослідження: 

– великий обсяг вирішення математичних задач (відповідно до вимог 

«Правил стрільби та управління вогнем Сухопутних військ Збройних Сил 

України» від 2017 року [203] Так, за нашими розрахунками, офіцер-

артилерист тільки планово, у процесі виконання заходів бойової підготовки, 

витрачає на вирішення вогневих завдань близько 18 год. протягом чотирьох 

робочих днів кожного тижня; 

– значний обсяг роботи із графічними документами (картами, схемами, 

таблицями, графіками та ін.); 

– відповідно до вимог  підготовки [135] під час вирішення вогневого 

завдання обмеженість конкретними параметрами – часом виконання 

завдання, точністю розрахунку вихідних даних для стрільби, кількістю 

допущених помилок (критичних і некритичних), що є додатковим стрес-

чинником і значно впливає на перебіг і подальший розвиток мисленнєвих 

процесів [177].  

У кожному з психологічних компонентів діагностування розвиненості 

практичного мислення вихідним чинником оцінювання стає ситуація 

взаємодії між суб’єктом та обставинами. За результатами діагностування 

умовно можна виокремити три рівні розвиненості практичного мислення 

офіцерів-артилеристів. 

Для високого рівня розвиненості практичного мислення характерні 

висока спрямованість на результат практичної діяльності; прагнення до 

повної реалізації особистісного потенціалу і постійного самовдосконалення у 

цій діяльності; високий ступінь пошуку оптимальних способів вирішення 

нестандартних, нетипових практичних ситуацій у стандартних та 
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екстремальних умовах навчально-бойової та бойової діяльності; емоційна і 

соціальна гнучкість під час вирішення типових і нестандартних ситуацій, що 

забезпечувана високим рівнем емоційно-вольової саморегуляції офіцера; 

високий рівень розвиненості комунікативно-організаційних, інтелектуальних 

і соціально-перцептивних здатностей, здатність до формування та 

згуртування військових колективів, ефективного керування підрозділом; 

висока активність суб’єкта практичної діяльності як здатність виходити за 

межі вимог ситуації, що проявляється у розвиненій самосвідомості, 

адекватній самооцінці, повному взятті на себе відповідальності за результати 

вирішення вогневих завдань і практичної діяльності в цілому. 

Для середнього рівня розвиненості практичного мислення характерні: 

недостатня визначеність у ставленні до військово-професійної діяльності; 

відсутність чіткого бачення реалізації особистісного потенціалу й 

самовдосконалення у процесі її здійснення; наявність елементів пошуку 

нових рішень у стандартних умовах повсякденної діяльності військ (сил), але 

відсутність прогнозування результатів і неврахування його ефективності; 

недостатній рівень емоційно-вольової саморегуляції, що виявляється у 

відсутності терпимості до протилежних точок зору та наявності емоційно-

оцінних негативних суджень у процесі міжсуб’єктної взаємодії під час 

вирішення завдань; рівень комунікативно-організаційних, інтелектуальних і 

соціально-перцептивних здатностей не дає змоги вирішувати нестандартні, 

нетипові завдання по керуванню підрозділом в особливих та екстремальних 

умовах навчально-бойової та бойової діяльності; активність суб’єкта – 

ситуативно-пошукова, виявляється в репродуктивній діяльності відповідно 

до засвоєних алгоритмів військово-професійної діяльності без врахування 

особливостей конкретних практичних ситуацій; рівень самосвідомості в 

цілому забезпечує адекватну самооцінку. Недостатній рівень 

відповідальності за результати вирішення завдань, що призводить до пошуку 

офіцером зовнішніх причин низької ефективності реалізації власних функцій. 
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Для низький рівень розвиненості практичного мислення характерні: 

чіткість життєвих цілей, прагнення особистості на досягнення успіху й 

самоактуалізації в діяльності офіцера-артилериста не спостерігаються, 

залежність від умов вогневих завдань, складні практичні ситуації 

ігноруються; у вирішенні нестандартних, нетипових ситуацій недотримання 

послідовності дій, невміння прогнозувати і застосовувати особистий досвід; 

виявлення емоційно-соціального сприйняття через формалізм та байдужість, 

що призводить до відчуження від пошуку способів вирішення ситуацій; 

недостатня розвиненість комунікативно-організаторських, інтелектуальних і 

соціально-перцептивних здатностей, що не дає змоги ефективно виконувати 

типові практичні завдання. Адаптивно-ситуативна активність суб’єкта; 

нездатність критично оцінювати ситуацію, що виявляється в неадекватній 

самооцінці й невмінні брати на себе відповідальності за результати 

вирішення практичних завдань і практичної  діяльності в цілому. 

Під час оцінювання рівнів розвиненості ціннісно-мотиваційного 

компонента практичного мислення ми застосовували такі кількісні 

показники: 

– мотивація досягнення успіху – сума балів 14–20 відповідає  

високому рівню практичного мислення, 8–13 – середньому, менше 8 балів – 

низькому; 

– спрямованість особистості – високий рівень практичного мислення, 

якщо у формулі спрямованості на першому місці стоїть спрямованість на 

справу; середній рівень – якщо у формулі спрямованість на справу стоїть на 

другому місці; низький рівень – якщо у  формулі спрямованість на справу 

стоїть на останньому місці.  

У ході оцінювання рівнів розвиненості емоційно-вольового компонента 

практичного мислення ми зважали на такі якості: 
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– адаптивність – результат менший за 68 балів належав до низького 

рівня розвиненості практичного мислення, межах між 68–136 – до середнього 

рівня, більший за 136 балів – до високого рівня; 

– загальний рівень саморегуляції – більше 33 балів відповідає 

високому рівню розвиненості практичного мислення, 23–32 – середньому, а 

менший за 23 бали – низькому. 

У процесі оцінювання рівнів розвиненості когнітивного компонента 

практичного мислення за результатами застосування методики дослідження 

рівнів структури інтелекту (вербального, математичного, просторового, 

мнемічного), ми ґрунтувалися на тому, що значення рівня розвиненості за 

кожним із видів інтелекту в 1 бал відповідає низькому рівню, 2 бали – 

середньому рівню, 3 бали – високому рівню практичного мислення. 

Під час оцінювання рівнів розвиненості операційно-діяльнісного 

компонента практичного мислення ми враховували значення шкал 

предметного та символічного мислення – результат менший за 6 балів 

відповідають низькому рівню, 6–9 балів – середньому рівню, більше 9 балів – 

високому рівню; 

В оцінюванні рівнів розвиненості суб’єктного компонента практичного 

мислення виходили ми зважали на такі якості: 

– за показником загальної інтернальності – 31–40 стенів відповідають 

високому рівню, 12–30 стенів – середньому, 0–11 стенів – низькому; 

– за показниками інтернальності у професійній діяльності, 

інтернальності у сфері досягнень та інтернальності у сфері невдач – 

високому рівню відповідають кількісні значення у 7–8 балів, середньому 

рівню – 4–6 балів, низькому рівню – 0–3 бали. 

Відповідно до визначених компонентів було обрано такі критерії, 

показники, шкали та методики діагностування практичного мислення 

офіцерів-артилеристів (табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 

Компоненти, критерії, показники і методики діагностування рівнів 

розвиненості практичного мислення офіцерів-артилеристів 

Критерії 

практичного 

мислення 

Показники 

практичного 

мислення 

Шкали 

(якості) 
Методики, 

діагностики 

1 2 3 4 

Ціннісно- 

мотиваційний 

Спрямованість 

особистості 

На себе 
Методика 

«Спрямованість 

особистості» В. Смекали 

та М. Кучери 

На взаємодію 

На справу 

Мотивація Досягнення 

успіху 
Методика оцінки 

визначення мотивації 

успіху та страху невдачі 

(опитувальник А. Реана) 
Уникнення 

невдач 

Емоційно-

вольовий 

Адаптивність Загальний 

рівень 

Опитувальник 

«Діагностування 

соціально-психологічної 

адаптації» 

Саморегуляція 

поведінки 

Планування  
Опитувальник «Стиль 

саморегуляції поведінки» 

В. Моросанової та 

Є. Коноз; 

Моделювання  

Когнітивний Загальний   

рівень 

інтелектуальних 

здібностей 

Математичний 

інтелект 

Тест структури інтелекту 

Р. Амтхауера Просторовий 

інтелект 

Рівень професійних і 

фахових знань 

Показники 

успішності 

виконання 

вогневих 

завдань.  

Успішність у навчальній 

діяльності з фахових 

дисциплін 

 
Оцінювання та 

самооцінювання  

Суб’єктний Ставлення до фаху 

артилериста та 

самосприйняття як 

суб’єкта діяльності 

Рівень 

ставлення до 

професії 

артилериста 

Анкетування 

Локалізація 

контролю 

особистості 

Рівень 

загальної 

інтернальності 

Тест «Локус контролю» 

О. Ксенофонтової 
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Закінчення таблиці 2.3 

Критерії 

практичного 

мислення 

Показники 

практичного 

мислення 

Шкали 

(якості) 
Методики, 

діагностики 

1 2 3 4 

Операційно-

діяльнісний 

 

 

Тип мислення Предметне  Опитувальник 

Д. Брунера для 

визначення типів 

мислення та рівня 

креативності. 
Символьне 

Успішність 

практичної 

діяльності 

Результати 

практичної 

діяльності, 

виконання 

вогневих 

завдань 

Результати експертного 

оцінювання 

Щоб звести шкали опитувальників до єдиної норми, ми встановили 

таку шкалу оцінювання рівня прояву кожної якості практичного мислення 

офіцерів-артилеристів: 

– високий рівень – 3 бали; 

– середній рівень – 2 бали; 

– низький рівень – 1 бал. 

Таким чином, загальний максимальний бал δmax сум, який може набрати 

кожен із респондентів, за сумарним рівнем прояву усіх якостей розраховано за 

такою формулою (2.2): 

δmax сум = nпок*δmax пок                                                                 (2.2) 

де n – кількість досліджуваних показників і становить 57 балів.  

Мінімальний бал δmin сум, розраховується за формулою (2.3):  

δmin сум = nпок* δmin показн                                         (2.3) 

і становить 19 балів.  

Як справедливо зазначає Дж. Еленберг, «математика – допоміжний засіб, 

який ми застосовуємо на додачу до здорового глузду шляхом багатократного 
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збільшення його обсягу та ефективності» [78], а крім того, можна додати, що 

математика – це продовження здорового глузду іншими засобами [97]. Таким 

чином, для належного розподілу респондентів у вибірці, ми виокремили якості 

практичного мислення, які є домінантними під час дослідження відповідно до 

специфіки виконання військово-професійних завдань офіцером-артилеристом: 

– спрямованість; 

– мотивація досягнення успіху; 

– адаптивність; 

– планування; 

– моделювання; 

– математичний інтелект; 

– просторовий інтелект; 

– предметне мислення; 

– символічне мислення; 

– загальна інтернальність. 

Під час загального розподілу офіцерів-артилеристів у кожній із вибірок за 

рівнями розвиненості практичного мислення ми орієнтувалися насамперед на 

вищезазначені домінантні якості, однак не ігнорували й інших якостей. Такий 

підхід дав змогу більш об’єктивно та раціонально розподілити респондентів у 

вибірці на констатувальному етапі експерименту (табл. 2.4). 
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Таблиця 2.4 

Розподіл офіцерів-артилеристів контрольної та експериментальної  

груп за рівнями розвиненості практичного мислення  

на констатувальному етапі експерименту 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Рівень 

Контрольна група 

(n = 43) 

 

 

Рівень 

Експериментальна група 

(n = 42) 

Всі якості 

 

Домінантні 

якості 

Всі якості 

 

Домінантні 

якості 

Бал % Бал % Бал % Бал % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1 Н 30 28,9 16 30,0 Н 28 23,7 14 20,0 

2 Н 31 31,6 16 30,0 Н 31 31,6 15 25,0 

3 Н 34 39,5 16 30,0 Н 32 34,2 15 25,0 

4 Н 33 36,8 17 35,0 Н 30 28,9 15 25,0 

5 Н 34 39,5 17 35,0 Н 31 31,6 15 25,0 

6 Н 34 39,5 17 35,0 Н 33 36,8 15 25,0 

7 Н 29 26,3 18 40,0 Н 30 28,9 16 30,0 

8 Н 32 34,2 18 40,0 Н 30 28,9 17 35,0 

9 Н 33 36,8 18 40,0 Н 32 34,2 17 35,0 

10 Н 33 36,8 18 40,0 Н 34 39,5 17 35,0 

11 Н 33 36,8 18 40,0 Н 34 39,5 18 40,0 

12 Н 34 39,5 18 40,0 Н 34 39,5 18 40,0 

13 Н 36 44,7 18 40,0 Н 33 36,8 18 40,0 

14 Н 31 31,6 19 45,0 Н 35 42,1 18 40,0 

15 Н 32 34,2 19 45,0 Н 35 42,1 19 45,0 

16 Н 33 36,8 19 45,0 Н 38 50,0 19 45,0 

17 Н 34 39,5 19 45,0 С 39 52,6 20 50,0 

18 С 38 50,0 19 45,0 С 38 50,0 20 50,0 

19 С 38 50,0 19 45,0 С 36 44,7 20 50,0 

20 С 39 52,6 19 45,0 Н 35 42,1 20 50,0 

21 С 39 52,6 19 45,0 С 40 55,3 20 50,0 

22 Н 35 42,1 20 50,0 С 41 57,9 21 55,0 

23 С 36 44,7 20 50,0 С 41 57,9 21 55,0 

24 С 39 52,6 20 50,0 С 40 55,3 22 60,0 

25 С 39 52,6 20 50,0 С 42 60,5 22 60,0 

26 С 36 44,7 22 60,0 С 42 60,5 22 60,0 

27 С 37 47,4 22 60,0 С 42 60,5 22 60,0 

28 С 38 50,0 22 60,0 С 39 52,6 23 65,0 

29 С 41 57,9 22 60,0 С 39 52,6 23 65,0 

30 С 41 57,9 22 60,0 С 43 63,2 23 65,0 

31 С 42 60,5 22 60,0 С 44 65,8 24 70,0 

32 С 41 57,9 23 65,0 С 43 63,2 24 70,0 

33 С 42 60,5 23 65,0 С 46 71,1 24 70,0 

34 С 43 63,2 23 65,0 С 44 65,8 25 75,0 

35 С 42 60,5 25 75,0 С 45 68,4 25 75,0 

36 С 47 73,7 25 75,0 С 48 76,3 25 75,0 

37 В 47 73,7 26 80,0 В 48 76,3 25 75,0 

38 В 50 81,6 26 80,0 В 48 76,3 26 80,0 
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39 В 50 81,6 26 80,0 В 49 78,9 26 80,0 

40 В 48 76,3 27 85,0 В 51 84,2 26 80,0 
41 В 51 84,2 28 90,0 В 52 86,8 28 90,0 
42 В 51 84,2 29 95,0 В 50 81,6 28 90,0 
43 В 52 86,8 29 95,0      

МЦТ n 43 43 n 42 42 

 38,56 20,90  39,17 20,74 
Md 34 19 Md 30 15 
Mo 39 22 Mo 39 20,5 

ММ S2
x 40,87 13,32 S2

x 41,39 14,35 
Sx 6,39 3,65 Sx 6,58 3,91 
Ax 0,55 0,72 Ax 0,21 0,03 
Ex -0,51 -0,41 Ex -0,97 -1,01 

 temп 0,43 
 t0.05 1,66 
 t0.01 2,37 
 Pемп 0,66 
 TTEST 0,66 

Перевірку статистичної гіпотези щодо різниці середніх значень у разі 

незв’язаних вибірок різних обсягів виконано за допомогою t-критерію 

Ст’юдента. Через те, що значення t-критерію Ст’юдента не перевищує 

критичного, немає підстав стверджувати, що середні якості вибірки 1 

статистично значуще відрізняються від вибірки 2 (р = 0,01).  

Загальний результат розподілу рівнів розвиненості практичного 

мислення між контрольною та експериментальною групами за підсумками 

констатувального експерименту наведено на рис. 2.1.  

 

Рис. 2.1. Порівняльна характеристика рівнів розвиненості практичного 

мислення офіцерів-артилеристів між контрольною та експериментальною 

групами за підсумками констатувального етапу експерименту 
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Обґрунтований психодіагностичний апарат і методика визначення 

рівнів розвиненості компонентів практичного мислення дають змогу 

емпірично з’ясувати особливості їх розвитку в офіцерів-артилеристів.  

Таким чином, рівень розвиненості практичного мислення офіцерів-

артилеристів зумовлений мірою їх активності як суб’єктів діяльності, 

особливостями і можливостями самостійно організовувати свої дії, 

поведінку, діяльність у цілому на основі інтелектуальної готовності та 

усвідомлення емоційно-соціальної значущості особистих способів вирішення 

професійних ситуацій.  

Цілісне уявлення моделі практичного мислення офіцерів-артилеристів 

у ході виконання вогневих завдань, обґрунтування її структурних і 

функціональних компонентів, критеріїв та рівнів сформованості стає 

теоретичним підґрунтям для виявлення комплексу психолого-педагогічних 

умов її розвитку в офіцерів-артилеристів у ході виконання вогневих завдань 

як реалізації їх основного виду діяльності. 

 

2.2. Критерії та показники діагностування розвиненості 

практичного мислення офіцерів-артилеристів у ході виконання вогневих 

завдань 

 

Складність проблеми визначення критеріїв і показників практичного 

мислення полягає у тому, що його як психічне явище і психологічний 

феномен практично не досліджено в українській психологічній науці, 

особливо стосовно фахівців військової сфери. Існують певні дослідження з 

цієї проблеми в західній психологічній науці, результати яких недостатньо 

висвітлені, на жаль, у вітчизняних наукових публікаціях. На основі їх 

узагальнення, систематизації різних підходів до дослідження у психологічній 

науці можна зробити такі висновки. 

1. Джерелами дослідження проблеми практичного мислення є праці 

зарубіжних (К. Бюлера, М.  Басова, Л.  Виготського, Д.  Завалишиної, 
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М.  Кашапова, Ю.  Корнилова, Т.  Кудрявцева, О.  Леонтьєва, С.  Рубінштейна, 

Б.  Теплова, О.  Тихомирова) та вітчизняних (С.  Бочарової, Г.  Костюка, 

Л. Карамушки, В. Кліменка, Т. Косми, С. Максименка, Є. Мілеряна, 

В. Моляки, І. Пасічника, Н. Побірченко, В. Панка, Н. Пов’якель, В. Рибалки, 

М.  Смульсон та ін.)  науковців. В них проаналізовано дії людини у 

практичних ситуаціях, буденній дійсності, розкрито основні відмінності між 

теоретичним і практичним мисленням, обґрунтувано практичне мислення як 

важливий різновид інтелектуальної сфери людини.  

2. Предметом досліджень є такі аспекти практичного мислення: 

недостатність, надмірність, невизначеність і багатозначність умов, які 

пов’язаних із вирішенням проблемної ситуації за допомогою практичного 

мислення; необхідність конкретизації проблемної ситуації, тобто 

виокремлення істотних характеристик, які позначаються на об’єкті впливу 

або можуть бути використані, залучені тут і зараз; цілісність проблемної 

ситуації (в контексті власного фізичного стану і стану елементів проблемної 

ситуації); орієнтованість на активну дію та результат.  

Щодо методик дослідження слід наголосити на відсутності 

обґрунтованого інструментарію емпіричного та експериментального 

дослідження. Як показують результати аналізу різних дисертаційних 

досліджень, особливо складною є проблема виокремлення критеріїв і 

показників, які становлять важливу передумову забезпечення ефективності 

емпіричного та експериментального досліджень. Критерій (з грецької – засіб 

судження, переконання, мірило) – це «мірило для визначення, оцінки 

предмета чи явища; ознака, взята за основу класифікацій» [258, с. 196]; 

«підстава для оцінки чогось» [252, с. 231]. «У педагогічній теорії як критерії 

розуміють ті якості явища, що відображають його істотні характеристики і 

саме тому підлягають оцінюванню» [134, с. 35–39]. У широкому розумінні 

критерій (від грецьк. krіterіon – засіб для судження), ознака, на підставі якої 

вироблють оцінку, визначення або класифікацію чого-небудь, мірило 

судження, зіставлення [34, с. 376]; ознаки, на підставі яких  оцінюють, 

визначають або класифікують що-небудь [208; 209]; показники, що 
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поєднують методи  розрахунку, теоретичну модель розподілу і правила 

ухвалення рішення про правдоподібність основної чи однієї з альтернативних 

гіпотез [210, с. 211]. 

На думку В. Шадрикова, критерій виражає найбільш загальну сутнісну 

ознаку, за якою оцінюють психолого-педагогічні явища. Ступінь 

визначеності певного критерію виражають у певних показниках, які, у свою 

чергу, характеризуються низкою ознак [276]. 

Критерії відображають сутнісну мінливість явища (предмета 

дослідження). Ступінь вираженості того чи іншого критерію визначають з 

урахуванням системи показників, що репрезентує якісні й кількісні 

характеристики окремих властивостей, елементів і станів предмета вивчення 

та оцінювання. 

Критеріальну систему нашого дослідження визначено з позиції, суть 

якої полягає в тому, що критерій виражає найбільш загальну сутнісну ознаку, 

за якою і відбувається оцінювання, порівняння реальних психічних явищ. 

При цьому критерії, показники та їх ознаки є елементами певної системи, 

внутрішня впорядкованість і цілісність якої забезпечені повнотою 

відображення досліджуваного явища. 

Критерій виражає сутнісні характеристики зміни в розвитку предмета 

або знання межі, повноти прояву його сутності в конкретному його вияві. 

Критерій є об’єктивним, тому що з’являється як виявлена сутність. Його 

формування відбувається на основі результатів аналізу конкретної праці. 

Критерій – це засіб, необхідний інструмент оцінювання. Його функціональна 

роль полягає у визначенні або невизначенні сутнісних ознак предмета. 

Критерій – не тільки засіб виявлення й оцінювання предмета, а й підстава для 

класифікації, систематизації предметів [95]. 

Для повного розуміння проблеми слід правильно встановити 

взаємозв’язок між поняттями «критерій» і «показник». Показник 

співвідноситься з критерієм як частка із загальним, тобто кожен критерій 

містить групу показників, що якісно і кількісно характеризують предмет 

дослідження. Критерії і показники виражають закономірності виникнення 



100 

предмета або явища дослідження, його складові, функціонування і розвиток 

[129, с. 61–63]. 

Будучи за своєю суттю ознаками, на основі яких відбувається 

оцінювання, визначення або класифікація чого-небудь, мірилом оцінки, 

критерії є загальними порівняно з показниками, що тісніше пов’язані з 

процедурами конкретних вимірювань. Якщо критерії використовують як 

мірило оцінювання, то показники – як характеристики, що дають змогу 

судити про  зміни, які відбуваються [63, с. 178]. 

Показники і критерії можуть бути об’єктивними і суб’єктивними, 

інтегральними (узагальненими) і конкретними (особливими). Зазначимо, що 

для практичного мислення об’єктивність полягає в тому, що багато 

індивідуально-психічних характеристик, які детермінують розвиток 

практичного мислення, можуть бути безпосередньо виміряні, оцінені і 

порівняні, а також використані як надійні й апробовані методи. 

Суб’єктивність при цьому пов’язана з особливостями рівня розвитку окремих 

характеристик практичного мислення кожного офіцера-артилериста. 

На думку А. Деркача, В. Зазикіна, інтегральні критерії пов’язані з 

фундаментальними проявами досліджуваного предмета, а конкретні  

відображають специфіку предмета дослідження, його ключові елементи [63, 

с. 179]. 

Отже, критерій є засобом, необхідним інструментом оцінювання, але 

сам не є оцінкою. Функціональна роль критерію полягає у визначенні 

сутнісних ознак предмета.  

Результати теоретичного аналізу показали, що показники 

співвідносяться із критеріями як часткове із загальним. Так, кожен критерій 

містить групу показників, які його конкретизують якісно та кількісно. 

Критерій відображає розвиток знання сутності практичного мислення, а 

показники є динамічними, і на певному етапі розвитку предмет може 

змінювати внутрішній зміст, що зумовлює необхідність уточнення 

показників для зміненого предмета. Отже, критерії та показники виражають 

закономірності виникнення предмета та його будови, тому є стійкими у разі 
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багатократного вимірювання на певному відрізку часу. Спираючись на ці 

положення, можна виявити змістовий бік критеріїв і показників 

діагностування розвиненості практичного мислення офіцерів-артилеристів у 

ході виконання вогневих завдань.  

Проаналізуємо результати окремих досліджень практичного мислення 

фахівців, усвідомлення та врахування яких сприятиме оптимальному 

виокремленню критеріїв і показників розвиненості практичного мислення  

офіцерів-артилеристів. Наприклад, А.  Карпов та Ю.  Корнілов виокремили  в 

педагогів такі його компоненти, які водночас є його критеріями: 

мотиваційно-цільовий (самодетермінація творчої інтелектуальної активності 

педагога); функціональний (основні функції педагога у педагогічній 

діяльності); змістовний (специфіка педагогічної проблемної ситуації та 

особливості професійних завдань, що випливають з цієї ситуації); 

операційний (узагальнені, вироблені в педагогічній практиці педагога засоби 

рішення ним професійних завдань); рефлексивний (засоби контролю, 

оцінювання та усвідомлення педагогом своєї діяльності) [90, с. 119]. 

Серед українських досліджень проблеми мислення заслуговує уваги 

праця Л. Хімчук із вивчення технічного мислення. Дослідниця виокремила 

мотиваційний, поняттєвий, практичний та емоційно-вольовий компоненти 

[268, с. 7]. 

Досліджуючи інженерний стиль мислення, який є різновидом 

практичного, Д.  Чернишов виокремлює такі компоненти технічної 

обдарованості учнів: споживчо-мотиваційний (показники – пізнавальна 

потреба у сфері науки і техніки, спрямованість до пошуку науково-технічної 

інформації, потреба у досягненні ідеального результату; когнітивно-

інтелектуальний (показники – спроможність до проблематизації, аналітична 

схильність до генерування науково-технічних ідей, готовність до 

застосування неординарних засобів вирішення нових проблем); емоційно-

вольовий (показники – здатність до цілісно-системного пошуку ідеально-

цілісного результату, спрямованість на досягнення нетривіального способу 

вирішення завдання, готовність до оперативного вибору ідеально-ціннісного 
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засобу рішення); продуктивно-результативний (показники – комплекс 

варіантів реалізації ціннісного засобу реалізації, простота втілення ідеально-

ціннісного засобу вирішення) [273, с. 22–23]. 

У дисертаційному дослідженні Т. Марченко присвяченому 

математичному мисленню студентів, виокремлено такі його компоненти: 

змістовний, в якому об’єктом мислення є математична задача; операційний, 

до складу якого входить сукупність певних розумових умінь, які 

забезпечують успішність розв’язування математичних задач [157, с. 7]. 

В процесі дослідження музичного мислення Н. Мозгальова 

виокремлює такі компоненти: мотиваційно-потребнісний, емоційно-

почуттєвий, творчо-діяльнісний, когнітивно-операційний, оцінювально-

орієнтаційний [161, с. 7–8]. 

Досліджуючи професійне мислення майбутніх практичних психологів, 

Н. Пов’якель виокремлює такі ознаки професіоналізму мислення: високий 

рівень кваліфікації та професійної компетентності; високий рівень розвитку 

особистісних і професійно важливих якостей; високий рівень мотивації 

досягнення; низький рівень залежності від зовнішніх чинників і гнучкість 

саморегуляції; високий рівень організованості, працездатності та 

змобілізованості; можливість саморегуляції та розвитку фахівця як 

особистості; спрямованість на утворення та реалізацію професійних цілей; 

володіння змістом і сучасними технологіями вирішення професійних завдань 

тощо [195, с. 11]. 

Після аналізу наукової літератури та узагальнення результатів 

наукових досліджень, пов’язаних із завданнями нашого дисертаційного 

дослідження, а також практичного вивчення й аналізу умов виконання 

вогневого завдання виникає низка проблемних запитань. Найголовніше серед 

них полягає у тому, що у науковій літературі системно не проаналізовано 

основні критерії діагностування практичного мислення. На нашу думку, це 

пов’язано насамперед із несистемним підодом до розуміння змісту і 

компетенцій фахівців.  
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У зв’язку з цим критерії та показники діагностування практичного 

мислення визначимо на основі врахування низки аспектів. 

По-перше, потрібно чітко з’ясувати основний методологічний підхід 

до розуміння змісту і сенсу практичного мислення фахівців. На основі 

аналізу результатів наукових пошуків у галузі практичного мислення можна 

визначити логіко-центрований, особистісний, діяльнісний, когнітивний, 

системно-структурний, віковий, професійно орієнтований, акмеологічний і 

задачний підходи до його дослідження у психологічній науці. Ми обрали та 

обґрунтовали суб’єктно-діяльнісний підхід, як такий, що найбільше 

відповідає меті і завданням дослідження [178; 284] 

По-друге, слід чітко визначити функції офіцера-артилериста у ході 

виконання вогневих завдань, які власне становитимуть практичну основу 

виокремлення основних критеріїв їх практичного мислення і визначатимуть 

основні їх показники. Науковці виокремлюють різні функції. Ми за основу 

взяли такі. Орієнтовно-прогностична функція полягає в умінні офіцера-

артилериста як фахівця визначити конкретну мету, зміст, методику 

підготовки до виконання вогневих завдань, передбачати її результати. Ця 

функція реалізується на основі знання рівня індивідуальної підготовленості 

свого підрозділу, бойових можливостей, тактико-технічних характеристик, 

злагодженості та згуртованості колективу, специфіки майбутніх бойових дій 

тощо. Прогностичність практичного мислення офіцера-артилериста  

передбачає наявність у нього сукупності вмінь враховувати не тільки 

оперативну інформацію, а й передбачати результати своєї діяльності та 

діяльності підрозділу. Основна складність прогнозування полягає в 

необхідності урахування низки складних умов і чинників майбутнього 

розвитку подій, перебіг яких не завжди можна науково проаналізувати і 

логічно впорядкувати. Більше того, противник намагатиметься всіляко 

сприяти алогічному розвиткові подій. 

Діагностична функція пов’язана з вивченням усіх умов та чинників, що 

впливають на хід виконання вогневих завдань. Реалізація цієї функції 

відбувається під час ретельного оцінювання та порівняння всіх умов і 
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чинників, що впливають на хід виконання вогневого завдання, адже будь-яка 

незначна помилка може призвести до невиконання вогневого завдання, 

безпосередньо або опосередковано вплинути на загальний результат. У 

зв’язку з цим діагностична функція набуває особливого значення і 

важливості.  

Конструктивно-проектувальна функція передбачає постійне 

вдосконалення офіцером-артилеристом методики виконання вогневих 

завдань. Так, прагнучи максимально  скоротити час, зменшити кількість 

помилок та збільшити при цьому точність, офіцер-артилерист на підставі  

наявних даних постійно прагне віднайти найпростіше та найефективніше 

рішення. У процесі набуття навичок реалізація цієї функції потребує від 

нього образно-конкретного практичного мислення, ініціативності, творчості, 

високого рівня професійних знань та досвіду. Стимулювальними чинниками 

є: небезпека, невизначеність, ліміт часу та ресурсів, високий рівень 

відповідальності.  

Організаційна функція полягає в умінні організовувати виконання 

запланованих заходів, мобілізувати власні зусилля, зусилля підрозділу на 

досягнення поставлених цілей. Професійні вміння розробляти прості плани, 

спрощувати, а не ускладнювати ситуацію є, на думку Дж. Равена, ознакою не 

інтелектуальної слабкості, а інтелектуальної сили й компетентності мислення 

[214]. Відповідно необхідність постановки та структурування ієрархії цілей, 

планування дій та рішень своїх та підрозділу є однією з характеристик 

практичного мислення. Методично обґрунтований порядок виконання 

вогневого завдання є продуктом складного мисленнєвого процесу, який 

залежить від його здатності розробляти різноманітні варіанти вирішення, 

легкості та швидкості їх створення, наявності альтернативних варіантів 

виконання вогневих завдань, можливості їх адаптації до різних умов 

обстановки.  

Від якості планування виконання вогневих завдань залежить успішна 

реалізація практичної функції, яка передбачає наявність в офіцера-

артилериста практичних навичок і вмінь, методик і технологій, що у 
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сукупності називається професійною технікою. Комплекс основних знань, 

умінь і напрямів його роботи у ході виконання вогневого завдання був 

викладений у п. 1.3 та обґрунтований у публікаціях автора [169; 171; 172;  

177; 178; 180]  

Зміст аналітично-оціночної функція у практичній діяльності офіцера-

артилериста полягає в аналізі власних дій та дій підлеглих у ході виконання 

вогневих завдань, виявленні переваг і недоліків, порівнянні отриманих 

результатів із запланованими. Офіцер-артилерист забезпечує таким чином 

зворотний зв’язок у роботі, тобто своєчасно визначає конкретні результати 

практичної діяльності та вносить необхідні корективи, й уточнення тощо.  

Управлінська функція діяльності офіцера-артилериста має важливе 

значення, адже успішність виконання вогневого завдання значною мірою 

залежить від злагодженої та вмілої роботи особового складу підрозділу, а 

чіткість виконання команд підрозділом визначається вмілим управлінням. 

Складовою нашого суб’єктно-діяльнісного підходу є творче врахування 

цих основних функцій офіцера-артилериста, які безпосередньо визначають, 

на наше тверде переконання, основні характеристики його практичного 

мислення і водночас є практичною основою для виокремлення основних 

якостей його діагностування.  

По-третє, потрібно знати основні риси їх практичного мислення. 

Науковцями виокремлюються певні характеристики мислення фахівців. 

Наприклад, важливими характеристиками професійного мислення завжди є, 

на думку П. Решетнікова, технологічність, конкретність і конструктивність 

рішень. При цьому конкретність мислення фахівця виявляється насамперед у 

технологічному й конструктивному підході до організації професійної 

діяльності, наприклад у прийнятті управлінських рішень [219]. Характерні 

риси практичного мислення офіцера-артилериста були викладені у п. 1.2.  

Звернемо увагу на особливий зміст поняття «суб’єкт» на відміну від 

поняття «об’єкт». Психологічна категорія суб’єкт дає змогу знайти у різних 

особистостей різну міру їх активності, різну міру інтегративності, різний 

ступінь самовизначення; розкрити співвідношення ідеалу розвитку і реально 
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досягнутого рівня, можливостей особистості і реальної міри її активності, – 

зазначає К. Абульханова-Славська [1, с. 49]. 

У психології суб’єкта безперечним лідером і одним із засновників 

нового напряму в Радянському Союзі був А. Брушлінський, який опублікував 

безліч монографій, наукових статей, виступів на конференціях з проблеми 

психології суб’єкта [27–33]. В основному А. Брушлінський завершив наукові 

дослідження з цієї проблеми й обґрунтував цілісний, оригінальний і 

сформований варіант психології суб’єкта. Учений не просто розвинув 

суб’єктно-діяльнісний підхід свого наукового керівника С. Рубінштейна, а 

висунув принципово нові ідеї щодо наукових основ психології суб’єкта, 

оскільки суб’єкт – це, на його думку, якісно новий спосіб самоорганізації 

людини, а також людина на вищому рівні своєї активності, цілісності 

(системності), автономності, тобто визначив що, суб’єктом не народжуються, 

а стають. Кожна особистість є, за А. Брушлінським, суб’єктом, але не кожен 

суб’єкт є особистістю [32, с. 30–41]. 

Принципова новизна теорії А. Брушлінського полягає, на думку 

В. Знакова, в переході від мікросемантичного до мікроаналітичного методу 

пізнання психічного, значному розширенні уявлення про зміст активності як 

чинника детермінації психіки, цілісному системному дослідженні 

динамічного, структурного та регулятивного планів аналізу психології 

суб’єкта [77, с. 95–106]. 

Цікавий варіант розуміння суб’єкта – вчинкову структуру відносин 

людини і світу, в основу яких покладено вчинки, запропонував провідний 

український психолог В. Роменець. На його думку, суб’єкт психічної 

активності виявляється найповніше у формі особистості, а формою прояву 

особистості є вчинок, саме у ньому зосереджені всі сторони психіки для 

вирішальної ситуативної зміни. Ситуація, мотивація, дія і післядія становлять 

завершену його структуру. Через зміщення акцентів на цих компонентах 

вчинку відбувається духовний поступ людини і людства. У сукупності своїх 

визначень вчинок є логічним осередком суб’єкта психічної активності [226, 

с. 35]. 
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Своє бачення понять «суб’єкт» і «суб’єктність» пропонують 

В. Слободчиков та Є. Ісаєв: «Суб’єкт – це людина як носій (ініціатор, 

творець, розпорядник) предметно-практичної діяльності і пізнання; 

становлення суб’єкта – це процес оволодіння індивідом власним духовним 

життям. Суб’єктивність – базова категорія антропологічної психології, що 

визначає загальний принцип існування людської реальності, безпосередньої 

самобутності людини; як форма буття і спосіб організації людської 

реальності суб’єктивність виявляється у здатності людини прийняти 

практично-перетворююче ставлення до власної життєдіяльності і знаходить 

своє вище вираження в рефлексії. Суб’єктність – соціальний, діяльнісно-

перетворювальний спосіб буття людини, суб’єктність є очевидна і 

безпосередньо дана форма самобутності людини» [241, с. 372]. 

На основі врахування вищевикладених положень та ідей було 

виокремлено критерії діагностування розвиненості практичного 

мислення офіцерів-артилеристів:  

1. Ціннісно-мотиваційний критерій у контексті нашого дослідження є 

чи не найважливішим, адже саме під впливом певних мотивів формується 

спрямованість практичного мислення. Особливості формування та розвитку 

мотивації у досліджуваних осіб буде з’ясовано у ході навчальної (навчально-

бойової) діяльності відповідно до основних положень та ідей суб’єктно-

дiяльнiсного підходу, які стосуються значення і смислу, взаємозв’язку 

ціннісно-мотивацiйної та емоційно-вольової сфер особистості, положень про 

зв’язок переживань і проблемної ситуації розвитку. Використовуватимуться 

суб’єктивно-оцінні психологічні  методики та анкетування, які мають 

забезпечувати можливість аналізу мотиваційних процесів. 

У ході дослідження для оцінювання ціннісно-мотиваційного критерію 

розвиненості практичного мислення ми використали методику 

«Спрямованість особистості» В. Смекала та М. Кучери та методику  

оцінювання визначення мотивації успіху та страху невдачі (опитувальник 

А.  Реана). 

Важливим критерієм сформованості ціннісно-мотиваційного критерію 
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розвиненості практичного мислення є наявність інтересу до професійної 

діяльності та бажання її виконувати. 

Методика  оцінювання визначення мотивації успіху та страху невдачі 

(опитувальник А.  Реана) є психологічним інструментарієм для 

діагностування сили і спрямованості мотивів досліджуваної особи, які 

стосуються переважно двох основних аспектів – мотивації досягнення успіху 

та мотивації уникнення невдач [215]. 

Потенційно бажаною є мотивація досягнення успіху, яка 

характеризується такими мотиваційними проявами: 

– несхильністю до надмірного ризику, вмінням ставити перед собою 

вагомі, помірні цілі, прагненням до того, щоб ризик був контрольованим і 

прогнозованим; 

– наданням переваги ситуаціям, коли відповідальність за їх подолання 

покладена особисто на них, а успіх залежить переважно від особистих зусиль 

і здатностей, інакше кажучи, віддання переваги тим ситуаціям, в яких вони є 

господарями своєї поведінки, що задовольняє ще одну властиву їм потребу – 

потребу в самодетермінації.  

Для визначення ступеня прояву основної мотивації (орієнтації) 

особистості у поведінці та діяльності, тобто спрямованості, ми 

використовували методику «Спрямованість особистості» В. Смекала та 

М. Кучери. 

Науковці вважають спрямованість дуже важливою складовою  

життєдіяльності людини. Саме спрямованість визначає, що є суб’єктивно 

значущим та істотним для суб’єкта, задає напрям його активності і 

прагненням, виявляється як системотвірна властивість особистості, що 

містить потреби, мотиви, цілі, цінності, настанови, емоційне ставлення до 

діяльності й активно впливає на дії та вчинки, адже основною 

характеристикою практичного мислення є його чітка спрямованість на 

вирішення практичних завдань. 

Необхідною і достатньою сукупністю параметрів для діагностування 

сформованості ціннісно-мотиваційного критерію практичного мислення є: 
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 домінування внутрішніх  мотивів професійної діяльності, наявність 

чіткої тенденції на досягнення успіху (тест «Мотивація досягнення успіху та 

уникнення невдач»); 

 орієнтованість і виразність спрямованості особистості на досягнення 

результатів діяльності, тобто виконання завдань (опитувальник «Типи 

спрямованості особистості»). 

2. Показники рівнів розвиненості емоційно-вольового критерію 

практичного мислення можна дослідити за допомогою діагностування 

адаптаційних здібностей фахівця до мінливих практичних ситуацій, зокрема 

із застосуванням впливу штучних стрес-чинників, а також через визначення 

системи саморегуляції активності особистості. 

Процеси адаптації постійно відбуваються на різних рівнях психічної 

складової особистості та активізуються кожного разу, коли особистість 

потрапляє у нові для себе умови, опиняється у незвичних обставинах.  

Узагальнювальною характеристикою адаптивних процесів психіки 

офіцера-артилериста, що відбуваються на різних рівнях структури 

особистості, є її спрямована активність, що веде до змін певних якостей або 

способів функціонування: стилю поведінки, особливостей або спрямованості 

активності.  

Адаптаційні можливості у процесі розвитку практичного мислення 

виявляються як результат діяльності практичного мислення у вигляді 

простих, ефективних та дієвих рішень, коли з’ясовується розбіжність між 

бажаним і дійсним, уявним і реальним, усвідомлюється необхідність 

врахування ситуації і координування своєї діяльності з реальністю. Зміст 

адаптивного процесу полягає у пошуках особистістю форм і встановленні 

оптимального «режиму» практичної діяльності в конкретних умовах. 

Сформоване практичне мислення фахівця є цілеспрямованим і таким, 

що активно змінюється залежно від зміни умов завдань та обставин під час їх 

вирішення. З цієї точки зору практичне мислення відрізняється від 

теоретичного. Так, практичне мислення є адаптивним коли спрямоване на 
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економію зусиль, що в нашому випадку є тим критерієм, який відрізняє дії 

професіонала від дій новачка [177; 313].  

Таким чином, головними внутрішніми механізмами адаптації є процеси 

конкретизації, корегування та узгодження, що в свою чергу, спираються на 

процес розвитку особистості, розширення й інтеграцію її досвіду 

самопізнання та взаємодії зі світом. Завдяки все більш повному і 

реалістичному сприйняттю себе і ситуації особистість отримує можливість 

гармонізувати свої відносини з соціальним і професійним середовищем,  

наблизитися до бажаного рівня включеності у практичну діяльність. 

Недостатня розвиненість адаптаційних можливостей особистості сприятиме 

уникненню нових ситуацій або неадекватному реагуванню на їх виникнення 

на афективно-когнітивному рівні. 

Для діагностування рівня адаптаційних здатностей, зокрема такої 

якості як «адаптивність», ми використали опитувальник соціально-

психологічної адаптації (К. Роджерса, Р. Даймонда). 

Для дослідження процесуальних аспектів саморегуляції професійної 

діяльності офіцерів-артилеристів ми використовували опитувальник «Стиль 

саморегуляції поведінки» (ССП) В. Моросанової та Є. Коноз, який діагностує 

стильові особливості саморегуляції. Опитувальник складається із 46 

тверджень, що утворюють шість шкал, виокремлених відповідно до основних 

регуляторних процесів (планування, моделювання, програмування, 

оцінювання результатів) і регуляційно-особистісних властивостей (гнучкість 

і самостійність). До складу кожної шкали включені по 9 пунктів, деякі з них  

одночасно до двох шкал, бо стосуються як характеристик регуляторного 

процесу, так і властивостей регуляції.  

Опитувальник загалом застосовано як єдину шкалу «Загальний рівень 

саморегуляції» (ЗР), що характеризує загальний рівень сформованості 

індивідуальної системи саморегуляції активності людини. Особам із високим 

рівнем (35–46 балів) саморегуляції властива усвідомленість взаємозв’язку 

регуляторних ланок у загальній структурі індивідуальної регуляції. Такі 

особи самостійно, гнучко й адекватно реагують на зміни умов, легко 
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навчаються новим видам активності, почувають себе впевнено у незнайомих 

ситуаціях, у них визначення і досягнення мети переважно відбуваються 

усвідомлено. На фоні високого рівня мотивації досягнення успіху вони здатні 

формувати такий стиль саморегуляції, що дає змогу компенсувати 

особистісні характеристики, які заважають досягненню цілей. В осіб з 

низькими показниками спостерігаються залежність від ситуації та думки 

інших, зниження можливості компенсації рис особистості, несприятливих 

для досягнення цілей.  

Отже, надійним засобом для діагностування рівня розвиненості 

емоційно-вольового компонента практичного мислення є методики, які 

безпосередньо або опосередковано можуть вказувати на ступінь прояву 

певного явища: 

– опитувальник «Діагностування соціально-психологічної адаптації»; 

– опитувальник «Стиль саморегуляції поведінки». 

Необхідною і достатньою сукупністю параметрів для визначення рівня 

розвиненості цього критерію є: 

– здатність швидко пристосовуватися до мінливих умов практичної 

діяльності; 

– високий рівень розвиненості індивідуальної системи саморегуляції 

особистості у практичній діяльності; 

– висока працездатність головного мозку, що є запорукою високого 

рівня мисленнєвої діяльності. 

3. Показниками розвиненості когнітивного критерію практичного 

мислення можна вважати рівень розвиненості інтелекту і тип мислення.  

Так, інтелект – це самостійна, динамічна структура пізнавальних 

якостей особистості, що виникає на основі генетичних і вроджених анатомо-

фізіологічних особливостей мозку та нервової системи, формується і 

проявляється в діяльності, зумовленій культурно-історичними умовами,  

забезпечує адекватну взаємодію з навколишньою дійсністю та її 

цілеспрямоване перетворення [35]. Як інструментарій під час проведення 

експерименту ми використовували тест структури інтелекту Р. Амтхауера 
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(TSI) [79, с. 342–370]. У цьому тесті інтелект розглянуто як підструктуру в 

цілісній структурі особистості, яка є упорядкованою цілісністю мисленнєвих 

здатностей, що формуються і проявляються в діяльності. Так, Р. Амтхауер 

виокремив чотири провідних чинники інтелекту: вербальний, математичний, 

просторовий та мнемічний. На їх діагностику спрямовані дев’ять таких 

субтестових методик: 

– субтест 1 – на загальну обізнаність та поінформованість у різних 

галузях знань (не тільки наукових, а й життєвих);  

– субтест 2 – на  класифікацію понять;  

– субтест 3 – на  встановлення аналогій;  

– субтест 4 – на зведення двох понять до загальної категорії 

(узагальнення); 

– субтест 5 – на вміння вирішувати прості арифметичні завдання;  

– субтест 6 – на вміння знаходити числові закономірності;  

– субтест 7 – на вміння подумки оперувати зображеннями фігур на 

площині;  

– субтест 8 – на вміння подумки оперувати зображеннями об’ємних 

фігур; 

– субтест 9 – на заучування слів [17, с. 208]. 

Тест структури інтелекту Р. Амтхауера дає змогу інтерпретувати 

результати на трьох рівнях: 

1. Загальний рівень інтелекту визначається на рівні загальної оцінки, 

отриманої в результаті підсумовування балів за кожний субтест, який можна 

перекласти у стандартну шкалу. Стандартизація проводилася на вибірці з 

4076 випробуваних, середній бал дорівнював 82. Надійність тесту дорівнює 

0,97 (кореляція парних і непарних завдань), під час повторного тестування, 

через рік коефіцієнти надійності дорівнювали 0,83 (за окремими субтестами – 

0,50). Валідність тесту за успішністю навчальної діяльності дорівнює 0,62 

[17, с. 208]. 
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2. Інтерпретація групи субтестів, близьких за факторним принципом, 

дає змогу диференційовано оцінювати рівень розвиненості різних аспектів 

мислення. Окремі субтести розподілені за такими групами: 

а) комплекс вербальних субтестів (субтести 1–4) передбачає виявлення 

загальної здатності до оперування словами як сигналами і символами. У разі 

високих результатів за цим комплексом в досліджуваних переважає 

вербальний інтелект, є загальна орієнтація на суспільні науки і вивчення 

іноземних мов, практичне мислення фахівця є вербальним; 

б) комплекс математичних субтестів (5, 6) виявляє здатності в галузях 

практичної математики та програмування. Однаково високі результати за 

обома субтестами вказують на «математичну обдарованість», що є важливою 

складовою практичного мислення офіцера-артилериста; 

в) комплекс конструктивних субтестів (7, 8) виявляє розвинені 

конструктивні (просторові) теоретичні і практичні здібності. Однаково високі 

результати за субтестами цього комплексу є важливим підґрунтям не тільки 

для технічної, а й загальнонаукової обдарованості; 

г) пам’ять (мнемічні здатності) (9) – виявляє здатність до сприйняття 

слова (і тим більше його запам'ятовування) як складного процесу, що 

передбачає включення в систему відомих кодів, у яких провідні ознаки 

виявляються домінуючими, а побічні, підпорядковані – відтісняються. Це 

означає, що під час фіксації слова завжди відбувається процес вибору 

провідної системи зв’язків і гальмування побічних зв’язків. 

Багатовимірні зв’язки, що стоять за словом, мають істотне значення і 

під час його пригадування – складного процесу активного пошуку, вибору 

потрібного зв’язку з багатьох можливих, які тривають на тлі гальмування 

побічних, незначних компонентів. 

За результатами цього субтесту можна з’ясувати рівень розвиненості 

короткочасної пам’яті. Ці результати не можна переносити на рівень 

розвиненості пам’яті в цілому, тому що різні види пам’яті незалежні один від 

одного. 

3. Щоб узагальнити «розумовий профіль», Р. Амтхауер пропонує таку 

інтерпретацію: якщо найвищі результати отримані за першими чотирьма 
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субтестами, то у досліджуваної особи більше розвинені теоретичні здатності, 

якщо за іншими п’ятьми субтестами – практичні здатності. Отже, необхідно 

враховувати практичну складову як орієнтацію на результат діяльності, проте 

не слід ігнорувати наявність і теоретичної складової. 

Інтерпретація результатів окремо за кожним субтестом дає змогу 

надалі сформувати профіль структури інтелекту. Для апробації та 

підтвердження (або спростування) вибору тесту Р. Амтхауера як 

психодіагностичного інструментарію ми провели пілотний експеримент, 

метою якого було визначення рівнів розвиненості окремих компонентів 

мислення в залежності від особливостей конкретної військово-професійної 

діяльності. Сутність експерименту становило порівняльне кореляційне 

дослідження двох рандомізованих груп (R1 та R2) для встановлення схожості 

або відмінності за певними складовими мисленнєвих процесів (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

План порівняльного кореляційного дослідження 

для двох рандомізованих груп 

№ Групи Експериментальний вплив 

1 Група 1 R1              О1 

2 Група 2 R2              О2 

Порівняльне кореляційне дослідження репрезентує матрицю кореляцій, 

яка розкриває структуру зв’язків між змінними. Для різних типів вимірювань 

даних Хі  коефіцієнти кореляції обчислюють лише після Z-перетворень:          

Z = (Хі  – X/σ), де Х – середнє, σ – стандартне відхилення [233, с. 50]. 

Вибірку (R1 та R2) становили кандидати на вступ у Національний 

університет оборони України імені Івана Черняховського у 2017 році. 

Групу 1 (R1) становили слухачі (n = 96) всіх спеціальностей гуманітарного 

інституту університету. Окремо опишемо особливості контрольної групи та 

висунуті до неї вимоги. Вибірка слухачів гуманітарного інституту мала 

відповідати генеральній сукупності, яку становить середньостатистичний 

офіцер оперативно-тактичної ланки Збройних сил України будь якої 

спеціальності та роду військ.  До складу групи 1 (R1) увійшли слухачі 

гуманітарного інституту університету за спеціальностями: «Кадровий 

менеджмент у військах (силах), «Організація морально-психологічного 
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забезпечення військ (сил)», «Організація психологічного забезпечення військ 

(сил)», «Організація інформаційно-пропагандистського забезпечення військ 

(сил)». Спільними для цих спеціальностей є такі аспекти: 

– спеціалістів з таких спеціальностей не готують у ВВНЗ, або готують 

дуже мало; 

– у процесі проходження військової служби у військах (органах 

військового управління) з урахуванням реалій та необхідності посади за 

зазначеними спеціальностями комплектують офіцерами, які здобули у ВВНЗ  

іншу спеціальність (командного, технічного чи гуманітарного профілю); 

– слухачі, які навчаються за зазначеними спеціальностями у 

гуманітарному інституті університету, здебільшого, не мають попередньої 

вищої освіти з обраної спеціальності;  

– діяльність фахівців вказаних спеціальностей передбачає більш 

загальний підхід і вимагає пропорційного розвитку всіх елементів 

мисленнєвих процесів [168; 169; 180]. 

Отже, за результатами емпіричного дослідження у групі 1 визначено 

певні загальні якості, які демонструють розвиненість окремих аспектів 

практичного мислення в середньостатистичного слухача університету. 

Надалі ми їх порівняємо із результатами отриманими таким самим чином у 

групі 2, яку становитимуть представники окремої вузької військової 

спеціальності. 

Як представників вузької військової спеціальності для участі у 

експерименті були вибрані офіцери (група 2 (R2), n = 87) – слухачі командно-

штабного інституту університету, які навчаються за спеціальністю «Бойове 

застосування ракетних військ і артилерії». Основною вимогою до 

представників групи 2 (R2) була однорідність, особливо щодо отримання 

професійної освіти та проходження військової служби на посадах, пов’язаних 

зі здобутою освітою. 

Особливостями представників цієї групи визначені:  

– наявність фахової освіти, здобутої в одному ВВНЗ (Військовому 

інституті ракетних військ і артилерії при Сумському державному 

університеті) за однією навчальною програмою;  
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– проходження військової служби  після здобуття фахової вищої освіти 

на посадах командного складу за напрямом «Бойове застосування частин та 

підрозділів ракетних військ і артилерії»;  

– включення до складу групи групи чоловіків, віком від 32 до 45 років, 

представників одного роду військ та виду збройних сил,  

– досвід участі в бойових діях. 

Окремо потребує розгляду специфіка практичної діяльності офіцера-

артилериста: 

– великий обсяг розвязування математичних задач (відповідно до 

вимог «Правил стрільби та управління вогнем Сухопутних військ Збройних 

Сил України» від 2018 року, офіцер-артилерист тільки планово витрачає на 

розвязування артилерійських (по суті – математично-просторових) задач 

близько 18 годин протягом чотирьох робочих днів кожного тижня [135, 

с. 231–234; 174]; 

– приділення значної частки зусиль роботі із графічними документами 

(картами, схемами, таблицями, графіками та ін.) та математичним 

розрахункам. Відповідно до вимог підготовки під час вирішення будь-яких 

завдань він обмежений параметрами: часом виконання завдання, точністю 

розрахунку вихідних даних для стрільби, кількістю допущених  помилок 

(критичних та некритичних), що є додатковим стрес-чинником і значно 

впливає на перебіг і подальший розвиток його мисленнєвих процесів [135,     

с. 32]. 

Отже, з урахуванням вищезазначеного, можемо прогнозувати, що у 

досліджуваних осіб експериментальної групи за результатами опрацювання 

емпіричних даних спостерігатимемо вищий рівень розвиненості певних 

окремих складових мислення, відповідно до специфіки їх професійної 

діяльності. Прогнозовано, що офіцери-артилеристи мають високий рівень 

розвиненості мисленнєвих процесів, пов’язаних із оперуванням 

математичними та просторовими образами (символами) (робоча гіпотеза Н1). 

Відповідно, відсутність статистично значущих відмінностей (р = 0,05) 

свідчитиме про підтвердить нульову гіпотезу (Н0). 
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Як інструментарій вимірювання під час проведення експерименту було 

використано тест структури інтелекту Р. Амтхауера, який дає змогу 

інтерпретувати результати на трьох рівнях (вказані вище). 

Щоб перевірити висунуту статистичну гіпотезу, ми опрацювали 

емпіричний матеріал. Для перевірки статистичних гіпотез щодо різниці 

середніх (µ1 – µ2) для інтервальних даних, які мають нормальний закон 

розподілу і невідомі дисперсії, ми використали t-критерій Стьюдента для 

незв’язаних вибірок різних обсягів (n1 ≠ n2). Опрацьовано результати було за 

трьма рівнями, вказаними у тесті Р. Амтхауера 

1. Загальний рівень інтелекту.  Для групи 1 середній композитний бал 

за тестом µ1 = 93,19, для групи 2 µ2 = 95,03. tемп = – 1,62, t0,05 = 1,65, t0,01= 2,35. 

Оскільки │tемп│<│t0.05│<│t0.01│ (│1,62│<│1,65│<│2,35│), приймаємо 

часткову нульову гіпотезу: дві групи не мають статистично значущих 

відмінностей за загальним рівнем інтелекту. З урахуванням цього факту 

можемо дослідити, чи відбувся розвиток  у групі 2 окремих компонентів 

інтелекту (мислення) під впливом професійної діяльності. 

2. Інтерпретацію групи субтестів, близьких за факторним принципом, 

наведена на рис. 2.2 та у табл. 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Порівняльний аналіз середніх значень, близьких за факторним 

принципом у структурі інтелекту серед досліджуваних осіб 
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Таблиця 2.6 

Аналітична таблиця порівняльних статистичних даних  

серед двох  груп досліджуваних осіб 

3. Інтерпретацію результатів окремо за кожним субтестом з подальшим 

виведенням профілю структури інтелекту наведено на рис. 2.3 та у табл. 2.7. 

 

Рис. 2.3. Порівняльний аналіз середніх значень окремо за кожним субтестом 

у структурі інтелекту серед досліджуваних осіб 

 

 

 

Показники 

Вербальне 

мислення 

Математичне 

мислення 

Просторове 

мислення 

Мнемічне 

мислення 

Група 1 (R1) (n = 96) 10,17 10,16 10,54 11,09 

Група 2 (R2) (n = 87) 8,92 12,17 11,34 12,34 

tемп 8,48 –9,93 –3,83 –4,20 

t0,05 1,65 1,65 1,65 1,65 

t0,01 2,57 2,53 2,54 2,52 

Висновок  
µ1 > µ2 

(р = 0,01) 

µ1 <µ2 

(р = 0,01) 

µ1 < µ2 

(р = 0,01) 

µ1 < µ2 

(р = 0,01) 
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Таблиця 2.7 

Аналітична таблиця порівняльних статистичних даних серед двох груп 

досліджуваних осіб 

Отже, у процесі набуття професійного досвіду фахівці окремої 

військової спеціальності (у нашому випадку – офіцери-артилеристи) 

розвивають окремі компоненти мислення та інтелекту. Так, в офіцерів-

артилеристів спостерігаємо статистично значущі відмінності у розвитку 

математичного, просторового та мнемічного мислення на відміну від 

гуманітаріїв, в яких більш розвинуте вербальне мислення. З урахуванням 

поліфункціонального характеру військово-професійної діяльності 

представників групи 1 на рис. 2.2 та 2.3 можемо спостерігати пологий 

профіль без істотного вираження теоретичної або практичної складової 

мислення (µтеор = 10,17; µпракт = 10,49). Вузька професійна спрямованість 

офіцера-артилериста зумовлює розвиток саме практичної складової мислення 

(µтеор = 8,91; µпракт = 11,87).  

Отримані результати показують, що тест структури інтелекту 

Р. Амтхауера цілком задовольняє нас у дослідженні, оскільки є валідним, 

репрезентативним, апробованим, чітко структурованим, дає змогу обробляти 

дані у будь-якій зручній для нас формі (окремо за кожним субтестом, за 

факторними групами субтестів, за напрямом теоретичних і практичних 

здатностей та загалом).  

 

№ субтесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Група 1  µ1 

(n = 96) 
11,15 9,66 9,08 10,81 8,84 11,47 10,45 10,64 11,09 

Група 2  µ2 

(n = 87) 
8,98 8,97 7,68 10,05 10,91 13,43 11,18 11,51 12,34 

tемп 7,62 2,23 5,05 3,45 –7,06 –6,69 –2,39 –2,78 –4,20 

t0,05 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 

t0,01 2,55 2,58 2,62 2,55 2,57 2,51 2,54 2,53 2,52 

Висновок  
µ1 > µ2 

(р = 0,01) 

µ1 > µ2 

(р = 0,05) 

µ1 > µ2 

(р = 0,01) 

µ1 > µ2 

(р = 0,01) 

µ1 <µ2 

(р = 0,01) 

µ1 <µ2 

(р = 0,01) 

µ1 <µ2 

(р = 0,05) 

µ1 <µ2 

(р = 0,01) 

µ1 <µ2 

(р= 0,01) 
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Проте неправильно було б вважати, що мислення й інтелект тотожні. 

Зазначимо що сам по собі будь-який тест на інтелект не є запорукою 

успішного визначення успішності фахівця у професійній діяльності. 

Так, П. Торндайк та Е. Хаген, провели дослідження: розшукали 10 

тисяч досліджуваних через 13 років після того, як із ними були проведені 

тестові випробування, на основі яких прогнозували їхні успіхи в роботі. 

Автори зібрали дані для 125 груп професій і проаналізували зв'язок існує між 

передбаченнями зробленими на підставі даних тестування, та реальними 

досягненнями суб’єкта в обраній професії [317]. Дослідники з’ясували, що не 

виявлено жодного зв’язку між оцінками за тестом та успіхами у професії. 

Кореляції в основному низькі, однаково часто зустрічаються позитивні і 

негативні  їх значення. В цілому дослідники отримали коефіцієнт валідності, 

близький до нуля. У зв’язку з цим автори зазначили, що набагато більш 

обнадійливими є результати, що ґрунтуються не на загальних результатах за 

тестом, а на тестовому профілі, це вказує на певну вираженість окремих 

здатностей (наприклад, для бухгалтерів природньою є вираженість 

рахункових здібностей, для архітекторів – зорових, для інженерів – загальних 

інтелектуальних) [317]. Таким чином, під час оброблення емпіричних даних 

недоцільно враховувати загальний рівень інтелекту. Аналіз у нашому 

дослідженні буде проводитися за групами субтестів та кожним субтестом 

окремо із виведенням профілю. Враховуючи специфіку практичної діяльності 

офіцера-артилериста, ми будемо враховувати, як основні значення шкал 

математичного та просторового мислення. 

4. Основними проявами операційно-діяльнісного критерію практичного 

мислення можна вважати  переважаючий тип мислення – індивідуальний 

спосіб перетворення інформації. Виділяють чотири базових типи мислення, 

кожен з яких має специфічні характеристики: предметне, образне, знакове і 

символічне. Методика Д. Брунера дає змогу визначити переважаючий тип 

мислення. Кожен із чотирьох базових типів мислення, має специфічні 

характеристики: 

1) предметне – нерозривно пов’язане із предметом у просторі і часі, 

перетворення інформації відбувається за допомогою предметних дій. 

Операції виконуються тільки послідовно, результатом є думка, втілена в 

новій конструкції. Цей тип мислення характерний для осіб з практичним 
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складом розуму; 

2) образне – відокремлене від предмета в просторі і часі, перетворення 

інформації відбувається за допомогою дій з образами, виконання операцій 

можливе послідовне та одночасне. Результатом є думка, втілена в новому 

образі. Цей профіль мають люди з художнім складом розуму; 

3) знакове – перетворення інформації відбувається за допомогою 

умовиводів, знаки об’єднуються в більші одиниці за правилами єдиної 

граматики, результатом є думка у формі поняття або висловлювання, що 

фіксує істотні відносини між предметами. Цей профіль мають особи з 

гуманітарним складом розуму; 

4) символічне – перетворення інформації відбувається за допомогою 

правил виведення (зокрема алгебраїчних правил або арифметичних знаків і 

операцій), результатом є думка, виражена у вигляді структур і формул, які 

фіксують істотні відносини між символами. Це мислення характерне для осіб 

з математичним складом розуму. 

Незалежно від типу мислення людина може мати певний рівень 

креативності, тобто здатність до творчості. Недоцільно її ігнорувати у 

процесі обґрунтування специфіки діяльності офіцера-артилериста як фахівця,  

навпаки, високий рівень креативності буде запорукою вироблення 

нестандартних рішень, що забезпечать ефект раптовості та новизни, чим 

підвищать ефективність виконання вогневих завдань. Профіль мислення, що 

відображає переважаючі способи опрацювання інформації і рівень 

креативності, є найважливішою індивідуальною характеристикою людини, 

яка визначає її стиль діяльності, схильності, інтереси і професійну 

спрямованість [25]. Також під час діагностування операційно-діяльнісного 

компонента рівнів розвиненості практичного мислення буде використаний 

праксиометричний метод – аналіз результатів діяльності офіцерів у процесі 

виконання вогневих завдань. 

5. Для діагностування суб’єктного критерію розвиненості практичного 

мислення ми виокремили такі показники: 

– рівень суб’єктивного контролю (локус контролю); 

– адекватність професійної самооцінки. 

Однією з важливих інтегральних характеристик самосвідомості, з якою 

пов’язують почуття відповідальності, готовність до активності і переживання 
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«Я», локус контролю – поняття, яке характеризує суб’єктивне сприйняття 

локалізації причин поведінки або керівного начала у себе чи інших (введено 

американським психологом Дж. Роттером). Локус контролю оцінюють за 

шкалою інтернальності – екстернальності від високоінтернального до 

високоекстернального. Екстернальним є зовнішній локус контролю, що 

відповідає пошуку причин поведінки зовні, серед оточення. Схильність до 

зовнішнього локусу контролю виявляється разом з такими рисами, як 

невпевненість у своїх можливостях, неврівноваженість, прагнення відкласти 

реалізацію намірів на невизначений термін, тривожність, підозріливість, 

конформність та агресивність. У разі неможливості впливати на перебіг 

подій особи із зовнішнім локусом контролю переважно безпорадні та мають 

знижену пошукову активність, на відміну від осіб із внутрішнім локусом 

контролю – інтерналами. 

Приписування відповідальності власним здатностям і зусиллям означає 

наявність інтернального, внутрішнього локусу контролю. Така особа шукає 

причини поведінки в собі. Люди із внутрішнім локусом контролю більш 

впевнені в собі, послідовні та наполегливі в досягненні поставленої мети, 

схильні до самоаналізу, врівноважені, товариські, доброзичливі та незалежні. 

Внутрішній локус контролю є соціально схвальною цінністю, ідеальному «Я» 

приписують внутрішній локус контролю. Особи з внутрішнім локусом 

контролю частіше досягають творчих та професійних успіхів. 

Локус контролю визначає не реальність контролю зовнішніми чи 

внутрішніми причинами, а лише суб'єктивне його сприйняття. Локус 

контролю є стійкою властивістю індивіду, яка формується під час його 

соціалізації. 

Високому рівневі розвиненості суб’єктного критерію практичного 

мислення відповідає високий рівень інтернальності за тестом «Локус 

контролю» О. Ксенофонтової [130, с.103–114]. 

Отже, надійним засобом для діагностування сформованості суб’єктного 

критерію практичного мислення та з’ясування рівнів його розвиненості є така 

сукупність методик: 

– опитувальник «Локус контролю» О. Ксенофонтової; 

–  самооцінювання у процесі анкетування. 

Необхідною і достатньою сукупністю параметрів для діагностування 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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його розвиненості є: 

– рівень прийняття відповідальності за результати практичної 

діяльності (оцінка локалізації контролю); 

– адекватність самооцінки. 

Критерії, показники та методики діагностування, що будуть 

використані у ході проведення дослідження, наведені в табл. 2.8. 

Таблиця 2.8 

Критерії, показники і методики їх діагностування 

Критерії 

практичного 

мислення 

Показники 

практичного мислення 

Методики, 

діагностування 

Ціннісно- 

мотиваційний 

Прояв певних типів 

спрямованості: на себе, на 

взаємодію, на справу 

Методика «Спрямованість 

особистості» В. Смекали та 

М. Кучери 

Прояв мотивів на досягнення Методика оцінки визначення 

мотивації успіху та страху 

невдачі (опитувальник 

А. Реана) 
Прояв мотивів уникнення невдач 

Емоційно-

вольовий 

Адаптивність 

Опитувальник «Діагностування 

соціально-психологічної 

адаптації» 

Загальний рівень саморегуляції 

Опитувальник «Стиль 

саморегуляції поведінки» 

В. Моросанової та Є. Коноз; 

Когнітивний 

Загальний рівень інтелектуальних 

здібностей. За субтестами рівень 

розвиненості математичного, 

просторового, вербального 

інтелекту, пам’яті 

Тест структури інтелекту 

Р. Амтхауера 

Системність професійних і 

фахових знань 

Успішність у навчальній 

діяльності з фахових дисциплін 

Операційно-

діяльнісний 

Предметний, символьний, 

знаковий, образний характер 

мислення, креативність 

Опитувальник Д. Брунера для 

визначення типів мислення та 

рівня креативності 

Успішність вирішення 

практичних завдань 

Результати практичних занять, 

виконання вогневих завдань 

Суб’єктний 

Ставлення до фаху артилериста Анкетування 

Інтернальність – екстернальність 
Тест «Локус контролю» 

О. Ксенофонтової 

Самосприйняття як суб’єкта 

діяльності 
Анкетування 
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Висновки до другого розділу 

 

1. Виокремлено критерії і показники практичного мислення офіцерів-

артилеристів, відповідно до яких обрано психодіагностичний апарат 

дослідження. Згідно з означеними критеріями визначено рівні (низький, 

середній і високий) розвиненості практичного мислення офіцерів-

артилеристів, наведено характеристику їх вияву на кожному з рівнів, 

встановлено якісні й кількісні показники для їх діагностування.  

2. Різними методами дослідження було охоплено всього 813 осіб, з них: 

223 офіцери-артилеристи, 42 курсанти (студенти) артилеристи, 548 офіцерів 

інших військових спеціальностей. У ході констатувального і формувального 

етапу експерименту було відібрано 85 офіцерів-артилеристів, з яких 

сформовано вибірку, розподілену на контрольну (43 особи) та 

експериментальну (42 особи)  групи. 

3. За результатами констатувального етапу експерименту з’ясовано 

недостатній рівень сформованості практичного мислення офіцерів-

артилеристів. Так, високий рівень сформованості практичного мислення 

продемонстрували всього 15% офіцерів-артилеристів,  середній – 44%, 

низький – 41%.  

Отримані результати були підставою для висновку про необхідність 

запровадження у навчальний процес ВВНЗ (процес бойової підготовки у 

військових частинах) спеціальної програми розвитку практичного мислення, 

спрямованої на підвищення мотиваційної складової професійної діяльності, 

розвиток психічних пізнавальних процесів, ретельний аналіз своєї 

професійної діяльності, застосування нестандартних (ігрових, евристичних, 

проблемних) методів підготовки.  
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ПРАКТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 

ОФІЦЕРІВ-АРТИЛЕРИСТІВ  У ХОДІ ВИКОНАННЯ ВОГНЕВИХ 

ЗАВДАНЬ 

 

3.1. Практично орієнтована суб’єктно-діяльнісна  модель розвитку  

практичного мислення офіцера-артилериста у ході виконання вогневих 

завдань 

 

Проблема реалізації практичного мислення офіцерів-артилеристів є 

актуальною на сучасному етапі розвитку та реформування Збройних сил 

України. Мислення як вищий психічний пізнавальний процес, зумовлює 

динамізм формування та розвитку професійної компетентності будь-якого 

офіцера: перехід від одного рівня його сформованості до іншого – 

суб’єктного, професійно орієнтованого.    

Найбільш специфічною рисою практичного мислення суб’єкта 

військово-професійної діяльності, яка відрізняє його від інших психічних 

пізнавальних процесів є здатність створювати для нього нову інформацію. У 

психології мислення поняття «інформація» розглядають у двох значеннях: 

змістовому і селективному.  Основна функція мислення полягає не тільки в 

утворенні нової інформації, а також в її виборі для практичної діяльності. 

Після висунення ідей, винаходів, методів чи формулювання гіпотез суб’єкт 

має їх оцінювати і селекціонувати. Це означає, що офіцеру потрібно обрати 

серед усіх ті, які вважаються найкращими для виконання поставленого 

навчально-бойового та бойового завдання. Процес вибору інформації 

властивий багатьом ситуаціям і є достатньо складним.  

Виникає проблемне запитання: в яких ситуаціях офіцери думають, 

тобто утворюють і вибирають інформацію? Відповідь на це питання є майже 
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однозначною: думають передусім у складних, насамперед бойових ситуаціях, 

які називаємо проблемними, або, як попередньо визначили – вирішують 

поставлені завдання.  

Концептуальні і теоретичні основи моделювання у психології та 

педагогіці містяться у наукових напрацюваннях В. Беспалька, О. Братка, 

Л. Ітельсона, Н. Кузьміної та ін. Серед вітчизняних науковців проблему 

моделювання досліджували М. Анісімов, М. Лазарєв, Є. Лодатко, 

О. Мещанінов та ін. Чинники становлення особистості військового 

професіонала та психолого-педагогічні аспекти моделювання наведено у 

наукових працях В. Ягупова, серед яких важливими вважаємо формування і 

розвиток культури військово-професійного мислення офіцерів [283–290]. 

Дослідженню мислення як процесу вирішення проблемних ситуацій 

(завдань), присвячено багато праць вітчизняних (Г. Костюк, С. Максименко, 

В. Моляко, І. Пасічник, М. Смульсон, Ю. Трофімов, В. Роменець, В. Ягупов) 

і зарубіжних (А. Брушлінський, Л. Виготський, К. Дункер, Ю. Корнілов, 

О. Матюшкін, В. Пєтухов, О. Тихомиров, І. Сєченов, Р. Стернберг, 

М. Холодна та ін.) науковців. 

Діяльність офіцерів у різний час досліджували О. Барабанщиков, 

Г. Капосльоз, А. Караяні, А. Маклаков, В. Осьодло, І. Сиромятніков, В. Стасюк, 

Б. Теплов, М. Титова, А. Шабанов, А. Шилоносов, В. Ягупов та ін. 

Аналіз та узагальнення цих та інших наукових джерел показує, що 

основою практичного мислення будь-якого професіонала вважають наявність 

практичної проблеми або завдання. Так, Ю. Трофімов класифікував їх за 

наявністю або відсутністю таких ознак: сформульованість завдання від 

самого початку, визначеність методу вирішення завдання, наявність 

інформації про потрібний кінцевий результат вирішення завдання (табл. 3.1) 

[257, с. 132–134]. 
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Таблиця 3.1 

Типи завдань (за Ю. Трофімовим) 

Тип Формулювання 

проблеми 

Метод вирішення Рішення 

Показові завдання + + + 

Відкриті завдання + + – 

Риторичні завдання + – + 

Класичні завдання + – – 

Надскладні завдання 

– + + 

– + – 

– – + 

– – – 

Видатний український вчений С. Максименко виділяє 4 типи завдань за 

двома параметрами: наявність засобів вирішення та наявність розуміння 

змісту завдання [150, с. 176–178]. За цими ж параметрами В. Пєтухов  

поділяє завдання на репродуктивні (алгоритми) та комбінаторні 

(головоломки), на цілеутворення (творчі) і надскладні (проблеми) (рис. 3.1) 

[192, с. 13–28]. 

 

 Рис. 3.1. Розподіл завдань за В. Пєтуховим 

 

Типи завдань  

(проблемної 

ситуації) 

Засоби вирішення 

завдання 

Розуміння  

завдання 

Невідомо Відомо 

Відомо 

Невідомо 

Комбінаторні 

завдання 

(головоломки) 

Репродуктивні 

завдання 

(алгоритми) 

Завдання на 

 цілеутворення  

(творчі) 

 

Надскладні завдання  

(проблеми) 
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Вказаний підхід до розподілу завдань є досить цікавим у контексті 

нашого дослідження та неодмінно буде використаний в експериментальній 

частині, тому розкриємо його більш змістовно.  

Перший тип завдань, під час вирішення яких в суб'єкта є розуміння  

самого завдання та наявні засоби її вирішення, мають назву  репродуктивні, 

тобто завдання, які вирішуються за певним алгоритмом дій (віднайти у 

пам'яті минулий досвід і застосувати його). Ці завдання потребують 

застосування, в основному,  не інтелекту, а професійних знань, навичок та 

репродуктивного мислення. Перехід минулого досвіду у теперішній не 

потребує переструктурування завдання.   

Другий тип завдань (комбінаторні, або головоломки) характеризується 

тим, що засоби вирішення є невідомими, але є чітко визначений образ об'єкта 

діяльності у початковому та кінцевому стані. Сутність цього типу завдань 

зводиться до того, що об'єктивна та суб'єктивна структура завдання на 

початковому етапі не є тотожними та потребують переструктурування. Акт 

переструктурування відбувається раптово та супроводжується ага-

переживанням (inside). Комбінаторні завдання – завдання пошуку та відбору 

адекватних засобів їх вирішення. Способи пошуку та відбору засобів 

вирішення, можуть бути як репродуктивними, так і продуктивними. 

Евристичні засоби дозволяють значно скоротити повний набір варіантів 

вирішення завдання. Евристика – робоче правило вирішення завдання, 

одночасний аналіз умов і вимог. Сутність евристики – йти до вирішення 

завдання одночасно із початку та з кінця [51; 96; 175; 193].  

Завдання третього типу, у яких відомі засоби вирішення, але не 

визначена мета, є досить складними, та потребують застосування. Вирішення 

цих завдань потребує знань, при цьому, ці знання часто не мають 

співвідношення між метою та засобами вирішення. Завдання цього типу, ще 

називають завданнями з відкритим результатом. Відсутність чітко визначеної 

кінцевої мети зумовлює виконання таких умов під час вирішення цих 

завдань: 
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1.  Процес переструктурування «об'єкт – вимога» у «суб'єкт – мета», а 

також виокремлення можливих варіантів кінцевих станів із врахування 

минулого досвіду. 

2.  Постановка проміжної мети, або уточнення цільового стану, як стану 

обізнаності про завдання. 

3.  Можливість «виходу» за межі наявної ситуації. 

Четвертий тип завдань вважається надскладнішим. Єдина можливість 

вирішити таке завдання – діяти. Невпорядковано, індирективно та навмання. 

Мета таких дій – перевести ситуацію цього типу у ситуації другого, або 

третього типів.  

Проблемна ситуація (завдання)  це інтелектуальне утруднення 

людини, що виникає у випадку, коли вона не знає як пояснити певне явище, 

факт, процес дійсності, не може досягти мети відомим їй способом дії. Це 

спонукає людину шукати новий спосіб пояснення чи спосіб дії. Проблемна 

ситуація обумовлює початок мислення в процесі постановки і вирішення 

проблем [149]. Проблемна ситуація, суперечність між тим, що відомо і чого 

треба досягти, є джерелом активної розумової діяльності. Як зазначає 

С. Рубінштейн, мислення завжди починається з проблеми або питання, із 

здивування або нерозуміння. Цією проблемною ситуацією визначається 

залучення особистості до процесу мислення; який завжди спрямований на 

вирішення якогось завдання [230, с. 369]. Як наголошує О. Лук – мислення 

починається там, де утворилася проблемна ситуація [146, с. 19]. 

Проблемна ситуація виступає не тільки джерелом інтелектуального 

утруднення, що є необхідним для розвитку практичного мислення офіцерів-

артилеристів, але й важливим мотиваційним і емоційним засобом його 

розвитку. 

В основі проблемної ситуації лежать інформаційно-пізнавальні 

суперечності об’єктивного (наявні в самому об’єкті, що вивчається) або 

суб’єктивного характеру, які виявляються у процесі пізнання, наприклад, між 

науковими знаннями і життєвим досвідом; між наявним рівнем знань і 
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новими фактами, явищами; між наявними знаннями, вміннями, навичками і 

здатністю застосовувати їх у нових умовах. 

Основноположні вимоги методологічних (системного, 

компетентнісного, контекстного та суб’єктно-діяльнісного) підходів щодо 

моделювання визначають таку його послідовність: 

1) чітке визначення експериментальної ідеї та формулювання гіпотез 

про очікувані експериментальні результати, вибір основних напрямів 

моделювання досліджуваного експериментального явища на основі аналізу 

попередніх моделей психічних явищ і врахування їх основних аспектів, тобто 

визначення предмету моделювання. Це окрема якість (властивість), а в 

нашому випадку – розвиток практичного мислення офіцерів-артилеристів; 

2)  побудова моделі відповідно до провідних ідей і принципів сучасних 

методологічних підходів до підготовки майбутніх фахівців, наприклад, у 

нашому дослідженні – суб’єктно-діяльнісного, але з урахуванням вимог 

інших методологічних підходів;  

3) структуризація здатності офіцерів до розвитку свого практичного 

мислення, яка є основним ядром нашої моделі;  

4) визначення складових практичного мислення офіцерів і основних 

критеріїв оцінювання його розвиненості;   

5) реалізація основних психологічних умов розвитку практичного 

мислення офіцерів при системній і постійній діагностиці, аналізі та 

корегуванні модельованого психічного явища.  

Отже, одним із підходів до вивчення мислення у проблемній ситуації є 

теоретична модель, що представляє його як широкий, розгалужений, 

пізнавальний цикл, який охоплює три основні пізнавальні дії: аналіз 

проблеми, винесення (ухвалення) рішення та безпосереднє його виконання 

(рис. 3.2). Розглянемо цю модель на прикладі професійної діяльності 

офіцера-артилериста. Виконання вогневих завдань є основним змістом 

діяльності підрозділів артилерії. За своєю суттю їх виконання є вирішенням 

проблемної ситуації в умовах невизначеності, новизни, ризику для життя і 

здоров’я, ліміту часу та вимагає від суб’єкта діяльності – офіцера-
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артилериста справжньої військово-професійної компетентності, основним 

проявом якої є інтегральна здатність ухвалювати ефективні рішення, 

насамперед в екстремальних умовах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2.  Теоретична модель практичного мислення офіцера-

артилериста у проблемній ситуації 

Процес виконання вогневого завдання за специфікою перебігу 

мисленнєвих процесів можна розділити на три фази: аналіз проблеми, 

прийняття рішення, безпосереднє виконання рішення.  Отже, у процесах 

практичного мислення, що утворюють цикл пізнавальних дій офіцера-

артилериста у ході виконання вогневого завдання, наявні прояви 

невпевненості, динамічності, через недостатність інформації, 

непередбачуваності. Водночас майстерність практичного мислення офіцера-

артилериста не можна звузити до одного виду дії та простого правила 

«закриття». Адже це широкий розгалужений пізнавальний цикл, що поєднує 

три вищезазначені пізнавальні дії.  

Загалом, під час виконання вогневого завдання офіцер-артилерист 

прагне досягти однієї мети – максимальної ефективності вогневого ураження 

противника, завдяки своєчасності, точності, раптовості, отриманню повних і 
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ФАЗА 2: Ухвалення рішення 

ФАЗА 3:  Безпосереднє 

виконання   рішення 

Поступове «закриття» проблемної ситуації 
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точних даних про положення, розміри та специфіку цілей, правильному 

вибору засобів ураження цілі, призначенню доцільного порядку виконання 

вогневого завдання та способу обстрілу цілі [203, с. 11]. 

У процесі виконання вогневого завдання офіцер-артилерист має також 

враховувати такі критерії: час виконання вогневого завдання, точність 

стрільби, кількість допущених помилок у рішенні під час його виконання. У 

процесі їх врахування він має ніби «балансувати» із кожним з них, не 

допустити упущень  жодному, адже «провал» у реалізації одного із критеріїв 

неодмінно призведе до загального невиконання вогневого завдання. 

Майстерність полягає саме в тому, щоб шляхом утримування всіх критеріїв у 

полі практичного мислення досягти якомога ефективнішого значення 

кожного з них, максимально зменшити часові показники, збільшити точність 

стрільби та мінімізувати кількість допущених помилок у рішенні, ні в якому 

разі не допустити критичних помилок, які призведуть до невиконання 

вогневого завдання [135, с. 45].  

Отже, враховуючи специфіку військово-професійної діяльності, 

необхідність розвитку практичного мислення як основного «психічного 

інструменту» реалізації фахових компетенцій суб’єкта, насамперед бойового 

управління, ми розробили практично орієнтовану суб’єктно-діяльнісну 

модель розвитку практичного мислення офіцерів-артилеристів у ході 

виконання вогневих завдань (рис. 3.3). 

У першій фазі під час аналізу інформації найважливішими є відкриття і 

формулювання проблеми, а лише потім – її перетворення у варіант для 

вирішення. У складних або нетипових ситуаціях важливо зрозуміти джерела 

проблеми, приховані серед багатьох причин, що негативно впливають на 

результати дій.  

Після отримання завдання офіцер-артилерист як суб’єкт військово-

професійної діяльності збирає необхідну інформацію, що на той час є 

неповною та недостатньо достовірною. З усього наявного обсягу інформації 

йому потрібно буде виокремити головну та другорядну. Цей етап 

характеризується високим рівнем невизначеності та потребує максимального 

напруження мисленнєвих процесів офіцера-артилериста.  
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Рис. 3.3. Практично орієнтована суб’єктно-діяльнісна модель розвитку 

практичного мислення офіцерів-артилеристів у ході виконання вогневих 

завдань 

Дії: 1. Ставить вогневе 

завдання з урахуванням 

індивідуально-психічних 

особливостей конкретного 

ОА та умов обстановки. 

2. Проводить психологічне 

спостереження. 

3. Контролює хід 

мисленнєвого процесу ОА. 

 

 

Дії: 1. З’ясовує завдання. 

2. Проводить аналіз умов його 

виконання. 

3. На основі аналізу, відбирає 

чинники, які є головними та 

другорядними 

4. На основі вищезазначеного, 

продукує декілька оптимальних 

варіантів вирішення завдання 

Результат: вироблення 

декількох оптимальних 

варіантів вирішення завдання. 

 

 

Фази практичного мислення 

 

Суб’єкт впливу (керівник, 

старший командир) 

Суб’єкт діяльності  

(офіцер-артилерист) 

Дії:1. За результатами 

психологічного 

спостереження здійснює 

психологічний вплив на ОА 

у ході прийняття рішення. 

2. З метою впливу на 

прийняття рішення може 

надавати додаткову інформа-

цію для аналізу. 

3. Контролює хід 

мисленнєвого процесу 

офіцером-артилеристом. 

 

 

Дії: 1. У процесі аналізу, 

поступово зменшує кількість 

варіантів дій. 

2. Для уточнення та 

конкретизації, збирає додаткову 

інформацію. 

Результат: вироблення єдиного 

рішення – оптимального в 

умовах обстановки, що 

склалася. 

 

3 фаза: Безпосереднє 

виконання рішення  

Зміст: Виконання алгоритму 

дій, задачі просторово-

математичного типу з 

елементами евристики 

Психологічна 

характеристика: 

застосування інтелектуа- 

льного потенціалу, 

намагання максимально 

досягти   поставленої мети. 

 

 

Дії: 1. Контролює хід 

виконання вогневого 

завдання. 

2. Надає додаткові команди 

(інформацію) здійснює 

вплив, з метою збільшення 

евристичної складової та 

активізації мисленнєвих 

процесів. 

3. Ретельно аналізує 

допущені помилки. 

 

 

Дії: 1. Практично вирішує 

завдання відповідно до 

прийнятого рішення та 

відомого алгоритму дій у 

типових і нетипових 

ситуаціях. 

2. Постійно здійснює моніто-

ринг досягнутих показників 

заданій меті. 

Результат: Досягнення 

встановленого результату дій 

із відповідною ефективністю 

 

2 фаза: Ухвалення рішення. 

Зміст: Вибір та остаточний 

аналіз оптимального 

варіанта виконання завдання 

із усіх можливих. 

Психологічна 

характеристика: 

зменшення, або виключення 

зони невизначеності, аналіз, 

порівняння й вибір 

найкращого із оптимальних 

варіантів. 

 

 

1 фаза: Аналіз проблеми. 

Зміст: Збір даних, 

формулювання та викриття 

проблеми. Вироблення 

декількох варіантів 

прийнятних рішень. 

Психологічна 

характеристика: функція 

практичного мислення в 

умовах невизначеності, 

аналіз, узагальнення, 

порівняння вплив афекту. 
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Так, офіцер-артилерист має володіти великим обсягом практичної, 

військово-професійноорієнтованої інформації щодо кількісних та якісних 

даних про противника, свої війська, стан свого артилерійського підрозділу та 

його завдання, наявні матеріальні засоби, навченість і згуртованість 

підлеглих, просторові, часові показники, стан доби, пору року та ін. 

Проблемна ситуація під час першої фази може бути більш закритою або 

частково відкритою. Офіцер-артилерист може отримати завдання від 

старшого артилерійського (загальновійськового) начальника (керівника 

стрільби на навчаннях). У такому разі проблемна ситуація буде більш 

закритою і регламентованою (конвенційною), але залишатиме значне «поле» 

для аналізу практичної проблеми та, відповідно, стимуляції мисленнєвих 

процесів. Офіцер-артилерист після отримання від суб’єкта впливу (старшого 

командира, керівника навчання) завдання, що містить загальні відомості  

(порядок і послідовність виконання вогневих завдань, місце і розташування 

своїх військ і цілей на місцевості, їх особливості і розміри) має чітко 

усвідомити його, та на основі наявної інформації ретельно проаналізувати, 

конкретизувати інформацію з метою вироблення подальших варіантів дій. 

 Інакшими є мисленнєві процеси офіцера-артилериста у ситуації 

аналізу проблеми та прийняття рішення з власної ініціативи. З  одного боку, 

це потребує виконання складніших мисленнєвих процесів вищого рівня, а з 

іншого – надає можливість для розкриття творчого потенціалу, креативності, 

збільшення поля діяльності.  Офіцер-артилерист оцінює умови виконання 

вогневого завдання та з’ясовує такі проблемні питання: вогневі можливості 

підпорядкованих підрозділів; можливості з обслуговування стрільби 

штатними та доданими підрозділами розвідки, що обслуговують стрільбу; 

дальність стрільби; умови спостереження цілей і розривів; специфіку ґрунту і 

рослинності у районі цілі; місце розташування своїх військ, їх безпеку під час 

стрільби й інші умови, що впливатимуть на прийняття рішення; порядок 

підтримання взаємодії з командиром загальновійськового підрозділу.  

Отже, офіцер-артилерист на основі наявної інформації намагається 

досягти максимального зменшення «зони невизначеності». Відповідно 
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результатом  першої фази є вироблення кількох найбільш прийнятних 

варіантів дій. Проте офіцер-артилерист остаточно не знає, чи його розум 

витворив корисне «закриття» практичної проблемної ситуації. У контексті 

результатів першої фази перед ним чітко постає проблемне питання вартості 

і ризику пропонованих варіантів дій. Це питання важливе для прийняття 

практичного управлінського рішення [188; 290, с. 120–125]. 

Можемо стверджувати, що перша фаза закінчується позитивним 

результатом, якщо офіцер-артилерист уявить межу, що відділяє територію дії 

(з цілком точними результатами) від території з неточними результатами. 

Результат практичного мислення є переважно окреслення невизначеності як 

бази презентації зібраних варіантів майбутніх дій. Інакше кажучи, у першій 

фазі мислення початкова відкрита ситуація перетворюється у ситуацію 

закриту, однак лише в тому значенні, коли залишається закритим збір 

варіантів дій. Після такої розумової дії офіцер-артилерист знову має справу з 

невизначеністю, вираженою меншою мірою. Надалі він не знає, який варіант 

дії приведе до успішного результату, оскільки військова, навчально-бойова і 

бойова діяльність іншого варіанта не передбачає. 

Практичне мислення в першій фазі здебільшого залежить від влучності 

системного і комплексного оцінювання проблемної ситуації. Оцінювання, 

проведене офіцером-артилеристом істотно впливає на селекцію варіантів дій. 

Якщо його більш-менш обґрунтовано, а в результаті сконструйовано 

достатню кількість альтернативних варіантів діяльності для виконання 

вогневого завдання, існує великий шанс знайти оптимальний варіант його 

виконання. У фазі ухвалення рішень такий варіант має бути виокремлено. 

Друга фаза – це ухвалення рішень. Результатом має стати вирішення 

завдання у вигляді рекомендації варіанта діяльності у наявній ситуації, який 

може бути прийнято як найбільш оптимальний. У цій фазі відбувається 

зменшення або виключення основної невизначеності (див. рис. 3.2, зона 

невизначеності 2) стосовно варіантів майбутніх дій. Однозначне виключення 

невизначеності можливе лише тоді, коли простих ситуацій для вирішення не 

залишається. Однак навіть такі прості рішення і вибір залишають у 
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практичному мисленні офіцера-артилериста певні сумніви, хоча після 

ухвалення рішення про вибір певного варіанта дій, як правило, сумніви 

знижуються. Це пов’язано з тим, що потрібно вибрати оптимальний (часто не 

найпривабливіший) варіант вирішення проблемної ситуації в цілому на цей 

час, а не завтра чи інший час, коли буде відома вся інформація.  

Офіцер-артилерист у процесі ухвалення рішення про виконання 

вогневого завдання ретельно аналізує ситуацію та здійснює вибір за такими 

параметрами:  

– цілі для ураження – вказує командир загальновійськового підрозділу, 

старший артилерійський командир або визначає офіцер-артилерист особисто;  

– завдання стрільби – специфіка і важливість кожної цілі, завдання 

загальновійськового підрозділу (частини), вогневі можливості 

артилерійських підрозділів і наявність боєприпасів;   

– час відкриття та припинення вогню – на основі специфіки цілі, місця 

розташування та завдання загальновійськових підрозділів, часу і сигналів 

відкриття та припинення вогню по цілях, які є об’єктами атаки, узгодження з 

діями загальновійськових підрозділів відповідних видів;   

– кількість залучених до стрільби по кожній цілі батарей, взводів, 

гармат – на основі врахування їх вогневих можливостей (для підвищення 

ефективності та скорочення часу на виконання вогневого завдання доцільно 

залучати максимально можливу за даних умов кількість батарей, взводів, 

гармат);  

– вид вогню – для дивізіону – зосереджений вогонь, одинарний 

рухомий загороджувальний вогонь та одинарний нерухомий 

загороджувальний вогонь; для батареї – зосереджений вогонь, одинарний 

нерухомий загороджувальний вогонь;  для взводу або гармати (міномету, 

бойової машини реактивної артилерії) – вогонь по одиночній цілі;  

– спосіб обстрілу цілі – батареями внакладку, батареями шкалою, з 

розподілом ділянок цілі й одиночних цілей між батареями;  

– снаряд, підривник –залежно від специфіки цілей і завдань стрільби;   
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– заряд, вид стрільби – з урахуванням дальності стрільби, виду снаряда, 

типу й установки підривника, специфіки цілі та її місцезнаходження;  

– порядок виконання вогневого завдання – встановлення загального 

часу обстрілу цілі, кількості вогневих нальотів і спостережень, їх тривалості і 

розподілу за часом, розподілу снарядів між вогневими нальотами та 

вогневими спостереженнями, порядку ведення вогню (одиночними 

пострілами,  методичним вогнем (серіями методичного вогню), швидким 

вогнем (серіями швидкого вогню), залпами);  

– спосіб визначення установок для стрільби на ураження – повна 

підготовка, пристрілювання цілі, використання даних отриманих від 

пристрілюваної гармати, перенесення вогню від репера, скорочена 

підготовка, окомірна підготовка; 

– засоби, застосовувані для коригування вогню – окомірне оцінювання 

відхилення центру групи розривів від цілі (центру групової цілі), із 

спостереженням за знаками розривів, за сприятливих умов – за допомогою 

далекоміра та безпілотних літальних апаратів;  

– витрата снарядів по цілі – відповідно до норм і за встановленим 

старшим командиром (начальником) завданням стрільби на ураження цілі;  

– заходи безпеки для своїх військ – віддалення своїх військ від цілі, 

стан їх захищеності, вид снарядів, тип і установка підривника, спосіб 

визначення установок для стрільби на ураження, а також час, райони і висота 

польотів безпілотних літальних апаратів, вертольотів, літаків;  

– сигнали виклику (відкриття), перенесення та припинення вогню – як 

правило, встановлює старший загальновійськовий або артилерійський 

командир (начальник); у разі потреби офіцер-артилерист може 

встановлювати ці сигнали самостійно. 

Таким чином, практичне мислення офіцера-артилериста у другій фазі є 

селективним, але на відміну від першої фази має значно менше 

невизначеності, «триває» «від загального до конкретного», поступово 

«відкидає» неприйнятні варіанти дій у процесі аналізу кожного з параметрів. 

Якщо розглядати таке мислення як складний, інтегральний вищий психічний 
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пізнавальний процес, то можна констатувати що у цій фазі провідне місце 

вже займатимуть саме мисленнєві операції на відміну від першої фази, де 

високий рівень невизначеності призводить до виникнення афекту, що значно 

впливає на вироблення варіантів рішень поставленого вогневого завдання. 

Проте було б неправильно розділяти емоційно-вольову та інтелектуальну 

сфери офіцера-артилериста як суб’єкта військово-професійної діяльності, 

надаючи чільне місце одній із них у кожній фазі. Згідно з теорією 

С. Рубінштейна про єдність афекту й інтелекту [282, с. 31–56], що надалі 

розвинуто у роботах Т. Корнілової [110–125] та О.  Сергієнко [235] у 

контексті ефективності вирішення завдань, емоційно-вольовий та 

інтелектуальний потенціал нерозривні, їх розглядати як потенціал контролю 

та саморегуляції. Доцільно також навести приклад із праці Б. Теплова «Розум 

полководця», де автор вказував на те, що «справжньому полководцю мають 

бути притаманні воля та розум однаковою мірою» [254, с. 223–305]. 

Результатом другої фази має бути ухвалення рішення (варіанта 

діяльності), що відповідатиме таким вимогам: найбільш прийнятне 

(оптимальне) в умовах визначеної проблемної ситуації; можливе для 

коригування, у разі зміни обставин у процесі його безпосереднього 

виконання для досягнення оптимального результату. 

У загальному вигляді процедура ухвалення рішення передбачає 

визначення послідовності цілеспрямованих дій для досягнення мети на 

основі перетворення деякої вихідної інформації. Найвагомішими умовами 

прийняття рішення можна вважати такі: дефіцит інформації та часу, що 

стимулює «боротьбу» гіпотез; наявність певної «невизначеності ситуації», 

що визначає боротьбу мотивів в офіцера-артилериста; здійснення ним 

вольового акту щодо вибору оптимального варіанта виконання завдання, що 

забезпечує подолання невизначеності, формулювання оптимальних гіпотез, 

взяття на себе відповідальності за ухвалене рішення. 

Основною відмінністю третьої фази є чітка спрямованість на 

реалізацію ухваленого рішення, оскільки у цій фазі практичне мислення 
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офіцера-артилериста буде реалізовано найбільш повно за такими 

конкретними характеристиками:  

– спрямованість на реалізацію практичного завдання – змінюваність 

позиції (суб’єкт мислення прагне отримати максимально можливий обсяг 

інформації про об’єкт, тобто отримувати у процесі безпосереднього 

виконання вогневого завдання нову інформацію, відповідно реагувати на неї 

та вносити зміни);  

– пізнання системи, яка взаємодіє з іншими системами та підсистемами 

– наявність конкретно спрямованого практичного мислення, коли суб’єкт не 

просто шукає та знаходить рішення, а постійно реалізовує його, бо має 

забезпечувати постійне наближення об’єкта до запланованої мети;  

– реалізація рішень в ході активного безперервного процесу 

практичного мислення – невіддільність від вимірювання та оцінювання, 

через роботу у постійно смінюваних умовах (приблизність усіх елементів 

ситуації, потребує постійного їх аналізу, синтезу, порівняння, вимірювання 

та оцінювання, а також мисленнєвого «примірювання» за індивідуальними 

одиницями вимірювань відповідно до поставленої мети); 

– індивідуалізованість знання та практичного мислення кожного 

офіцера-артилериста – виявлення в особливостях його перебігу, своєрідності 

«узагальнень», які швидко мобілізуються у ході вирішення практично 

орієнтованих завдань. 

Ухвалення рішень у важливих ситуаціях, коли потрібно враховувати 

велику кількість варіантів діяльності, нечіткі критерії оцінювання інформації 

і результати виконання завдання не нівелюють невизначеність. Ймовірніше, 

що рішення в таких умовах впроваджує відносний порядок (структуру) у 

сфері варіантів ухвалення рішень, полегшує практичне пізнання у 

проблемній ситуації. Однак завжди без точної відповіді залишається 

проблемне питання щодо відповідності варіантів дій об’єктивній ситуації і 

поставленим цілям. Офіцер-артилерист має усвідомлювати, що прийняте і 

реалізоване рішення в умовах невизначеності приводить до різних як 

позитивних, так і негативних результатів, оскільки є не ізольованим 
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розумовим актом, а лише елементом, що творить рівні і лінії ситуативних, 

тактичних, оперативних і стратегічних рішень у військовій сфері. Кожне 

наступне рішення має корелювати з попереднім. Результатом є збільшення 

впевненості офіцера-артилериста в обранні правильного напряму, методів, 

прийомів і засобів виконання вогневих завдань. У його психіці відбувається 

процес зіставлення результатів поетапності рішень у межах попередньо 

обраної методики і тактики дій щодо виконання вогневих завдань. Таке 

системне і комплексне оцінювання результатів поетапності рішень приносить 

успіх щодо виконання вогневих завдань, яке може бути в трьох основних 

варіантах: вид і точність, величина ризику і часові параметри діяльності, 

оскільки в бою перемагає той, який випереджає своїми діями противника.  

Отже, практичне мислення офіцера-артилериста є складним 

інтегральним вищим психічним пізнавальним процесом, здійснюваним у 

складних умовах невизначеності, дефіциту інформації та часу, особистої 

відповідальності за ухвалені рішення та його успішного виконання.  

Обґрунтована модель розвитку практичного мислення офіцера-

артилериста у ході виконання вогневих завдань передбачає застосування 

контекстного та суб’єктно-діяльнісного підходів, безпосередньої суб’єкт-

суб’єктної взаємодії між суб’єктами діяльності (старшим командиром, 

керівником навчання) і суб’єктом впливу (офіцером-артилеристом), враховує 

специфіку його мислення у конкретній практичній ситуації у складній 

навчальній і навчально-бойовій обстановці. Сам процес виконання вогневого 

завдання обґрунтовано у контексті вирішення проблемної ситуації, що має 

три фази (аналіз проблеми, ухвалення рішення, безпосереднє виконання 

рішення) відповідно до прояву особливостей та змін у практичному мисленні 

в ході виконання вогневого завдання.  

З’ясовано, що особливості практичного мислення офіцера-артилериста 

у кожній фазі зумовлені такими обставинами:  

– специфікою навчального та навчально-бойового завдання;  

– індивідуально-психічними особливостями суб’єкта діяльності;  

– станом завершеності попередньої фази (закритістю ситуації); 
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– необхідністю зміни виду та особливостей мислення у кожній фазі;  

– метою вогневого завдання;  

– величиною зони невизначеності у кожній фазі. 

 

3.2. Розвиток практичного мислення офіцерів-артилеристів у ході 

проведення психологічного тренінгу 

 

З метою складання якісної та повноцінної програми розвитку 

практичного мислення офіцера-артилериста у ході виконання вогневих 

завдань, крім теоретичного аналізу, узагальнення та систематизації наукових 

джерел із визначеної проблеми та діагностування початкового рівня 

розвиненості практичного мислення офіцерів-артилеристів ми провели низку 

опитувань, спрямованих на встановлення стрес-чинників, які найбільше 

впливають на ефективність діяльності офіцерів, а саме на ухвалення ними 

рішень у бойовій обстановці. Різними методами дослідження було охоплено 

всього 813 осіб, з них: 223 офіцери-артилеристи, 42 курсанти (студенти) 

артилеристи, 548 офіцерів інших військових спеціальностей. 

У першому опитуванні взяли участь 548 офіцерів Збройних сил 

України, всіх родів військ (сил) учасників АТО/ООС, штатно-посадових 

категорій «капітан» – «полковник», із середньою вислугою 16–21 рік, 

середнім віком 37,5 років. Опитування проведено через систему 

дистанційного навчання MOODLE Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського з використанням мережі Інтернет у 

травні 2018 та січні – травні 2019 року [66; 171]. За результатами опитування 

56% досліджуваних осіб зазначили, що хвилювання у бойовій обстановці 

мобілізувало та активувало їх, завдання вони виконували краще; 34% 

зазначили що хвилювання заважало їм зосередитися і якість виконання 

завдань гіршала; 7% не замислювалися над цим; 3% зазначили що 

хвилювання ніяк на них не впливало. 



142 

На питання, чи були в офіцерів власні, перевірені способи подолання 

негативних стрес-чинників у бойовій обстановці, 22% відповіли що не мали, 

78% зазначили що мали і ці способи можна классифікувати, з них 33% 

намагалися раціоналізувати події що відбуваються (аналіз того що 

відбувається, розбір, намагання знайти логічне пояснення), 21% намагалися 

абстрагуватися від важких реалій ситуації, ніби «відсікти» страх (не думати, 

не дивитися, витіснити страх, зосередитися на завданні), 24% знаходили 

альтернативне заміщення для заспокоєння (тихий спів пісень, думали про 

приємне, щось приємне крутили у руках та інше). 

Наступне запитання мало на меті спробувати ранжувати стрес-чинники 

за їх найбільшим впливом на психіку військовослужбовців в процесі 

ухвалення рішень. Результати наведено у табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Рангова таблиця стрес-чинників за їх найбільшим впливом на психіку 

військовослужбовців у процесі ухвалення рішень в АТО/ООС  

Чинник % Ранг 

Невизначеність 77 1 

Дефіцит часу 71 2 

Раптовість 40 3 

Новизна 30 4 

Небезпека 29 4 

Збільшення темпу дій 21 5 

Отже, отримані емпіричні дані вказують, що саме невизначеність та 

дефіцит часу є найбільш вагомими чинниками, які впливають на специфіку 

ухвалення рішень в бойових умовах. Також 53% досліджуваних осіб 

зазначили, що їм досить часто доводилося ухвалювати рішення в умовах 

повної невизначеності під час виконання посадових обов’язків у АТО/ООС.  

Таким чином, за результатами першого опитування можна зробити 

висновок, що основним чинником, який впливає на ефективне ухвалення 

рішень у бойовій обстановці, є саме ситуація невизначеності, що виникає 
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через недостатність, надлишок, або ж суперечність наявної інформації. 

Відсутність повної інформації, яка дає командиру можливість вчасно 

приймати ефективні рішення, створює величезні незручності, адже 

з’являються ризик для життя підлеглих та імовірність невиконання бойового 

завдання. Відповідно до основних положень моделі прийняття ризику 

Аткінсона у разі прийняття рішень у бойових умовах маємо справу із 

надскладними завданнями із сильним мотиваційним підкріпленням [296, 

с. 64]. Такий тип завдань провокує на вирішення їх за шаблоном, що вкрай 

ризиковано у бойових умовах. У цьому випадку виникає дилема. Тут слід 

додатково роз’яснити, що відповідні бойові статути, правила, настанови, 

нормативи та оперативні розрахунки мають одну спільну рису – це певні 

алгоритми дій. Кожен алгоритм має відправну точку, тобто інформацію. Із 

надходженням нової інформації (ввідних, команд, даних розвідки) командир, 

з урахуванням обстановки що склалася, покроково приймає рішення. 

Відсутність вичерпної інформації ніби «ламає» алгоритм, тобто зводить 

нанівець професіональні знання та навички командира, який приймає 

рішення. Щоб бути ефективним в умовах невизначеності (а противник буде 

прагнути створити саме такі умови), необхідно дещо більше: розуміти що 

відбувається, мислити нешаблонно, системно, цілісно і творчо, володіти 

собою, вміти оцінювати ризики.  

Друге опитування враховувало результати першого та було проведено 

виключно у межах спеціалізації офіцерів-артилеристів. Опитування мало 

вигляд експертного оцінювання, а також було зустрічним і порівняльним, у 

ньому брали участь дві групи фахівців-артилеристів. 

До групи 1 (умовно «Професіонали») увійшли досліджувані особи за 

посадами вище командира артилерійської батареї (командири (начальники 

штабів) дивізіонів, бригад, офіцери управління відділів РВіА, викладачі 

факультетів (кафедр) підготовки фахівців РВіА  (51 респондент) (табл. 3.3). 
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Таблиця 3.3 

Кількісно-якісний склад групи 1 «Професіонали» 

№ 

Посада 

Досвід служби 

на посадах у 

РВіА (років) 

Кількість 

досліджуваних 

осіб 

1. Науково-педагогічний склад кафедри РВіА (НУОУ) 40–25 5 

2. Офіцери органів військового управління РВіА 25–15 7 

3. Командири артилерійських бригад 28–22 3 

4. Заступники командирів артилерійських бригад 26–18 7 

5. Командири артилерійських дивізіонів 28–16 11 

6. Заступники (начальники штабу) командирів 

дивізіонів 

22–13 18 

До групи 2 (умовно «Початківці») увійшли курсанти (студенти) 

випускних курсів факультету (кафедри військової підготовки) РВіА, 

командири артилерійських взводів (батарей), начальники розвідки дивізіону. 

(76 респондентів) (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Кількісно-якісний склад групи 2 «Початківці» 

№ 

 

 
Посада 

Досвід 

служби на 

посадах у 

РВіА (років) 

Кількість 

1. Командири артилерійських батарей 8–12 11 

2. Начальники розвідки дивізіону 3–4 5 

3. Командири вогневих взводів (взводів управління) 1–3 18 

4. Курсанти випускних курсів факультету РВІА 

Національної академії сухопутних військ 
– 21 

5. Студенти-випускники військової кафедри  

(за фахом РВіА) 
– 21 

Опитувальники були розроблені відповідно до мети і завдань 

дослідження та містили запитання, спрямовані на з’ясування таких 

проблемних питань (Додаток В.1 – В.3): 

1) доцільності та актуальності розроблення і застосування спеціальної 

програми розвитку практичного мислення офіцерів-артилеристів у сучасних 

умовах їх підготовки; 
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2) самооцінювання рівня розвиненості професійноважливих якостей 

досліджуваних осіб у процесі набуття ними професіоналізації; 

3) оцінювання рівня дії стрес-чинників на кожному етапі виконання 

вогневого завдання залежно від зовнішніх і внутрішніх умов, впливу стрес-

чинників на якість вирішення вогневих завдань, кількість і специфіку 

помилок, які допускає офіцер-артилерист у ході виконання вогневих завдань; 

4) оцінювання рівня конвенційності (регламентованості) вогневого 

завдання як процесу; 

5) сучасного стану та якості підготовки офіцерів-артилеристів, надання 

пропозицій щодо її удосконалення; 

6) ставлення респондентів до професії артилериста, самосприйняття 

себе як суб’єкта цього виду діяльності. 

У контексті дослідження наведемо найактуальніші результати 

опитування. 

Так, досліджуваним особам з обох груп було запропоновано провести 

самооцінювання стану розвиненості їх навичок, психічних процесів та 

здатностей, які, на їх думку, сприяють успішному виконанню вогневих завдань 

(табл. 3.5, рис. 3.4).  

Таблиця 3.5 

Результати самооцінювання досліджуваними особами стану розвиненості їх 

навичок, психічних процесів та здатностей, які сприяють виконанню 

вогневих завдань 

№ Навичка, процес, здатність Група 1 Група 2 

1. Увага 7,2 7,1 

2. Пам’ять 8,1 8,3 

3. Мислення 7,3 8,4 

4. Просторові навички 8,0 7,4 

5. Окомірне оцінювання відстаней 7,5 7,2 

6. Відчуття часу 7,9 8,5 

7. Уява (траєкторії польоту, зміни кутових залежностей) 8,1 6,7 

8. Здатність планувати порядок дій 8,2 8,0 
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Рис. 3.4. Результати самооцінювання досліджуваними особами стану 

розвиненості їх навичок, психічних процесів та здатностей, які сприяють 

виконанню вогневих завдань 

Результати,  наведені у табл. 3.5 і на рис. 3.4 показують що досліджувані 

особи групи 2 (Початківці) дещо вище оцінювали рівень своїх здатностей 

хоча мають значно менший рівень професійного досвіду. Натомість 

самооцінювання респондентів групи 1 (Професіоналів) є більш ґрунтовним і 

помірним, на що вказує різниця між мінімальним і максимальним значенням 

Δ = 1,0, а в групі 2  – Δ = 1,7. 

Наступним завданням було глибше дослідження сприйняття ситуації 

невизначеності професіоналами (група 1) та початківцями (група 2). Для 

цього було диференційовано умови виконання вогневих завдань за двома 

параметрами:  

1) від жорстко регламентованих (конвенційних) до таких, які 

вимагають більш самостійного прийняття рішень;  

2) від навчальних до бойових. 

З цією метою досліджуваним з обох груп було запропоновано віддати 

перевагу варіанту виконання вогневого завдання, умови якого жорстко 

Група 1 

Група 2 
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регламентовані старшим командиром (завдання закритого типу, де чітко 

вказано порядок виконання) чи менш регламентованого, яке надає 

можливість діяти більш самостійно і творчо (завдання відкритого типу, де 

вказано тільки потрібний результат виконання). Досліджуваним особам 

необхідно було розподілити значення 100% між двома варіантами виконання 

(табл. 3.6 та  рис 3.5).  

Таблиця 3.6 

Вибір варіанта умов виконання вогневих завдань за ступенем 

регламентованості між групами 1 і 2 

№ Варіант Група 1 Група 2 

а Чітко регламентований, коли Ваш старший начальник 

чітко визначив вихідні дані: час, місце, кількість 

боєприпасів тощо і Вам лишається тільки діяти за 

алгоритмом 

55% 84% 

б Менш регламентований, коли вказано кінцеву мету і 

район цілей, а щодо решти параметрів (порядку 

обстрілу, часу, кількість гармат, району вогневих 

позицій) Ви приймаєте самостійно 

45% 16% 

 

 

Рис. 3.5. Вибір варіанта умов виконання вогневих завдань за ступенем 

регламентованості між групами 1 і 2 
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Отримані результати показують, що професіонали (група 1) прагнуть 

мати більшу суб’єктність на своєму рівні управління у ході виконання 

вогневих завдань. Наявність практичного та бойового досвіду дає їм 

можливість безпосередньо впливати на процес професійної діяльності, 

коригувати (обґрунтовано ризикувати) у разі потреби для досягнення 

найкращого результату в реальних умовах обстановки, що склалася. 

Початківці (група 2), навпаки, прагнуть виконувати вогневі завдання за 

чітким алгоритмом та уникають необґрунтованого ризику і виявлення 

ініціативи. Це вказує на низький рівень розвиненості навичок, умінь, бачення 

проблемної ситуації в цілому та досвіду як певного поля для професійної 

діяльності.  

Умови виконання вогневих завдань у процесі диференціювання були 

умовно розподілені на чотири типи (від абстрактності до реалістичності 

виконання), а саме: 

1. В навчальному класі, аудиторії, за командами (ввідними) керівника 

стрільби – варіант передбачає тільки вербальну комунікацію між керівником 

стрільби та офіцером-артилеристом, який виконує вогневе завдання. Вся 

інформація може бути отримана усно або письмово, а також з розрахункових 

таблиць, приладів та електроних засобів. Метод розрахунку даних – 

аналітично-графічний. 

2. На малому (гвинтівковому) артилерійському полігоні (МАП/ГАП) –  

передбачає забезпечення певного рівня реалістичності, проте у зменшеному 

масштабі (макет місцевості визначеного масштабу, засоби зв’язку, 

спостереження, розвідки, вогневий засіб – як правило автоматичний 

гранатомет АГС-17 або стрілецька зброя великого калібру). Офіцер-

артилерист діє або за самостійно отриманими даними, або частково за 

ввідними керівника. 
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3. Виконання вогневого завдання бойовим пострілом на полігоні або в 

навчальному центрі – передбачає забезпечення повної реалістичності. Проте 

існують такі обмеження: офіцера-артилериста, який виконує вогневе 

завдання, контролює керівник стрільби, а весь процес підготовки та ведення 

стрільби артилерійським підрозділом – спеціальна контрольна група, яка у 

разі виявлення грубих помилок, що можуть призвести до невиконання 

вогневого завдання, або порушення заходів безпеки чи загибелі людей 

негайно припиняє стрільбу. Також обмеженням є відсутність реального 

противника. Стрес-чинником у цьому та двох попередніх випадках є елемент 

контролю та оцінювання офіцера-артилериста керівником стрільби [135; 

203]. 

4. Виконання вогневих завдань у реальних бойових умовах – 

передбачає те, що офіцер-артилерист є повним суб’єктом діяльності та має 

можливість розкрити весь свій військово-професійний і творчий потенціал. 

Досліджуваним особам було запропоновано пригадати практичні 

ситуації, виконання вогневих завдань у вищеперерахованих умовах та 

оцінити рівень свого хвилювання (внаслідок дії стрес-чинників) за шкалою 

від 1 до 10 (табл. 3.7 та рис. 3.6).  

Таблиця 3.7 

Результати самооцінювання рівня впливу стрес-чинників групами 1 і 2, 

залежно від умов виконання вогневого завдання  

№ Варіант Група 1 Група 2 

1 У класі, за командами (ввідними) керівника стрільби 6,2 6,7 

2 На МАП (ГАП) із застосуванням імітаційних засобів 8,1 7.3 

3 На полігоні (НЦ) бойовим пострілом 7.3 7,9 

4 У реальних бойових умовах 5,8 9,1 



150 

 

Рис. 3.6. Результати самооцінювання рівня впливу стрес-чинників 

групами 1 і 2 залежно від умов виконання вогневого завдання  

Розподіл вогневих завдань за умовами виконання вказує на приблизно 

однаковий рівень хвилювання професіоналів та початківців (в середньому 

7,3) у навчально-бойових умовах. Під час ретельнішого аналізу виявилося, 

що сила хвилювання різна, але причина одна, наявність елемента оцінювання 

керівником стрільби практичних дій офіцерів-артилеристів в обох групах. У 

реальних бойових умовах рівень хвилювання значно відрізнявся: 

професіонали (5,8) і початківці (9,1). 

Щоб конкретизувати і дослідити рівень хвилювання на кожному етапі 

виконання вогневого завдання у наступному питанні було запропоновано 

надати самооцінку рівню дії стрес-чинників під час здійснення кожного 

елементу виконання вогневого завдання (табл. 3.8 та рис. 3.7). 
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Таблиця 3.8 

Результати самооцінювання рівня впливу стрес-чинників, за 

елементами виконання вогневого завдання у групах 1 і 2 

№ 

з/п 

Варіант Група 1 Група 2 

1 Проведення топографічного і тактичного орієнтування 

на місцевості      
6,5 5,4 

2 Оцінювання обстановки, вибір цілі, прийняття рішення 

по залученню сил, засобів та порядку її ураження  
6,5 5,3 

3 Підготовка першої команди  8,7 9,4 

4 Подання першої команди, очікування першого 

розриву, вимірювання відхилень   
8,8 9,5 

5 Подальше проведення пристрілювання до переходу 

стрільби на ураження  
8,5 8,9 

6 Проведення стрільби на ураження  7,4 7,7 

7 У разі отримання раптових додаткових ввідних, що 

потребують негайного ухвалення додаткових рішень  
9,4 9,7 

8 Кінцеві розрахунки, доповідь про завершення стрільби 7,0 6,5 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Результати самооцінювання рівня впливу стрес-чинників, за 

елементами виконання вогневого завдання у групах 1 і 2 



152 

Аналіз отриманих результатів показує: 

– початківці (група 2) дещо вище оцінюють свої здатності, проте у 

самооцінюванні видно більшу диференціацію, що вказує на дещо завищену 

самооцінку, на відміну від професіоналів (група 1); 

– значно більший відсоток початківців обирають регламентований 

порядок виконання вогневого завдання, підсвідомо уникаючи ситуації 

невизначеності, на відміну від професіоналів, яким алгоритмізований 

порядок дій здається не таким цікавим, вони бачать реалізацію свого 

потенціалу у завданнях, які передбачають нешаблонний підхід; 

– досить цікавою є позиція 4 на рис. 3.6, яка свідчить, що 

професіонали у своїй діяльності часто прагнуть уникнути виконання 

жорстких алгоритмів дій; навпаки, здобутий досвід, сформовані певні 

когнітивні конструкти, надають їм впевненості у бойових умовах;  різниця у 

рівнях хвилювання, саме у бойових умовах, між групами 1 та 2 є досить 

значною;  

– позиції 1 і 2 на рис. 3.4 свідчать, що професіонали приділяють 

більше уваги збиранню і аналізу початкової інформації, як головної 

«відправної» точки для здійснення процесу мислення ніж початківці. Загалом 

діаграма групи 1 має більш пологий профіль, що вказує на більший рівень 

виваженості під час прийняття рішень.  

Для розвитку практичного мислення офіцера-артилериста у ході 

виконання вогневих завдань був обраний метод психологічного тренінгу. Що 

зумовлено низкою причин та особливостями нашого психологічного 

дослідження: 

1. Одним із завдань дослідження є саме розвиток, а не формування 

практичного мислення фахівця – офіцера-артилериста, який на момент 

проведення дослідження вже досяг певного рівня компетентності. 

2. Психологічний тренінг є досить оперативним і динамічним методом 

навчання та розвитку компонентів практичного мислення, що дає змогу 

проводити його із досліджуваними без значного відриву від виконання 

посадових обов’язків. 
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3. Головною умовою проведення тренінгу є забезпечення високої 

активності його учасників, що відповідає основам суб’єктно-діяльнісного 

підходу і дає змогу досягти значного відсотка засвоєння матеріалу, а саме 

головне, спонукає всіх учасників поглянути на себе, здійснення своєї 

діяльності під іншим кутом зору, що в подальшому позитивно позначається 

на процесі саморозвитку особистості як професіонала у своїй галузі.  

4. Груповий характер проведення тренінгу дає змогу за короткі строки 

охопити значну кількість офіцерів, розвинути у них комунікативну 

компетентність, поділитися досвідом, вирішити груповим методом проблеми, 

навчитися адекватно сприймати себе та інших, віднайти правильні рішення 

за допомогою групового обговорення у ході дискусій та ін.  

У ході розроблення тренінгу, спрямованого на розвиток практичного 

мислення офіцерів-артилеристів, доцільно, на нашу думку, проаналізувати 

саме поняття «психологічний тренінг» та «психологічний механізм» його 

впливу на особистість для урахування їх особливостей і якісної тренінгової 

взаємодії під час формувального експериментального впливу на офіцерів 

експериментальної групи. 

Теоретичні напрацювання широко застосовують в практиці різних сфер 

людського буття. Кінець ХХ ст. ознаменувався тим, що у практичній 

психології кожного року все ширше використовували групові форми роботи, 

серед яких особливе місце займали тренінги. Феномен тренінгу насамперед 

полягає у тому, що він відповідає всім вимогам сучасного життя, насиченого 

різними суспільними проблемами. Він став міждисциплінарним методом, за 

допомогою якого учені-практики вирішують різноманітні актуальні 

проблемні ситуації. У зв’язку з цим своєчасним є питання його використання 

для розвитку практичного мислення фахівців як інструменту вирішення 

практичних завдань у процесі здійснення професійної діяльності. 

Тренінг – одна із групових форм роботи з офіцерами. Термін «тренінг» 

(від англ. trаіning) має низку значень – «навчання», «виховання», 

«тренування», «підготовка». Прийнято вважати, що групові форми роботи 

були запропоновані К. Левіним, К. Роджерсом та іншими дослідниками ще у 
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40-х роках ХХ ст., а також Національною лабораторією тренінгу в м. Бетеле 

(США) і одержали назву Т-групи. Перші тренінгові групи були названі 

«групами тренінгу базових умінь». Основними завданнями Т-групи були 

визначені навчання її учасників правилам міжособистісного спілкування, 

умінню керувати і приймати правильні рішення у проблемних ситуаціях 

[224, с.165]. Так, К. Рудестам стверджує, що створення Т-груп (тренінгових 

груп) започаткували дослідження К. Левіна в галузі групової динаміки, які 

стали класичними [234]. 

Історичний аналіз групових форм роботи показує, що Т-групи стали 

передумовою виникнення більшості видів психологічної роботи групами, які 

пізніше дістали назву «соціально-психологічний тренінг». Під керівництвом 

М. Форверг у 70-і роки ХХ ст. у Лейпцигсьнькому і Йєнському університетах 

був розроблений і науково обґрунтований соціально-психологічний тренінг, 

а з 80-х років він набув поширення у психологічній практиці. У 

психологічній науці склалося певне уявлення про поняття «соціально-

психологічний тренінг» (СПТ). Так, у Психологічному словнику СПТ 

визначено як галузь практичної психології, орієнтовану на використання 

активних методів групової психологічної роботи для розвитку 

компетентності у спілкуванні [208, с. 375].  

Метод активного соціально-психологічного навчання Т. Яценко 

розглядає як подібний до соціально-психологічного тренінгу, але з деякими 

відмінностями. Відомий фахівець з активних методів навчання 

Ю. Ємельянов зазначає, що термін «тренінг» слід використовувати для 

позначення не методів навчання, а методів розвитку здатностей до 

навчальної діяльності або оволодіння будь-яким складним видом діяльності, 

зокрема методам групової взаємодії [80]. 

Тренінгові методи теоретично і практично розробляли у різних 

психологічних наукових школах, серед яких психоаналіз, біхевіоризм, 

гуманістична психологія та ін. 

У Великому тлумачному психологічному словнику «тренінг» 

визначено як «…навчальну програму або набір процедур, розроблених для 
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того, щоб в результаті їх здійснення було отримано кінцевий продукт у 

вигляді організму, здатного на деяку визначену реакцію (реакції) або участь в 

деякій складній діяльності, що потребує умінь» [216, с. 378]. 

Методологічні основи, принципи та групові феномени психологічного 

тренінгу досліджували відомі вітчизняні та зарубіжні психологи, зокрема 

Л. Петровська [190; 191], І.  Вачков [38], Ю.  Ємельянов [80], Т. Яценко [295], 

К. Рудестам [234], С. Макшанов [154], А.  Маркова [156], Г. Марасанов [155], 

С. Міхеєва [160], О. Сидоренко [240], Т. Зайцева [72], Р. Баклі та 

Дж. Кейпл [10], І. Шевцова [277], В. Федорчук [260; 261], Л. Шнейдер [280], 

Л. Мороз [166; 167], В. Лефтеров [139–143] та ін. 

У вітчизняній психології тренінги почали проводити з початку 90-х 

років ХХ ст. Найбільше це висвітлено у фундаментальних працях 

Л. Петровської [190; 191], яка всебічно описала теоретичні і методичні 

аспекти соціально-психологічного тренінгу. В психологічній практиці, яка 

має тривалу передісторію і коротку історію для позначення різноманітних 

форм групової психологічної роботи,  нині утвердилося досить велике коло 

понять, межі галузі використання яких досить розмиті: «групова 

психотерапія», «психокорекційні групи», «тренінгові групи», «групи 

активного соціально-психологічного навчання», «психотерапія», 

«психологічне консультування», «тренінг». Часто групи одного виду різні 

автори називають по-різному. Це цілком закономірно, оскільки важко 

провести межу між психотерапією, консультуванням чи психокорекцією і 

тренінгом. Як показав досвід проведення тренінгів професійними 

психологами, це ефективний метод вирішення проблем спілкування та 

розвитку особистісних якостей, особливо серед молоді. В той же час від 

рівня розвиненості залежить багато чого в нашому житті: успіхи в роботі, 

навчанні, сімейному житті, взаємодія в колективі і навіть наша самооцінка. 

Саме тренінг є найперспективнішим методом психологічної підготовки 

фахівців різних галузей, особливо тих, які працюють у екстремальних 

(особливих) умовах. На думку Б. Карвасарського, найповніше тлумачення 

поняття «тренінг» наведено у Психотеравпетичній енциклопедії: «Тренінг –
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 це сукупність психотеравпетичних, психокорекційних і навчальних методів, 

спрямованих на розвиток навичок самопізнання і саморегуляції, навчання і 

міжперсональної взаємодії, комунікативних і професійних умінь» [89, с. 645]. 

Розмаїття тлумачення поняття «тренінг» переконує нас у тому, що це  

не тільки універсальний метод розвитку особистості, а й наефективніша 

модель підготовки фахівців, оскільки у ньому теоретично і практично задіяна 

вся психологічна сфера особистості (інтелектуальна, емоційна, вольова, 

поведінкова тощо). 

Результати тренінгу не можна зводити лише до розвитку когнітивного 

компонента (навчання), завдяки йому в кожного учасника формуються 

адекватне розуміння самого себе і корекція самооцінки, відбувається 

вивчення індивідуалізованих прийомів міжособистісної взаємодії для 

підвищення її ефективності та ін. Так, І. Шевцова вважає, що існує багато 

відмінностей у розумінні того, що таке тренінг: «Перш за все, тренінг це 

самопізнання. Не розв’язання проблем, не лікування неврозів, не навчання 

«як потрібно». Все перераховане – це наслідок, результат, але змістом 

тренінгу бути не може. Учасники приходять на тренінг, щоб краще зрозуміти 

себе, а значить, зробити своє життя більш контрольованим і керованим» [277, 

с. 9]. Психологічні якості фахівця утворюють сукупність активних елементів 

ресурсу, кожний з яких самобутньо проявляється в його діяльності. Вони 

охоплюють особливості професійного мислення і свідомості, рефлексії і 

самооцінювання, цілепокладання і мотиваційної сфери, взаємозв’язку, 

відношень і практичних дій. Найбільш значущими психологічними якостями 

офіцера-артилериста є: аналітико-конструктивний склад мислення і 

самостійність суджень; емоційно-вольова стабільність і терпеливість; 

стійкість до стресів і уміння адаптуватися до різних умов і чинників 

виконання обов’язків як у єдиному контексті з колективом підрозділу, так і 

при проведенні самостійних цільових заходів; рефлексія; загальна 

психофізична активність.  

Професійно важливі якості офіцера-артилериста можна успішно 

розвивати під час активного соціально-психологічного впливу за допомогою 



157 

інтерактивного навчання. Інтерактивними методами навчання вважають такі 

види навчальних занять: евристичну бесіду, дискусію, метод «круглого 

столу», метод «мозкового штурму», ділові й рольові ігри, воркшопи, тренінги 

тощо. Інтерактивні методи мають перевагу перед традиційними оскільки 

сильніше впливають на розвиток в офіцерів-артилеристів потреби в 

самонавчанні та самовдосконаленні протягом усього терміну військової 

служби та життя загалом. Саме завдяки участі у різних активних формах і 

методах навчання офіцер-артилерист гостро ставить перед собою проблемне 

питання: «Хто я?».  

Найвичерпнішу відповідь на це проблемне питання він може одержати 

завдяки участі у тренінгу. Фахівцям, які прагнуть до професійного розвитку, 

не обійтися без тренінгу, який для них може стати програмою 

самовдосконалення професійно важливих якостей, а саме формування та 

розвитку практичного мислення. Концептуальний підхід до його розвитку 

доцільно застосовувати з опортям на внутрішній особистісний та 

інтелектуальний потенціал, від якого залежать професійні досягнення. Тільки 

критичне ставлення до себе, рефлексія своїх дій і вчинків на тренінгу і поза 

ним дасть смогу офіцерам-артилеристам крок за кроком здійснювати 

позитивні зміни у професійному зростанні та розвитку практичного 

мислення. Досвід підготовки фахівців різних галузей [80] до практичної 

діяльності показує, що без впливу на власну свідомість людина дуже часто не 

усвідомлює, що її успіх в майбутньому залежатиме від особистісної і 

професійної зрілості. Високий рівень розвиненості практичного мислення 

майбутнього фахівця передбачає самоусвідомлення власного професійного 

«Я», уміння аналізувати свої недоліки і прагнути до самовдосконалення. 

Рівень розвитку самопізнання й бажання самоудосконалюватися є важливою 

передумовою особистісно-професійного розвитку, тому рівень самопізнання, 

самоприйняття і самовдосконалення суб’єкта діяльності у процесі його 

підготовки є важливим чинником оптимізації особистісно-професійного 

розвитку [286]. 
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Основою класифікації тренінгів є система з трьох груп показників: 

– змістові – містять знання теоретичної психології, а також ставлення, 

настанови і ціннісні орієнтації;  

– емоційно-рефлексивні – передбачають навчання відображенню, 

аналізу, співпереживанню та рефлексуванню проблемної ситуації (завдання) 

з позиції професійної діяльності;   

– діяльнісні – відображають  функціональний бік розвитку професійної 

культури офіцера-артилериста [80, с. 52].  

Тренінг «Розвиток практичного мислення офіцера-артилериста у ході 

виконання вогневих завдань» розвиває потребу в самоаналізі, саморозвитку і 

самовдосконаленні, забезпечує високу пізнавальну активність офіцерів-

артилеристів в опануванні необхідних практичних знань, навичок і вмінь. 

Самооцінювання – це особистісне судження про власну цінність, виражене в 

настановах, які властиві людині. Самооцінювання відображає міру 

розвиненості почуття самоповаги, відчуття власних професійних 

можливостей адекватного сприйняття і ставлення до всього, що належить до 

сфери професійної діяльності. Керівнику психологічного тренінгу під час 

плануванні і веденні групи необхідно мати чітке уявлення про кінцевий 

результат,  тобто про те, чого сподіваємося досягти, щоб правильно оцінити, 

чи знаходимося на вірному шляху, а також щоб правильно проектувати 

кінцевий результат.  

Отже, під час планування діяльності і ведення групи завжди потрібно 

дотримуватися головної мети і проміжних цілей. Як групову динаміку 

розуміють такі процеси: емоційний, навчальний, професійний, соціальний, а 

також особистісну взаємодію і взаємовплив учасників тренінгу один на 

одного і на керівника. Свою роботу як керівника групи проведення 

психологічного тренінгу організовуємо так, щоб принести користь усім 

членам групи. Для цього необхідно одночасно використовувати ситуації, що 

виникають в ній, і працювати так, щоб група увесь час залишалася 

позитивним засобом допомоги (нейтральним, і тим більше травмувальним 

середовищем). 
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Мала група служить ефективним місцем психологічної допомоги, якщо 

вона ретельно спланована з урахуванням конкретних обставин і запитів її 

потенційних членів і ведеться так, щоб нарощувати свій потенціал, як засіб 

психологічної підтримки. 

Група – гнучкий інструмент, в ній проводять відкриті і тематичні 

дискусії, організовують спільну діяльність. Під час кожного психологічного 

тренінгу тренер має реагувати на події, що відбуваються у групі, вирішувати 

для себе проблемні питання: коли слід щось сказати, а коли – зберегти 

мовчання; що сказати або зробити, коли відбувається щось гідне уваги, як 

визначити, чи заслуговує це уваги; як вчинити, коли назрівають проблема чи 

криза; що робити, якщо розумієш, що припустився помилки; що робити, коли 

виникає проблема розпуску групи та ін.  Психологічний тренінг – це певний 

психологічний захід, заснований на активних методах групової роботи; вид 

спеціально організованого спілкування, у ході якого вирішують питання 

розвитку особистості, формування навичок спілкування з людьми, надання 

психологічної допомоги і підтримки, що дають змогу позбавлятися від 

стереотипів поведінки й вирішувати особистісні проблеми учасників.  

Основна гуманістична ідея тренінгу полягає в тому, щоб не 

примушувати, не пригнічувати, не ламати учасників тренінгу, а допомогти їм 

знизити і контролювати рівень стресу, дати змогу самостійно вирішувати 

проблемні ситуації, приймати рішення, рефлексувати, долати стереотипи 

мислення, що заважають приймати рішення та призводять до когнітивних 

помилок. 

Насамперед тренінг призначений для передачі знань, які неможливо 

виразити словами. Тренінг – це передусім пізнання через переживання, де 

учасники випробовують сильні позитивні емоції, самі знаходять ефективні 

способи вирішення завдань. Перевага тренінгів є можливість використання 

як в малих (5-10 осіб), так і у великих групах (до 100 осіб). 

Безперечно, особи навряд чи отримають якусь користь від групи, якщо 

не здатні слухати і взаємодіяти з іншими, якщо випробовують себе, 

відчувають дискомфорт від того, що їм доводиться перебувати безпосередньо 
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поряд з іншими. Все це можна розглядати як мінімальні критерії 

можливостей використання групи. 

У розпорядженні керівника тренінгу має бути набір ігор, вправ, 

завдань, які можна успішно використовувати у групах на певних етапах їх 

розвитку. Метод групової рефлексії є в повному розумінні стрижневим не 

тільки у групі методів роботи з подіями, що «трапляються», а й взагалі серед 

методів тренінгу. Зазвичай групову рефлексію використовують не лише на 

завершальному етапі найрізноманітніших тренінгових завдань, насправді це 

окремий і виключно важливий метод. Групову рефлексію можна визначити 

як спільне обговорення й аналіз подій, що відбуваються в групі, з метою 

стимуляції групових та індивідуальних процесів. При цьому групова 

рефлексія може відбуватися з приводу подій, що трапилися як у 

психологічному просторі учасників, так і в просторі практичної реальності. У 

той же час у результаті застосування цього методу відбуваються події в 

просторі дискурсу, в якому цей метод застосовують, і ці події також стають 

предметом обговорення. Аналіз індивідуальних переживань підсилює 

згуртованість групи та одночасно полегшує саморозкриття учасників. 

Тренер створює сприятливі можливості, доброзичливу атмосферу, 

відповідне середовище, тобто відповідає за процес тренінгу, а самі учасники 

– за його результати. Цінність такого підходу полягає в зниженні залежності 

учасників від тренера. Тренер має вступати з учасниками не у дружні, а у 

спеціальні робочі відносини. Основне завдання тренера – виробити свій 

унікальний і неповторний стиль ведення кожного заняття. 

Зазначимо, що існують три найважливіші реальності, в яких 

виявляється суб’єкт: пізнання (світу, себе, інших), ставлення (до світу, до 

себе, до інших), перетворення (світу, себе, інших). Справжня суб’єктність 

характеризується гармонійністю проявів у всіх цих реальностях. Тренер має 

допомогти конструктивно проявитися суб’єктності як окремих учасників, так 

і всієї групи як колективного суб’єкта. Інакше кажучи, мають бути критерії, 

спираючись на які можна визначити наскільки конструктивно группа (і 

кожен з її членів) пізнає (світ, себе, інших), ставиться (до світу, до себе, до 
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інших) і може перетворювати (світ, себе, інших), тобто наскільки кожен з 

учасників і група загалом здатні до побудови свого світу. Адже 

найважливішим завданням тренінгу згідно з парадигмою суб’єктності стає 

розвиток здатності особи бути суб’єктом власного світу, тому і критерії для 

оцінювання стану групи мають бути пов’язані з цим. 

Отже, тренінгова група – це не місце, де обмінюються проблемними 

ситуаціями, це місце, де кожний учасник може краще зрозуміти і прийняти 

самого себе. Психологічний тренінг відкриває учасникам широке поле для 

спілкування із самим собою, з тією вирішальною частиною себе, яку в 

буденному житті не помічаєть або відверто ігнорують, тією частиною себе, 

яка захована за зовнішніми масками і ролями. Постійна підтримка зовнішніх 

«Я» потребує великих затрат, виснажує і збіднює особистість. Психологічний 

тренінг активізує прагнення учасників до пізнання самих себе і 

самовдосконалення, дає змогу кожному з них взяти особисту 

відповідальність за те, хто він є, і дає можливість стати «скульпторами» 

конструкції власної особистості. 

Психологічний механізм особистісних змін у тренінгу закладено, за 

А. Марковою, в таких прийомах: «розмороження» фахівця шляхом 

забезпечення відкритості через зниження напруженості та подолання 

особистісного протистояння змінам; лабіалізація – усвідомлення неадекватності 

попередніх форм поведінки у конкретних професійних ситуаціях, створення 

позитивної мотивації до навчання, засвоєння нового; ознайомлення із 

прийомами і техніками альтернативної професійної поведінки; «замороження» 

– закріплення та інтеграція в особистість нових способів діяльності [156]. 

Найбільш повно психологічні механізми дії тренінгу на особистість 

розкрито, на нашу думку, в дослідженнях В. Лефтерова, який центральною 

категорією у тренінгу вважає категорію «зміни». Учасники тренінгової 

взаємодії стають суб’єктами змін лише за умови, якщо змінюються самі. Так, 

поняття «навмисна зміна» підкреслює їх усвідомленість та адекватно 

відображає мету, процес і результат змін [143, c. 276]. Вузьке значення 

поняття «навмисна зміна» С. Макшанов відзначає порівнянюючи з поняттям 
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«розвиток», пов’язаним із поняттям «формування», що за змістом формально 

відображає характер розвитку, без проникнення у сутність [153]. 

Особистісні зміни у тренінгу відбуваються за психофізіологічним 

механізмом феномена динамічного стереотипу, при цьому стійкі умовно-

рефлекторні зв’язки, що забезпечують психічні і поведінкові прояви людини, 

зазнають впливу, який детермінує їх руйнацію і трансформацію. Зокрема 

В. Лефтеров наголошує, що при цьому вмикаються компенсаторні та 

адаптаційні механізми, які і здійснюють психічні зміни через якісно нові 

динамічні стереотипи. При цьому механізм тренінгового впливу на 

особистість, що спричиняє якісні зміни, має специфічні відмінності від інших 

форм впливу. Так, у контексті психотехнічної складової, уведеної 

У. Штерном як практики впливу на психіку та управління нею [143, с. 279], 

психологічний вплив у процесі тренінгу є системою психотехнічних дій, 

виконуваних за допомогою психотехнічних засобів. Наповненню свідомості 

людини «новим змістом» через «підготовку  ґрунту» сприяють основні стадії 

тренінгу:  

1) підведення (розм’якшення);  

2) новий матеріал (вкладення нового);  

3) закріплення (заморожування) [143, с. 281].  

У процесі тренінгу інформаційні та прикладні тренінгові надбання і 

конструкти (нові уявлення, знання, вміння, навички, інсайти, евристичні 

осяяння тощо) шляхом різноманітних прийомів, методів і засобів транслюються 

у свідомість-підсвідомість людини і спонукають її до наступного акту – 

психологічної трансформації (перетворення наявних і побудови нових 

динамічних стереотипів, що сприяють особистісні зміни) [141].  

Цілеспрямоване використання у тренінгу психотехнічних, ігрових та 

інших прийомів і методів, які є маніпулятивними, як і більшість методів 

психологічного втручання, сприяє позитивній трансформації передусім 

психічної складової особистості. Цей складний процес інтенсивного розвитку і 

навчання за допомогою тренінгу В. Лефтеров визначив як прогресивну 

транспсихічну маніпуляцію під час тренінгу, що відображає складний процес 
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інтенсивного розвитку і навчання будь-яким умінням, навичкам і досвіду за 

допомогою тренінгу, а також передбачає свідому активність усіх учасників 

тренінгу [141, с. 28]. Цілеспрямований процес підтримання активності є 

невід’ємною складовою актів трансляції (прийому – передачі) інформаційних 

і прикладних конструктів, які детермінують психологічну трансформацію 

особистості.  

Слід також окремо зазначити умови розвитку практичного мислення 

офіцерів-артилеристів у ході виконання вогневих завдань. Поняття «умови» у 

сучасному тлумачному словнику українському мови А. Яковлевої [292, 

с. 456] визначено як обставину, вимогу, угоду, домовленість, обстановку, в 

якій здійснюється що-небудь, а також правила і дані, з яких слід виходити.  

З філософської точки зору умова «висловлює» ставлення предмета до 

навколишніх явищ, без яких він існувати не може [262], є середовищем, в 

якому виникає, існує і розвивається певне явище або процес. У дослідженні 

як умову розумітимемо сукупність того, що потрібно створити, зробити, 

реалізувати для досягнення запланованих результатів. Психолого-педагогічні 

умови в нашому дослідженні є джерелом виникнення, існування, розвитку 

самого процесу і можливостей його вдосконалення та «атмосферою» 

навчально-виховного процесу у військовій частині. Таким чином, 

обґрунтовані психолого-педагогічні умови покликані врегулювати цей 

процес, його цілеспрямованість і логічну стрункість перебігу, від чого 

залежить, на нашу думку, його ефективність. 

У дослідженні як психолого-педагогічні умови розумітимемо 

сукупність об’єктивних потенційних можливостей, змісту, форм, методів, 

психолого-педагогічних прийомів і матеріально-просторового середовища, 

спрямовану на вирішення поставлених дослідницьких завдань. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дав змогу зробити висновок 

про те, що успішний розвиток практичного мислення можливий лише за 

цілеспрямованого, послідовного, системного та контекстного навчально-

виховного впливу. Ефективне вирішення завдання з розвитку практичного 

мислення передбачає виконання таких умов: 
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1) наявності і спрямованості програми на ціннісно-мотиваційні, 

когнітивні, емоційно-вольові, операціональні та рефлексивні сфери психіки 

офіцерів-артилеристів і їх практичне мислення; 

2) врахування у змісті програми диференційно-психологічних 

особливостей особистості офіцерів-артилеристів; 

3) комплексного змісту програми, що забезпечує розвиток рис 

особистості офіцера-артилериста, які відповідають специфіці його 

практичного мислення – рис реалістичного типу, саморегуляції, 

відповідальності, емоційної стійкості, предметного мислення, здатності до 

рефлексії ходу і результатів ухвалення рішення; 

4) включення компонентів програми в навчальний процес (процес 

бойової підготовки), практичної спрямованості навчальних вправ та занять. 

Системотвірним компонентом для вищеперелічених умов є програма 

розвитку практичного мислення, яка організовує їх у систему та управляє 

ними через власні функції.  

Запропонований у нашому дослідженні тренінг розвитку 

практичного мислення офіцерів-артилеристів у ході виконання вогневих 

завдань розроблений з урахуванням основних підходів і правил, викладених 

вище. Проходження програми тренінгу розвитку практичного мислення дає 

змогу офіцерам-артилеристам засвоїти прийоми, методи та засоби виконання 

вогневих завдань, усвідомити свою роль і місце у структурі його виконання, 

підвищити професійну компетентність і здатність управляти підрозділом, 

досягти вершин професійної майстерності. 

Психотренінгова програма як формалізована і деталізована настанова 

для проведення тренінгу, структурно містить такі компоненти: вступну 

частину; інструктаж учасників; етап безпосередніх активних дій; надання 

паузи для психічного налаштування; аналіз, інтерпретацію; підведення 

підсумків; обговорення результатів тренінгу [53, с. 140–159; 142, с. 212–223; 

278]. 

Програму тренінгу розвитку практичного мислення офіцерів-

артилеристів побудовано відповідно до таких вимог та принципів: визначено 
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методологічну основу та предмет тренінгу; логічно і технологічно 

сконструйовано етапи тренінгових процедур; передбачено інформаційно-

методичне забезпечення; визначено порядок позиціювання учасників; 

розроблено варіанти інтерпретації результатів; передбачено оптимальне 

застосування технічних, наочних та інших засобів тренінгу; передбачено 

наявність каналів і засобів зворотного зв’язку [141, с. 10]. 

Було також враховано позицію В. Лефтерова щодо ефективності 

тренінгів в особистісному та професійному розвитку особистості. Так, під 

час тренінгових занять було передбачено первинний вплив не на пізнавальну 

сферу психіки офіцера-артилериста (сприйняття, увагу, пам’ять, мислення), а 

на емоційно-вольову і ціннісно-мотиваційну, завдяки застосуванню різних 

тренінгових методів (рольових ігор, групових дискусій, вправ, тренуванню 

певних навичок тощо). Їх було спрямовано передусім на набуття офіцерами-

артилеристами досвіду переживання конкретних ситуацій, своїх психічних 

станів з фіксацією та запам’ятовуванням емоційного забарвлення під час 

вирішення певних тренінгових завдань. Після цього набутий емоційно-

чуттєвий досвід зазнавав інтелектуального опрацювання та надійно 

зберігався в емоційній, мовно-логічній і перцептивній пам’яті. У результаті 

відбувався розвиток необхідних навичок, знань, уявлень, поглядів і 

цінностей, які офіцер сприймав уже як власні, а не нав’язані ззовні [142, 

с. 213]. 

 Оптимальним часом для проведення тренінгу визначають  30–40 годин 

на одну групу, що дає змогу досягати потрібного результату [53, с. 141]. 

Періодичність занять достатньо встановити від двох–чотирьох зустрічей на 

тиждень протягом 1–2 годин до одного разу на тиждень протягом 6–8 годин. 

Оптимальна кількість учасників групи – 8–12 осіб. Тренінг передбачає 

етапність проведення з такою структурою: вступна частина (вітання, 

знайомство, повідомлення принципів та правил роботи, зняття напруженості, 

визначення мети і завдань, мотивування, формулювання очікувань), основна 

частина (самоаналіз, визначення напрямків особистісного (групового) 
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розвитку, розвиток вмінь та їх автоматизація), заключна частина (підсумки, 

рефлексія, зняття напруження, завершення) [53, с. 141]. 

Тренінгова програма складалася з п’яти блоків, кожен з яких містив 

теоретичну частину у формі міні-лекції (оскільки багато офіцерів не 

замислювалися над окремими питаннями провідної професійної діяльності, 

зокрема виконання вогневих завдань, що потребувало теоретичного 

підґрунтя) і практичну частину (завдання і практичні вправи), які в 

сукупності були спрямовані на розвиток практичного мислення офіцерів-

артилеристів.  

Відпрацюванню кожного блоку був присвячений один навчальний день 

(5–6 навчальних годин). Для зручності та наочності кожен навчальний день 

(блок) мав свою, досить просту та зрозумілу назву (ціннісно-мотиваційний, 

стресовий, інтелектуальний, евристичний, професійний), блоки побудовані у 

логічній послідовності за принципом: розморожування–лабілізація–

заморожування, від простого до складного та від загального до конкретного. 

Таким чином, цілком очевидно, що ці блоки сумісні із визначеними нами 

компонентами практичного мислення і мають цільове спрямування саме на їх 

розвиток, але з метою забезпечення комплексного та системного підходу, 

вправи у тренінгу побудовані так, що у процесі роботи з одним компонентом 

паралельно відбувається розвиток інших (наприклад, під час вирішення 

завдань із розвитку уваги, здійснюється цілеспрямований вплив на емоційно-

вольову сферу офіцерів для тренування протидії впливу стрес-чинників).  

Перший день (ціннісно-мотиваційний) присвячений вирішенню 

таких завдань: знайомству, створенню позитивного морально-психологічного  

клімату у групі, розвитку довіри та групової взаємодії, усвідомленню 

цінності професії військовослужбовця-артилериста, позитивному 

сприйняттю самого себе у професійному плані, моделюванню позитивного  



167 

образу професіонала. Важливість цього блоку полягає у створенні підґрунтя 

для проведення всього тренінгу: 

вправа 1  «Коло побажань» (5–7 хв.): знайомство  учасників  тренінгу 

між собою, створення позитивного емоційного фону для подальшої спільної 

роботи групи; 

вправа 2  «Коротко про себе» (40 хв.) – розвиток знайомства учасників 

тренінгу, тренування уваги, вдосконалення навичок і вмінь комунікації. 

Виявлення проблемних питань, які можуть бути опрацьовані та вирішені під 

час наступних занять; 

вправа 3 «Дружні руки» (15 хв.) – реалізація умов для встановлення 

довіри між учасниками тренінгу; 

вправа 4  «Військова професія у світі інших професій» (25 хв.) – 

виокремлення особливостей професії військовослужбовця, зокрема 

артилериста, мотиваційної спрямованосі шляхом рефлексії знаходження 

свого місця в соціумі, усвідомлення себе як військовослужбовця-

професіонала взагалі та артилериста зокрема; 

вправа 5  «Образ професіонала» (25 хв.) – визначення професійно 

важливих якостей, необхідних для успішної професійної діяльності, шляхом 

досягнення самоусвідомлення себе як майбутнього професіонала-

артилериста (прийоми – рефлексія, моделювання образу «Я-ідеального» та 

«Я-справжнього»); 

вправа 6  «Почуття успіху» (20 хв.) – робота з почуттям успіху, 

досягнення та подальше підтримання позитивної групової динаміки у 

вирішенні квазіпрофесійних завдань.  

У заключній частині блоку було забезпечено зворотний зв’язок: 

обговорення офіцерами виконаних вправ, побажань, зауважень, а також 

експрес-оцінювання проведення блоку тренінгу. 

Другий (стресовий) день був присвячений вирішенню таких завдань: 
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роботі з емоційно-вольовою сферою офіцерів-артилеристів, зокрема 

роз’ясненню поняття «стрес», механізмів виникнення стресу та 

взаємозв’язків впливу стрес-чинників із ефективністю виконання вогневих 

завдань, практичному опрацюванню та навчанню прийомам саморегуляції, 

практичному опрацюванню вправ, пов’язаних із виконанням завдань в 

умовах дії стрес-чинників, навчанню управління власним емоційним станом. 

У ході короткої теоретичної частини (до 45 хв.), яку було проведено 

методом обговорення, відбувалися систематизація і конкретизація 

теоретичних понять, встановлювався зворотній зв’язок, учасники жваво 

брали участь у дискусії. Цей процес дав змогу тренеру визначитися з 

основними напрямами подальшої роботи.  Добре зарекомендувало себе 

використання метафор у вигляді простих порівнянь або невеликих оповідань, 

спрямованих на роз’яснення складного навчального матеріалу. 

Практична частина містила низку вправ, спрямованих на роботу з 

емоційно-вольовою сферою: 

вправа 1  «Без командира» (до 20 хв.) – спрямована на навчання діям в 

умовах невизначеності, вивчення співробітництва як альтернативи 

конфліктам у спільній діяльності, усвідомлення та сприйняття переваг і 

недоліків колективної відповідальності, розвиток здатності та готовності 

брати відповідальність на себе, відпрацювати вмінь продуктивно діяти у 

недирективному середовищі в умовах невизначеності. Виконання цієї вправи 

дало змогу визначити у групі лідерів; 

вправа 2 «Стороння позиція» (20 хв.) – навчання керуванню своїм 

емоційним станом, аналізу ефективності власних дій шляхом саморефлексії; 

вправа 3 «Ресурсний стан» (30 хв.) – спрямована на активізацію 

внутрішнього потенціалу, формування здатності офіцерів-артилеристів 

розпізнавати свій емоційний стан та керувати ним; 
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вправа 4 «Настрій» (40 хв.) – розвиває навички візуалізаціі негативних 

переживань і вчить шляхам позбавлення від них; 

вправа 5 «Інтелектуальна лабільність» (20 хв.) – дослідження кожним 

членом групи свого рівня розумової лабільності, тобто здатності перемикати 

увагу, уміння швидко і без помилок переходити з вирішення одних завдань 

на виконання інших. 

У заключній частині було обговорено застосовані вправи, звернено 

увагу на пережиті почуття та емоції учасників. Якщо у групі відчувалася 

певна напруженість, наприклад, один або кілька учасників не впоралися зі 

своїми емоціями або не змогли достатньо повно «розкритися», тренер 

обов’язково мав зняти таку  напруженість шляхом проговорення проблем або 

організації загальної групової підтримки, інакше  надалі це могло призвести 

до деструктивних процесів у групі. 

Протягом третього (інтелектуального) дня  тривала робота з 

пізнавальною сферою: офіцери-артилеристи мали змогу дізнатися багато 

нового про особливості своєї психічно-пізнавальної сфери, а також виконати 

практичні вправи, спрямовані на дослідження особливостей перебігу власних 

психічно-пізнавальних процесів. Практичні вправи були спрямовані на 

розвиток пам’яті, сприйняття, уваги, мислення, самопізнання та з’ясування 

своїх можливостей. Протягом навчального дня теоретична частина 

чергувалася із практичною, а кожна вправа була присвячена одному із 

психічно-пізнавальних процесів 263; 264; 277; 278: 

вправа 1 «Сходи-Карниз» (25 хв.) – дослідження явища коливання уваги 

і його періодичності залежно від установки випробуваного; 

вправа 2 «Таблиці Шульте»  (10 хв.) – тренування у переключенні 

уваги, швидкості, зосередженості, продуктивності; 

вправа 3 «Промінь світла» (10 хв.) – тренування здатності 

зосереджувати і розосереджувати увагу; 



170 

вправа 4 «Увага до деталей» (10 хв.) – тренування здатності 

порівнювати, звертати увагу на дрібниці; 

вправа 5 «Дві справи одночасно» (10 хв.) – тренування стійкості до 

полімодальності; 

вправа 6 «Коментатор» (10 хв.) – тренування здатності концентрувати 

та розосереджувати увагу одночасно на двох вправах; 

вправа 7 «Шахівниця» (10 хв.) – тренування запам’ятовування, уваги до 

деталей, зосередженості, пам’яті; 

вправа 8 «Слова і букви» (5 хв.) – тренування пам’яті; 

вправа 9 «Припущення числа» (5 хв.) – навчання «орієнтуванню» у 

числах, встановлення кількісних відчуттів; 

вправа 10 «Години і хвилини» (5 хв.) – тренування запам’ятовування, 

увага до деталей, зосередженості, пам’яті; 

вправа 11 «Прості завдання» (10 хв.) – тренування швидкості 

математичного мислення; 

вправа 12 «Ряди чисел» (10 хв.) – тренування математичного інтелекту, 

робота з цифрами; 

вправа 13 «Усні обчислення» (35 хв.) – тренування швидкого 

підрахунку, робота з числами; 

вправа 14 «Резинка» (40 хв.) – розвиток просторових навичок і вмінь, 

розуміння взаємозалежності кутових та лінійних величин. 

Четвертий (евристичний) день тренінгу був присвячений 

безпосередньо аналізу вогневих завдань. Головними цілями були розбір 

типового вогневого завдання за складовими, ретельне відпрацювання 

кожного елемента, знаходження нових евристичних методів виконання 

елементів, опрацювання та перевірка їх ефективності. Умовно алгоритм 

виконання  вогневого завдання було розділено на три фази: перша – збирання 

та аналіз початкових даних; друга – вибір шляхів виконання завдання; третя 
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– безпосереднє його виконання. Кожна фаза зумовлювала використання 

специфічних підходів до організації мисленнєвого процесу. В ході 

опрацювання елементів кожної фази було застосовано евристичні методи, 

мозковий штурм, синектику, метод багатовимірних матриць, інверсію та 

інші. Порівняння із традиційними алгоритмами виконання вогневих завдань 

дало змогу виявити слабкі та сильні сторони на кожному етапі застосування і 

підійти до використання евристик усвідомлено, без допущення критичних 

помилок.   

П’ятий (професійний) день проведення тренінгу був цілком 

присвячений виконанню вогневих завдань. Обов’язковими вимогами до 

розглянутих  вогневих завдань були такі: комплексність; проблемність; 

реалістичність; взаємопов’язаність; обмеженість за часом; висока «вартість» 

помилки; недостатність або неоднозначність початкових даних. Під час 

виконання вогневих завдань був застосований ігровий метод «Шість 

капелюхів мислення», розроблений Едвардом де Боно, який широко 

застосовують в усьому світі 302; 303. Передумовою появи методу стало 

переконання, що людське мислення у процесі життєдіяльності поступово 

стає однобоким, набуває стереотипності. Це зумовлено багатьма чинниками: 

культурним і соціальним середовищем, релігією, освітою, фрагментарним 

уявленням про логіку, мораль та ін. Крім того, розумові процеси пов’язані і з 

настроєм самої людини, її емоціями, інтуїцією, почуттями та волею. 

З урахуванням зазначеного Едвард де Боно запропонував шість шляхів, 

які порушують звичні для мозку шляхи мислення і прийняття рішень. Вони 

ґрунтуються на розгляді будь-якої проблеми із різних ракурсів.  

Метод шести капелюхів – це психологічна рольова гра, у якій капелюх 

певного кольору означає окремий режим мислення і стимулює «увімкнення» 

цього режиму. Це потрібно для складання цілісної думки про проблемну 

ситуацію, оскільки ми найчастіше думаємо про неї раціонально, що не 
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сприяє повноті її охоплення. Також техніка де Боно дає змогу вирішувати 

конфронтації і суперечки, що виникають в процесі роботи. Уміння під 

різними кутами поглянути на предмет обговорення – запорука успішності 

роботи фахівця. Сама методика потребує фокусування на різних аспектах, 

що, відповідно, розвиває уважність.  

Зазначимо, що у глобальному плані «Шість капелюхів мислення» 

можна застосувати в будь-якій галузі, пов’язаній з розумовою працею. У 

повному обсязі тренінг наведено у додатку Г.  

Загалом проведення тренінгу досить позитивно сприйнято офіцерами-

артилеристами у всіх групах. Отримані результати стали підвалиною для 

висновку про необхідність удосконалення та впровадження у  процес бойової 

підготовки військових частин більш ґрунтовної спеціальної програми 

розвитку практичного мислення офіцерів-артилеристів, спрямованої. на 

розвиток мотиваційної складової військово-професійної діяльності, 

психічних пізнавальних процесів, здатності до ретельного аналізу своєї 

професійної діяльності, застосування нестандартних (ігрових, евристичних, 

проблемних) методів підготовки та практичного мислення.  

 

3.3. Експериментальна перевірка програми розвитку практичного 

мислення офіцерів-артилеристів у ході виконання вогневих завдань 

 

Щоб підтвердити результативність впровадження програми розвитку 

практичного мислення офіцерів-артилеристів, було застосовано статистичні 

методи. Експериментальну перевірку результативності програми здійснено 

порівнянням «зрізів» даних ЕГ, де було проведено тренінгові заняття за 

програмою тренінгу, та КГ, у якій професійна підготовка офіцерів-

артилеристів здійснювалася відповідно до типових планів бойової 

підготовки.  
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У процесі вибору статистичних критеріїв оцінювання результативності 

критерію спиралися на класифікацію завдань дослідження і визначення 

потужності критерію (його здатності виявляти розбіжності, якщо вони є). 

Крім того, підставами для вибору критерію були його простота, широта 

діапазону застосування (на малих вибірках), можливість застосування на 

нерівних за обсягом вибірках. Алгоритм вибору статистичних критеріїв 

відповідав загальній класифікації завдань дослідження і методів їх вирішення 

[239, с. 34].  

З урахуванням того, що вибірка дослідження є малою відносно 

генеральної сукупності, а також того, що за результатами оцінювання 

відповідності емпіричного розподілу нормальному законові методом 

перевірки статистичних гіпотез із використанням критеріїв асиметрії та 

ексцесу ta і te показники шкал інтернальність та просторове мислення 

перевищують критичне значення (tкр = 3), ми обрали для статистичної 

обробки даних непараметричні критерії (табл. 3.9) [233, с. 123–124].   

Таблиця 3.9 

Вибір критеріїв статистичного оцінювання гіпотез 

Завдання Умови Методи 

Виявлення розбіжностей 

у рівнях досліджуваної 

ознаки 

2 вибірки досліджуваних U-критерій Мана-Уітні 

Оцінювання зсуву 

значень досліджуваної 

ознаки 

2 зрізи на одній і тій же 

вибірці досліджуваних 

T-критерій Вілкоксона; 

Виявлення розбіжностей 

у нормальному розподілі 

ознаки 

Під час порівняння двох 

емпіричних розподілів 

-критерій Колмогорова-

Смірнова 

Виявлення ступеня 

узгодженості змін 

За двома ознаками або 

профілями 

rs – коефіцієнт рангової 

кореляції Спірмена  
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Рівень значущості розбіжностей ми обрали традиційний – 5%, отримані 

результати проаналізовано за допомогою статистичного пакету для 

соціальних досліджень Statistica 13, SPSS 23.0  for Windows та Microsoft Exсel 

2016 [233], який дає змогу виконувати будь-які операції із зазначеними у 

нашому дослідженні даними, обирати для оцінювання певний статистичний 

критерій. Для перевірки правильності отриманих результатів також 

застосовувалися математичні формули [239]. 

На етапі експерименту було залучено 85 офіцерів-артилеристів, які 

проходять військову службу на командних посадах у бойових артилерійських 

підрозділах: штатно-посадова категорія від командира артилерійського 

взводу до командира артилерійського дивізіону. Ця вибірка була розподілена 

на контрольну групу, яка налічувала 43 офіцери (n = 43), та 

експериментальну – 42 офіцери (n = 42). Додатково зазначимо, що з метою 

повнішого та якіснішого збирання інформації для формування програми 

розвитку практичного мислення офіцерів-артилеристів командирів 

артилерійських дивізіонів і начальників штабів-перших заступників 

командирів дивізіонів, додатково було залучено до  експертного опитування 

(загальна методику добору і формування контрольної та експериментальної 

груп було обґрунтовано у п. 2.3).  

Після формувального впливу методом психологічного тренінгу було 

проведено повторне психологічне діагностування офіцерів ЕГ та КГ, щоб 

визначити результативність його застосування шляхом порівняння 

експериментальних результатів після формувального впливу на 

формувальному етапі експерименту. Повторне діагностування було 

відтерміноване на 3 місяці після проведення тренінгової програми. 

Обчислення інтегрального результату показало певну динаміку в ЕГ та 

КГ (табл. 3.10, рис 3.8). 
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Таблиця 3.10 

Динаміка інтегрального результату розвитку рівня практичного мислення 

офіцерів-артилеристів у контрольній та експериментальній групах 

Група Констатувальний етап Формувальний етап 

Експериментальна  0,530 0,642 

Контрольна  0,541 0,553 

 

 

Рис. 3.8. Динаміка інтегрального результату розвитку рівня 

практичного мислення офіцерів-артилеристів у контрольній та 

експериментальній групах 

Після формувального впливу відбулося підвищення рівня 

інтегрального результату в ЕГ офіцерів з 0,530 до 0,642 (див. табл. 3.10), 

що підтверджується перевіркою на рівень статистичних відмінностей за 

допомогою U-критерію Манна–Уітні (Uemp= 378,5; Uemp<U0.05; Uemp<U0.01). 

Зміни, які відбулися у показниках розвиненості практичного мислення в 

офіцерів-артилеристів КГ, з якими тренінг не проводився, 
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констатувальний етап – 0,541, контрольний етап – 0,553, знаходяться в 

межах статистичної похибки (Uemp= 857,5; Uemp>U0.05; Uemp>U0.01) тобто, 

статистичних відмінностей не мають (див. рис. 3.8). 

Ми також розрахували інтегральні результати за кожним із обраних 

критеріїв дослідження розвиненості практичного мислення офіцерів-

артилеристів у ході виконання вогневих завдань у контрольній та 

експериментальній групах до і після експерименту (табл. 3.11 рис. 3.9–

3.10). 

Таблиця 3.11 

Порівняльна таблиця значень розвиненості практичного мислення 

 офіцерів-артилеристів за шкалами у контрольній та експериментальній 

групах до і після формувального етапу експерименту 

№ 

п/п 
Критерії Шкали 

Контрольна 

група 

Експерименталь

на група 

до після до після 

1 Ціннісно-

мотиваційний 

Спрямованість на 

задачу  
0,316 0,329 0,320 0,350 

Мотивація на успіх 0,592 0,607 0,560 0,748 

2 Емоційно-

вольовий 

Адаптивність 0,446 0,461 0,444 0,501 

Планування 0,481 0,556 0,508 0,661 

Моделювання 0,581 0,594 0,569 0,651 

3 Когнітивний Математичний 

інтелект 
0,582 0,580 0,573 0,671 

Просторовий інтелект 0,565 0,564 0,559 0,696 

4 Операційно-

діяльнісний 

Предметне мислення 0,578 0,578 0,556 0,689 

Символічне мислення 0,564 0,565 0,535 0,729 

5 Суб’єктний Інтернальність 0,703 0,695 0,680 0,729 

Загальний інтегральний результат 

розвиненості практичного мислення 
0,541 0,553 0,530 0,642 
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               Рис. 3.9. Значення розвиненості практичного мислення офіцерів-

артилеристів за шкалами в контрольній групі до і після формувального етапу 

експерименту 

          Рис. 3.10. Значення розвиненості практичного мислення офіцерів-

артилеристів за шкалами в експериментльній групі до і після формувального 

етапу експерименту 
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Для визначення ефективності експериментальної програми необхідно 

було порівняти результати КГ та ЕГ груп на  констатувальному етапі 

експерименту і після проведення формувального етапу. 

За допомогою статистичного критерію Манна – Уітні ми з’ясували, що 

розбіжності між КГ та ЕГ на рівні статистичної значущості p< 0,05 (Ui>Uкр, 

Uкр= 715) є незначущими. Результати обчислення U-критерію Манна – Уітні 

за психологічними показниками розвитку практичного мислення у КГ та ЕГ 

до експерименту представлені у табл. 3.12.  

Таблиця 3.12 

Результати обчислення U-критерію Манна – Уітні 

розвиненості практичного мислення у контрольній                                   

та експериментальних групах на констатувальному етапі 

№ 
п/п 

Компоненти Шкали 

Значення 

U-критерію 

Манна – Уітні 

Uemp 

Рівень 

достовірності р 

1 Ціннісно-

мотиваційний 

Спрямованість на задачу 876,5 0,01 

Мотивація на успіх 804,5 0,01 

2 Емоційно-
вольовий 

Адаптивність 891,5 0,01 

Планування 850,5 0,01 

Моделювання 712,5 0,05 

3 Когнітивний Математичний інтелект 807,5 0,01 

Просторовий інтелект 832,0 0,01 

4 Операційно-

діяльнісний 

предметне мислення 850,5 0,01 

Символічне мислення 872,0 0,01 

5 Суб’єктний Інтернальність 814,0 0,01 

Примітка: критичні значення U-критерію Мана-Уітні для контрольної (n = 43) та 

експериментальної (n = 42) груп  дорівнюють: U0.01 = 637 та U0.05 = 715.  

За результатами обчислення U-критерію Мана – Уітні приймаємо нульову 

гіпотезу Н0 про відсутність статистично значимих відмінностей між контрольною 

та експериментальною групами до початку проведення формувального етапу 

експерименту. Слід наголосити, що для U-критерію Манна – Уітні встановлено 

зворотнє співвідношення у правилі прийняття нульової (Н0) та відхилення робочої 

(Н1) гіпотез, а отже, нульова гіпотеза про відсутність статистичної різниці може  

бути прийнята вже у разі коли U0,05 > Uemp > U0,01. 

Після реалізації в експериментальній групі програми розвитку практичного 

мислення ми провели повторне тестування слухачів КГ та ЕГ. Порівняльний аналіз 

отриманих результатів розвиненості практичного мислення КГ та ЕГ після 
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проведення експерименту показує відсутність статистично значущих відмінностей 

у контрольній групі за їх наявності в експериментальній групі.  

Результати розвиненості практичного мислення в контрольній та 

експериментальній групах офіцерів-артилеристів на констатувальному і 

формувальному етапах експерименту наведено в табл. 3.13. 

Таблиця 3.13 

Результати розвиненості практичного мислення в контрольній та 

експериментальній групах офіцерів-артилеристів на констатувальному 

та формувальному етапах експерименту (кількість осіб / %) 

Етапи 

експерименту 

 

Групи 

Рівні 

Високий Середній Низький 

Ціннісно-мотиваційний компонент 

Констатувальний  

 

КГ (n = 43) 0 18 / 41,8 25 / 58,0 

ЕГ (n = 42) 1 / 2,4 11 / 26,2 30 / 71,4 

Формувальний  КГ (n = 43) 0 21 / 48,7 22 / 51,0 

ЕГ (n = 42) 3 / 7,1 29 / 69,2 10 / 23,8 

Емоційно-вольовий компонент 

Констатувальний  

 

КГ (n = 43) 8 / 18,6 12 / 27,8 23 / 53,4 

ЕГ (n = 42) 8 / 19,0 11 / 26,2 23 / 54,7 

Формувальний  КГ (n = 43) 8 / 18,6 18 / 41,8 17 / 39,4 

ЕГ (n = 42) 11 / 26,2 27 / 64,3 4 / 9,5 

Когнітивний компонент 

Констатувальний  

 

КГ (n = 43) 13 / 30,2 13 / 30,2 17 / 39,4 

ЕГ (n = 42) 15 / 35,7 12 / 28,6 15 / 35,7 

Формувальний  КГ (n = 43) 13 / 30,2 13 / 30,2 17 / 39,4 

ЕГ (n = 42) 26 / 15,6 15 / 35,7 1 / 2,4 

Операційно-діяльнісний компонент 

Констатувальний  

 

КГ (n = 43) 13 / 30,2 18 / 41,8 12 / 27,8 

ЕГ (n = 42) 10 / 23,8 16 / 38,8 16 / 38,8 

Формувальний  КГ (n = 43) 13 / 30,2 18 / 41,8 12 / 27,8 

ЕГ (n = 42) 28 / 66,6 13 / 30,9 1 / 2,4 

Суб’єктний компонент 

Констатувальний  

 

КГ (n = 43) 28 / 65,0 14 / 32,5 1 / 2,3 

ЕГ (n = 42) 24 / 57,2 12 / 28,6 6 / 14,2 

Формувальний  КГ (n = 43) 27 / 62,6 13 / 30,2 3 / 7,0 

ЕГ (n = 42) 27 / 64,3 14 / 33,3 1 / 2,4 

Загальний рівень розвиненості практичного мислення 

Констатувальний  

 

КГ (n = 43) 7 / 16,4 18 / 41,8 18 / 41,8 

ЕГ (n = 42) 6 / 14,3 19 / 45,2 17 / 40,5 

Формувальний  КГ (n = 43) 8 / 18,6 20 / 46,4 15 / 34,8 

ЕГ (n = 42) 12 / 28,6 27 / 64,3 3 / 7,1 
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У ціннісно-мотиваційному компоненті різниця у високому рівні 

розвиненості до і після формувального етапу експерименту у КГ становить 

2,4% при 7,1% в ЕГ. Зазначимо, що на високому рівні значного зростання 

ціннісно-мотиваційного компонента в ЕГ не відбулося. Водночас 

спостерігається значне зниження кількості офіцерів (з 30 осіб / 71,4% до         

10 осіб / 23,8), з низьким рівнем розвиненості ціннісно-мотиваційного 

компонента, а КГ налічує 22 офіцери / 51,0 % з такими результатами. 

Під час розгляду емоційно-вольового компонента зазначимо, що у 

КГ кількість офіцерів з високим рівнем залишилася незмінною, при цьому 

в ЕГ підвищився рівень розвиненості цього компонента (3 особи / 7,1 % з 

середнього рівня до високого та 19 осіб / 45,1 з низького до середнього). 

На відміну від емоційно-вольового та ціннісно-мотиваційного 

компонентів, у когнітивному відбулися значні зміни на високому рівні 

розвиненості. При майже незмінному результаті у контрольній групі 

спостерігаємо зміни у бік підвищення в експериментальній групі (11 

офіцерів з середнього на високий рівень та 14 – з низького на середній). 

В операційно-діяльнісному компоненті в  ЕГ відбулися позитивні 

зміни у бік збільшення значень високого рівня розвиненості. На високому 

рівні розвиненості приріст становив 18 офіцерів, на середньому – 3 

офіцери. 

Найістотніші відмінності між рівневими показниками КГ та ЕГ до і 

після експерименту спостерігаються у суб’єктивному компоненті 

практичного мислення. Так, якщо у КГ відбулося навіть зниження 

кількості показників високого та середнього рівнів розвиненості на 4,6% (2 

офіцери), то в ЕГ відносний показник високого та середнього рівнів 

збільшився на 5 офіцерів (11,6%), а показник низького рівня знизився з 6 

офіцерів до 1. 
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Таким чином, аналіз рівневих характеристик розвитку у КГ та ЕГ до 

і після формувального експериментального впливу показує, що у КГ 

відбулися несистемні різноспрямовані зміни, які залежали від 

індивідуальних особливостей офіцерів контрольної групи і не залежать від 

їх професійної підготовленості. Одночасно в ЕГ спостерігаються 

позитивні статистично значущі зміни у рівнях розвиненості практичного 

мислення, що дає можливість припустити про ефективність 

експериментальної програми. Таке припущення потребує статистичного 

доведення. 

Відповідно до плану експериментального дослідження, обраного за 

основу формувального етапу експерименту, гіпотезу про вплив програми 

на розвиток практичного мислення можна підтвердити на основі 

дотримання таких умов:  

1) відмінності між О1 та О2 (результатами експериментальної групи 

до і після формувального етапу експерименту) статистично значущі; 

2) відмінності між О3 та О4 (результатами контрольної групи до і 

після формувального етапу експерименту) статистично незначущі; 

3) відмінності між О2 та О4 (результатами експериментальної і 

контрольної груп після формувального етапу експерименту) статистично 

значущі [67].  

Результати психодіагностичного дослідження ЕГ і КГ були 

опрацьовані за допомогою математичних методів. Математичні параметри 

первинної описової статистики щодо розвиненості практичного мислення 

контрольної та експериментальної груп до і після формувального 

експерименту наведені у таблю 3.14 та 3.15. 
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 Таблиця 3.14 

Математичні параметри первинної описової статистики щодо 

розвиненості практичного мислення офіцерів експериментальної групи 

до і після формувального етапу експерименту 

Параметри 

Шкала 

С
п

р
я
м

о
в
ан

ість
  

н
а  зад

ач
у

  

М
о

ти
в
ац

ія
 н

а у
сп

іх
 

А
д

ап
ти

в
н
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о
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я
 

С
и
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о
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е м
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я
 

Ін
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н
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ь
н
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До проведення експерименту 

Міри 

центральної 

тенденції 

n 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

M 28,786 11,190 90,524 4,571 5,119 22,905 22,357 8,333 8,024 27,19 

Mo 24 13 123 3 6 26 30 9 7 25 

Me 28 11,5 86,5 4 6 23 24,5 9 7 26 

Міри 

мінливості 

D 24,514 13,816 911,231 3,958 3,083 57,405 88,723 4,813 7,146 39,62 

δ 4,951 3,717 30,187 1,990 1,756 7,577 9,419 2,194 2,673 6,295 

A 0,584 -0,020 0,199 0,475 -0,247 -0,037 -0,170 -0,012 0,496 -0,222 

Е -0,476 -0,940 -1,037 -0,248 -0,603 -1,159 -1,296 -0,214 -0,416 -1,022 

R 19 14 101 8 7 25 31 10 10 23 

Після проведення експерименту 

Міри 

центральної 

тенденції 

n 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

M 31,476 14,952 102,119 5,952 5,857 26,833 27,857 10,333 10,929 29,14 

Mo 33 13 98 5 6 24 33 13 13 24 

Me 32 15 99,5 6 6 26 28 11 11 30 

Міри 

мінливості 

D 15,085 6,046 517,132 1,949 1,247 20,874 28,955 7,545 5,287 32,90 

δ 3,884 2,459 22,741 1,396 1,117 4,569 5,381 2,747 2,299 5,736 

A 0,024 -0,097 0,066 0,597 -0,26 0,340 -0,066 -0,537 -0,831 -0,408 

Е -0,265 -0,930 -0,750 -0,50 2,025 -0,891 -1,128 -0,707 0,150 -0,799 

R 18 9 89 5 6 17 20 9 9 22 
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Таблиця 3.15 

Математичні параметри описової статистики щодо розвиненості 

практичного мислення офіцерів контрольної групи до і після 

формувального етапу експерименту 

Параметри 

Шкала 

С
п
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я
м
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ан
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н
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у
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о

ти
в
ац

ія
 н

а у
сп

іх
 

А
д

ап
ти

в
н
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о
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о
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о
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Ін
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До проведення експерименту 

Міри 

центральної 

тенденції 

n 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

M 28,442 11,837 91,047 5,233 5,395 23,279 22,581 8,674 8,465 28,116 

Mo 24 15 60 7 5 26 28 9 9 26 

Me 28 12 88 6 5 25 24 9 9 26 

Міри 

мінливості 

D 28,062 14,282 826,807 3,135 3,769 52,063 68,868 5,939 6,779 25,343 

δ 5,297 3,779 28,754 1,771 1,941 7,215 8,299 2,437 2,604 5,034 

A 0,370 -0,154 0,466 -0,371 0,289 0,045 -0,294 -0,088 0,470 0,190 

Е -0,523 -1,299 -0,676 -1,148 -0,740 -0,622 -1,015 -0,261 -0,293 -0,952 

R 21 13 107 6 7 30 30 10 10 18 

Після проведення експерименту 

Міри 

центральної 

тенденції 

n 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

M 29,651 12,140 94,000 5,000 5,349 23,279 22,581 8,674 8,465 27,791 

Mo 28 9 79 5 7 26 28 9 9 25 

Me 28 12 88 5 6 25 24 9 9 26 

Міри 

мінливості 

D 18,280 11,599 645,571 2,619 2,661 52,063 68,868 5,939 6,779 30,884 

δ 4,276 3,906 25,408 1,618 1,631 7,215 8,299 2,437 2,604 5,557 

A 0,557 -0,034 0,804 0,283 -0,321 0,045 -0,294 -0,088 0,470 -0,105 

Е 0,476 -1,261 -0,475 0,001 -1,114 -0,622 -1,015 -0,261 -0,293 -0,698 

R 21 12 89 7 6 30 30 10 10 22 

Для з’ясування статистичної значущості відмінностей у КГ та ЕГ до і 

після експерименту ми використали двобічний статистичний Т-критерій 

Вілкоксона (для попарного порівняння непараметричних показників при 

обсязі вибірки більше 12 елементів). 
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Аналіз статистичної значущості відмінностей у розвиненості 

практичного мислення офіцерів-артилеристів у КГ та ЕГ до і після 

експерименту наведено у табл. 3.16. 

Таблиця 3.16 

Аналіз статистичної значущості відмінностей щодо розвиненості 

практичного мислення офіцерів-артилеристів у КГ та ЕГ до і після 

експерименту 

Параметри 

Шкала 

С
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м
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о
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Експериментальна група 

Результати 

розрахунків 

Т-критерію 

Вілкоксона 

R+ 294,5 210 231 185,5 62,5 164 270 105 200 106 

R- 5,5 0 0 7,5 16,5 25 28 9 10 14 

R 300 210 231 193 79 189 298 114 210 120 

Темп 5,5 0 0 7,5 16,5 25 28 9 10 14 

Т0,05 319 

Т0,01 266 

Н0
0,05 Відх.  Відх.  Відх.  Відх.  Відх.  Відх.  Відх.  Відх.  Відх.  Відх.  

Н0
0,01 Відх. Відх. Відх. Відх. Відх. Відх. Відх. Відх. Відх. Відх. 

Контрольна група 

Результати  

розрахунків 

 Т-критерію  

Вілкоксона 

R+ 408 232 214 209 203 203,5 214,5 196,5 190,5 191 

R- 285 363 330 335 324 404,5 455,5 413,5 399,5 302 

R 693 595 544 544 527 608 670 610 590 493 

Темп 389 363 302 367 324 404,5 455,5 413,5 399,5 302 

Т0,05 336 

Т0,01 281 

Н0
0,05 Прийм. Прийм. Відх. Прийм. Відх. Прийм. Прийм. Прийм. Прийм. Відх. 

Н0
0,01 Прийм. Прийм. Прийм. Прийм. Прийм. Прийм. Прийм. Прийм. Прийм. Прийм. 

Так, під час порівняння змін у показниках КГ до і після експерименту 

можна побачити, що на рівні р < 0,05 відмінності є статистично незначущими 

за всіма шкалами крім адаптивності та загальної інтернальності. Кількісні 

значення типових (R+) і нетипових (R-) зсувів є майже однаковими, що вказує 

про неспрямованість змін. Водночас в ЕГ маємо статистично значущі зміни 

за всіма шкалами, які мають чітко виражений типовий (R+) зсув.  

Таким чином, математичними методами статистики було підтверджено 

наявність першої та другої умов доведення гіпотези про вплив програми 
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розвитку практичного мислення в експериментальній групі. Для остаточного 

з’ясування ефективності експериментальної програми нам необхідно було 

підтвердити наявність третьої умови – значущості відмінностей між 

результатами експериментальної і контрольної груп  після проведення 

формувального етапу експерименту. 

За допомогою статистичного критерію Манна – Уітні ми з’ясували, що, 

на відміну від дослідження перед формувальним етапом експерименту, у 

певних психологічних показниках, що відображають сформованість 

практичного мислення, розбіжності між КГ та ЕГ на рівні статистичної 

значущості p< 0,05 (Ui>Uкр, Uкр = 715) є значущими. Так, статистично 

значущі відмінності маємо за показниками спрямованості на завдання, 

мотивації досягнення, математичного та просторового інтелекту, 

предметного мислення. Результати обчислення  U-критерію Манна – Уітні 

щодо розвитку практичного мислення в КГ та ЕГ після експерименту 

наведені у табл. 3.17. 

Таблиця 3.17 

Результати обчислення U-критерію Манна – Уітні щодо розвитку 

практичного мислення у контрольній та експериментальній групах 

після формувального етапу експерименту 

№ Компоненти Шкали 

Значення 

U-критерію 

Манна-Уітні 

Uemp 

Рівень 

достовірності р 

1 Ціннісно-

мотиваційний 

Спрямованість на 

задачу 
674,5 0,05 

Мотивація на успіх 486,0 0,01 

2 Емоційно-

вольовий 

Адаптивність 687,5 0,05 

Планування 593,5 0,01 

Моделювання 632,5 0,01 

3 Когнітивний Математичний інтелект 641,0 0,05 

Просторовий інтелект 586,5 0,01 

4 Операційно-

діяльнісний 

Предметне мислення 582,5 0,01 

Символічне мислення 428,0 0,01 

5 Суб’єктний Інтернальність 633,0 0,01 

Примітка: критичні значення U-критерію Манна-Уітні для контрольної (n = 43) та 

експериментальної (n = 42) груп  дорівнюють: U0.01=637 та U0.05=715.  
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У ході розроблення тренінгової програми ми спиралися на результати 

емпіричного дослідження, що дало можливість на основі з’ясування 

особливостей розвитку психологічних компонентів практичного мислення за 

шкалами, рівень прояву яких було діагностовано батареєю психодіагностичних 

методик, визначити основні напрями та завдання впровадження курсу 

тренінгових занять у систему підготовки офіцерів-артилеристів (п. 2.2 та 3.1) 

[168; 172]. 

Результати статистичного аналізу дають можливість стверджувати, що за 

напрямами, які були ми визначили для розвитку психологічних компонентів 

практичного мислення, зміни є статистично значущими. Для з’ясування 

психологічної сутності досягнутих змін детальніше розглянемо результати за 

окремими шкалами. 

Під час обґрунтування ціннісно-мотиваційного компонента практичного 

мислення офіцерів-артилеристів ми вказували, що велике значення у його рівні 

відіграватиме співвідношення мотивів досягнення та уникнення невдач, а також 

переважання рівня спрямованості на виконання завдання. Кількісні результати, 

які відображають співвідношення рівнів розвиненості мотивів досягнення та 

мотивів уникнення невдач у контрольній та експериментальній групах до і після 

експериментального впливу, наведено у табл. 3.18. 

Таблиця 3.18 

Співвідношення рівнів мотивації досягнення успіху та мотивації 

уникнення невдач у контрольній та експериментальній групах до і після 

формувального етапу експерименту (кількість осіб) 

 

Групи 

Низький Тенденція до 

низького 

Тенденція до 

високого 

Високий 

до після до після до після до після 

Контрольна  

(n = 43) 

5 7 15 16 16 14 7 6 

Експериментальна 

(n = 42) 

4 2 16 12 14 18 8 10 

Аналіз наведених результатів КГ та ЕГ до і після проведення 

формувального етапу експерименту показує, що в ЕГ чітко простежується 

тенденція до збільшення кількості осіб з переважанням сформованості 
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мотивації досягнення успіху з 51,6% (22 особи на початку 

експериментального впливу) до 65,0 % (28 офіцерів на заключному етапі 

експерименту). Водночас у КГ спостерігається зворотня тенденція – 

збільшення кількості осіб з переважанням мотивації уникнення невдачі з 

47,6% (20 осіб) до 54,7 % (23 особи). 

Такі результати підтверджуються математичними параметрами 

описової статистики КГ та ЕГ, які наведені у табл. 3.14 та 3.15. У КГ 

значення медіани між першим і другим вимірюванням мотивації досягнення 

успіху є  незмінним Ме = 12 одиниць при зростанні середньостатистичного 

відхилення (δ) з 3,779 до 3,906. В ЕГ відповідні статистичні характеристики 

мають такі показники: мотивація досягнення успіху – до експерименту 

Ме = 11,5, δ = 3,717, після експерименту – Ме = 15, δ = 2,459. 

Рівень розвиненості результату спрямованості особистості було 

продіагностовано із застосуванням психологічної методики Смекала – 

Кучера, якою визначають спрямованість людини: особистісну (на себе), 

ділову (на завдання) і колективістську (на взаємодію). Відповідно до 

специфіки дослідження, ми використали одну шкалу, а саме – спрямованість 

на завдання. Високому рівню спрямованості відповідає домінування 

спрямованості на завдання, середньому – на взаємодію, низькому – на себе. 

Кількісні показники співвідношення рівнів спрямованості на завдання у 

контрольній та експериментальній групах до і після експериментального 

впливу наведено у табл. 3.19.  

Таблиця 3.19 

Співвідношення рівнів розвиненості спрямованості особистості 

у КГ та  ЕГ до і після формувального етапу експерименту (кількість осіб) 

Групи  Високий Середній Низький 

до після до після до після 

КГ (n = 43) 9 10 21 19 13 14 

ЕГ (n = 42) 8 13 20 22 14 7 
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Так, в ЕГ після здійснення експериментального впливу відбулося 

зростання рівня спрямованості на завдання на високому рівні 11,9 % (5 осіб), 

на середньому рівні 4,7 % (2 особи) та зниження на низькому рівні на 16,7 % 

(7 осіб). 

Загальна деференціація рівнів розвиненості ціннісно-мотиваційного 

компонента вираховувалася за допомогою інтегрального значення  Іпцм: 

                    

де n – кількість загальних коефіцієнтів (за кількістю шкал і = 2); 

     a – отриманий бал за шкалою методики;  

     b – максимально можливий бал за шкалою.  

Так, обчислені емпіричні дані дали змогу виділити рівні розвитку 

ціннісно-мотиваційного компонента офіцерів-артилеристів, які наведено в 

табл. 3.20, при цьому шкала розподілу становила: низький рівень (НР) – від 0 

до 0,45 балів, середній рівень (СР) > 0,45 до 0,65 балів, високий рівень (ВР) > 

0,65 до 1 бала.  

Таблиця 3.20 

Кількісний і якісний розподіл рівнів ціннісно-мотиваційного  

компонента у КГ та ЕГ до і після формувального етапу експерименту 

Рівні 
Контрольна група Експериментальна група 

до після до після 

Високий рівень (ВР) 0 0 1/2,4 3/7,1 

Середній рівень (СР) 18/41,8 21/48,7 11/26,2 29/69,2 

Низький рівень (НР) 25/58,0 22/51,0 30/71,4 10/23,8 

Інтегральне значення Іпцм 0,454 0,468 0,440 0,549 

 

Таким чином, аналіз змісту розвиненості ціннісно-мотиваційного 

компонента практичного мислення офіцерів  КГ та ЕГ показує, що 

проведення тренінгових занять за програмою розвитку практичного 

мислення дає змогу на статистично значущому рівні розвинути домінування 

(3.1) 
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мотивації досягнення успіху над мотивацією уникнення невдачі. Офіцерам із 

домінуванням мотивації досягнення успіху переважно притаманне 

сприйняття ситуації досягнення як необхідної та звичної складової 

практичної діяльності у ході виконання вогневих завдань. Як суб’єктів 

практичної діяльності їх характеризують впевненість в успішному результаті; 

готовність брати на себе відповідальність і рішучість у ході виконання 

вогневих завдань; обрання цілей і завдань середньої чи вищої складності, 

прагнення до управлінської діяльності, усвідомлюваної як складної, але  

такої, яку можна реально виконати; здатність не розгубитися в ситуаціях 

прийняття рішення в умовах обмеженого часу чи за відсутності 

оптимального рівня необхідної інформації; прагнення до розумного ризику; 

висока активність у разі виникнення перешкод; більш структуроване 

позитивне ставлення до управлінської діяльності, реалістичне узгоджене 

планування з орієнтацією на віддалене майбутнє, віддання переваги менш 

конвенційним вогневим завданням, що надають можливість діяти творчо та 

нешаблонно. 

Офіцерам із домінуванням мотивації уникнення невдач більше 

притаманні уникнення ситуацій досягнення і відсутність проявів 

ініціативності. Їх практична діяльність буде ситуативною, з переважанням 

ігнорування складних випадків прийняття відповідальних рішень. У ході 

планування цілей власної практичної діяльності такі офіцери переважно 

прагнутимуть ставити собі легкодосяжні завдання. Під час аналізу 

обстановки, що склалася, збирання даних для виконання вогневого завдання 

вони віддаватимуть перевагу чіткій, жорстко регламентованій постановці 

завдань старшим начальником, що даватиме змогу максимально знімати із 

себе відповідальність за наслідки. В нетипових ситуаціях такі офіцери 

можуть іти на необґрунтований ризик та ставити собі дуже складні завдання, 

неуспіх у досягненні яких не впливатиме на їх самооцінку. Їх особистісне 
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ставлення до практичної діяльності є амбівалентним, нестійким без чіткої 

професійної ідентифікації. 

Статистично значущі відмінності спостерігалися й у змісті емоційно-

вольового компонента практичного мислення – рівнях адаптивності, 

планування та моделювання своєї діяльності. 

Кількісні значення параметрів описової статистики КГ та ЕГ до і після 

формувального етапу експерименту за змістом емоційно-вольового 

компонента наведено у табл. 3.21. 

У ході порівняння математичних параметрів описової статистики 

результатів КГ та ЕГ до і після експериментального впливу можна визначити 

напрями змін, що відбулися у контрольній та експериментальній групах. 

Таблиця 3.21 

Кількісні значення параметрів описової статистики КГ та ЕГ  

до і після формувального етапу експерименту за шкалами емоційно-

вольового компонента 

 

Психологічні показники 

Контрольна група Експериментальна група 

до після до після 

Ме Q Ме Q Ме Q Ме Q 

Адаптивність 88,0 28,75 88,0 25,4 86,5 30,18 99,0 22,7 

Планування 4,0 2,20 5,0 1,62 4,0 1,99 6,0 1,4 

Моделювання 6,0 1,77 6,0 1,63 6,0 1,76 6,0 1,12 

Результати ЕГ показують, що є позитивні відмінності за шкалою 

адаптивності до і після формувального етапу експерименту. Кількісні 

показники медіани збільшилися з 86,5 до 99,0, що відповідає переходу міри 

середньої тенденції з середнього рівня на рівень вище середнього. Також 

позитивні зміни відбулися за шкалою рівня планування – з 4,0 до 6,0. За 

шкалою моделювання зростання, на жаль, не відбулося, проте наявна 

тенденція до зменшення рівня середньоквартильного відхилення, що 

свідчить про тенденцію до звуження розподілу кривої Гауса та групування 

значень у вибірці до середнього. У КГ значних змін за рівнями адаптивності, 
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планування та моделювання не відбулося. В цілому інтегральне значення 

емоційно-вольового критерію  Іпев було розраховано так: 

                   

де n – кількість загальних коефіцієнтів (за кількістю шкал і = 3); 

 a – отриманий бал за шкалою методики; 

 b – максимально можливий бал за шкалою методики.  

Так, отримані емпіричні дані дали змогу виокремити рівні розвиненості 

емоційно-вольового компонента офіцерів-артилеристів, які наведено в табл. 

3.22. Зазначимо, що шкала розподілу становила: низький рівень (НР) – від 0 

до 0,45 бала; середній (СР) > 0,45 до 0,65 балів; високий (ВР) > 0,65 до 

1 бала.  

Таблиця 3.22 

Кількісний і якісний розподіл рівнів розвиненості емоційно-вольового 

компонента у КГ та ЕГ до і після формувального етапу експерименту 

Рівні 
Контрольна група Експериментальна група 

до після до після 

Високий рівень (ВР) 8/18,6 8/18,6 8/19,0 11/26,2 

Середній рівень (СР) 12/27,8 18/41,8 11/26,2 27/64,3 

Низький рівень (НР) 23/53,4 17/39,4 23/54,7 4/9,5 

Інтегральний показник І пев 0,503 0,537 0,507 0,604 

Зміни в емоційно-вольовому компоненті відбулися переважно за 

рахунок підвищення шкал адаптивності і планування. 

Під час аналізу результатів емпіричного дослідження особливостей 

розвитку когнітивного компонента ми зазначали, що в офіцерів-артилеристів 

розвиток професійних навичок передбачає розвиток математичного та 

просторового інтелекту 170. Кількісні значення параметрів описової 

статистики КГ та ЕГ до і після експерименту за психологічними показниками 

(3.2) 
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когнітивного критерію наведено у табл. 3.23. 

Таблиця 3.23 

Кількісні значення параметрів описової статистики КГ та ЕГ до і після 

формувального етапу експерименту за когнітивним критерієм 

 

Психологічні показники 

Контрольна група Експериментальна група 

до після до після 

Ме Q Ме Q Ме Q Ме Q 

Математичний інтелект 25 7,22 25 7,21 23 7,57 26 4,56 

Просторовий інтелект 24 8,30 24 8,26 24,5 9,42 28 5,38 

Порівняльний аналіз результатів КГ та ЕГ до і після 

експериментального впливу дає можливість стверджувати про наявність в 

експериментальній групі позитивних змін у когнітивному компоненті, а саме 

розвитку практичного мислення. Так, у КГ результати як математичного, так 

і просторового інтелекту під час першого та другого вимірювань 

відмінностей практично не мають, що підтверджується майже однаковими 

показниками медіани та середньоквартильного відхилення (Ме = 25, 

Q = 7,22). В ЕГ відбулися зміни в бік підвищення показників математичного 

інтелекту, що відображазилося у підвищенні значення міри середньої 

тенденції (до експерименту Ме = 23, після експерименту Ме = 26) при 

зменшенні середньоквартильного відхилення (до експерименту Q = 7,57; 

після експерименту Q = 4,56) та просторового інтелекту, що відображається у 

підвищенні значення міри середньої тенденції (до експерименту Ме = 24,5; 

після експерименту Ме = 28) при зменшенні середньоквартильного 

відхилення (до експерименту Q = 9,42, після експерименту Q = 5,38). 

Таким чином, на основі аналізу результатів контрольної та 

експериментальної груп за шкалами математичного і просторового інтелекту 

можна зробити висновок про ефективність впливу експериментальної 

програми розвитку практичного мислення офіцерів-артилеристів на розвиток 

навичок та умінь практичного мислення, на формування у них готових форм 

орієнтування в інформаційному полі початкових даних у процесі оцінювання 

обстановки та прийняття рішення на виконання вогневих завдань. У 
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практичній діяльності офіцери з високим рівнем розвиненості таких 

психологічних якостей будуть швидко орієнтуватися у змінах умов 

обстановки, повно та ретельно аналізувати обстановку, що склалася, обирати 

адекватні (оптимальні) способи виконання вогневих завдань.  

Отже, найбільші статично значущі зміни під час проведення 

формувального етапу експерименту відбулися у змісті суб’єктного 

компонента практичного мислення. У табл. 3.24 наведено кількісні та 

відносні значення самооцінювання офіцерів КГ та ЕГ до та після 

формувального етапу експерименту. 

Результати КГ показують, що професійна підготовка за традиційною 

методикою майже не впливає на розвиток адекватної самооцінки офіцерів. 

Розподіл результатів характеризується такими значеннями: до 

формувального етапу експерименту Ме = 0,75, Q = 0,03, а після – Ме = 0,76, 

Q = 0,001. Зміни є статистично незначущими. 

Таблиця 3.24 

Результати самооцінювання досліджуваних груп до та після 

експериментального впливу (кількість / %) 

Групи Оцінювання  

Рівень самооцінювання 

Вище середнього Високий 
Неадекватно 

високий 

Контрольна 

До 

експерименту 
3 / 6,9 37 / 86,1 3 / 6,9 

Після 

експерименту 
2 / 4,6 39 / 90,5 4 / 9,2 

Експериментальна 

До 

експерименту 
4 / 9,3 33 / 78,5 5 / 11,9 

Після 

експерименту 
5 / 11,9 37 / 88,6* – 

* − зміни статистично значущі на рівні р ≤ 0,05 за двобічним статистичним  

Т-критерієм Вілкоксона. 

Із даних табл. 3.24 видно, що для більшості офіцерів-артилеристів ЕГ 

властива висока самооцінка (достовірні відмінності за Т-критерієм Вілкоксона). 

Таким чином, після проведення тренінгових занять в ЕГ, на відміну від КГ, 

відбулися зміни у напрямку формування в офіцерів об’єктивнішої самооцінки 

Ме = 7,28, Q = 0,04 (до формувального етапу експерименту, після нього – 
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Ме = 6,74, Q = 0,04) що помітно виражається в достатньо критичному ставленні 

до себе, вмінні прогнозувати адекватне ставлення до виконання вогневих 

завдань, адекватній самооцінці своїх можливостей. У майбутній практичній 

діяльності поведінка офіцера з такими характеристиками буде в цілому менш 

конфліктна, а в разі виникнення суперечностей характеризуватиметься більшою 

конструктивністю.  

Результати порівняння прояву загальної інтернальності у контрольній та 

експериментальній групах наведено в табл. 3.25. 

Таблиця 3.25 

Показники локусу контролю в досліджуваних групах 

після експерименту 

             

            Групи          

 

Інтернальність 

загальна 

Інтернальність у 

сфері 

досягнень 

Інтернальність у 

сфері невдач 

Інтернальність у 

професійній 

діяльності 

КГ 
Ме 26 6 5* 9 

Q 1,4 1,0 1,0 1,0 

ЕГ 
Ме 30 7 6* 11* 

Q 1,1 0,9 0,5 1,0 

* − зміни статистично значущі на рівні р ≤ 0,05 за двобічним статистичним  

Т-критерієм Вілкоксона. 

Результати досліджуваних груп між собою досить близькі, але 

простежуються позитивні зрушення в досліджуваних ЕГ, і перш за все в 

інтернальності у сфері невдач та професійної діяльності (достовірні 

відмінності за Т-критерієм Вілкоксона), які свідчать про взяття 

відповідальності за власну діяльність і події, що з ними відбуваються, і за те, 

як складається їхнє життя в цілому. В досягненні поставлених цілей вони 

більше покладаються на себе, впевнені, що самостійно здатні їх досягти, а в 

разі виникнення невдач – реальніше оцінюють власні дії та помилки, що 

призвели до негативних наслідків. Офіцери більш чіткіше уявляти 

перспективи та власні можливості в організації практичної діяльності. 

Такі офіцери у ході виконання вогневих завдань переважно 

характеризуватимуться рефлексивним аналізом власних вчинків і рішень, 
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здатністю до відповідальної поведінки, прагненням до досягнення значущих 

результатів та ефективності практичної діяльності. 

Отже, під час розроблення та організації тренінгових занять за 

програмою розвитку практичного мислення офіцерів-артилеристів ми 

спиралися на результати дослідження щодо особливостей сформованості їх 

практичного мислення на констатувальному етапі експерименту. Відповідно 

до отриманих результатів та проведеного психологічного аналізу, ми 

визначили основні напрями реалізації тренінгової програми в 

експериментальній групі, відповідно до яких сформулювали завдання: 

структурувати уявлення офіцерів-артилеристів про їх практичну діяльність за 

допомогою тренінгових занять, щоб забезпечити адекватне сприйняття свого 

місця і ролі у вирішенні поставлених завдань; розвивати мотивацію 

досягнення успіху та професійну спрямованість на вирішення вогневих 

завдань; розвинути навички, вміння та культуру сприймання вербальної та 

невербальної інформації, аналізу та прогнозування розвитку подій і 

можливих наслідків; розвивати здатність до рефлексивного застосування 

набутого досвіду компетентного вирішення вогневих завдань у майбутній 

військово-професійній діяльності; розвинути рівень професійної 

компетентності; сформувати творчий індивідуальний стиль професійної 

діяльності. 

Порівняльний аналіз результатів КГ та ЕГ за допомогою математичних 

методів описової статистики та використанням статистичних критеріїв 

значущості зсувів оцінок у відповідних вибірках дає можливість 

констатувати ефективність запропонованої програми розвитку практичного 

мислення офіцерів-артилеристів, спрямованої на вдосконалення їх 

професійної підготовки за всіма компонентами практичного мислення. 

Результатами реалізації програми тренінгу стали активізація в офіцерів 

прагнення до творчого оволодіння та застосування свого практичного 

інтелекту у професійній діяльності, розвиток навичок, умінь і культури 

саморефлексії та адекватного ставлення до власної професійної діяльності, 

перехід від знання до розуміння процесів, які відбуваються у ході виконання 

вогневих завдань, розвиток оптимальних стратегій взаємодії з іншими 

військовослужбовцями в типових і нетипових практичних ситуаціях та 
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актуалізація особистісних смислів у реалізації практичних функцій, 

позитивна динаміка у розвитку практичного мислення, що має статистично 

значущі відмінності. 

У ході тренінгових занять не вдалося досягнути статистично значущих 

змін у шкалах спрямованості особистості, але наявні певні позитивні 

зрушення. Це підтверджує складну, полімотиваційну сутність спрямованості 

особистості. Для отримання значущих змін за цією шкалою необхідна 

глибша та триваліша психокорекційна робота та додаткові експериментальні 

дослідження. 

Отже, наявність статистично значущих позитивних змін у розвитку 

практичного мислення в офіцерів ЕГ, на відміну від офіцерів КГ, доведення її 

статистичної значущості на всіх етапах експерименту дає нам можливість 

зробити висновок про те, що професійна діяльність офіцера-артилериста у 

ході виконання його провідної діяльності – виконання вогневих завдань, буде 

ефективною, якщо цілеспрямовано розвивати у нього психологічні складові 

практичного мислення за допомогою методів психологічного тренінгу у ході 

виконання заходів бойової підготовки військових частин. 

 

Висновки до третього розділу 

 

1. Ретельний аналіз поняття «завдання» та класифікація завдань  сприяли 

виокремленню складових виконання вогневого завдання офіцерами-

артилеристами і дали змогу розробити теоретичну модель здійснення 

практичного мислення, в якій виокремлено три фази, а саме: аналіз завдання; 

ухвалення рішення; безпосередне виконання вогневого завдання. Подальша 

деталізація теоретичної моделі практичного мислення, окреслення 

особливостей діяльності офіцерів-артилеристів, а також застосування 

основних положень суб’єктно-діяльнісного підходу, сприяло розробленню та 

обґрунтуванню практично орієнтованої суб’єктно-діяльнісної моделі розвитку 

практичного мислення офіцерів-артилеристів у ході виконання ними вогневих 

завдань. 

2. Щоб скласти об’єктивну програму розвитку практичного мислення 

офіцерів-артилеристів у ході виконання вогневих завдань, крім теоретичного 
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аналізу наукових джерел із визначеної проблематики та діагностування 

початкового рівня критеріїв розвиненості практичного мислення офіцерів-

артилеристів, ми провели пілотний експеримент для виявлення 

психологічних особливостей ухвалення рішень у бойовій обстановці. У 

проведенні експерименту брали участь офіцери – учасники бойових дій всіх 

родів військ і видів Збройних сил України.   

Друге опитування, проведене виключно у межах спеціалізації офіцерів-

артилеристів, мало вигляд експертного оцінювання, і передбачало виявлення 

психологічних особливостей розвитку практичного мислення офіцерів-

артилеристів залежно від віку, посадової категорії та набутого професійного 

досвіду.  

3. Складена та апробована програма «Розвиток практичного мислення 

офіцерів-артилеристів у ході виконання вогневих завдань», була реалізована 

у формі психологічного тренінгу – оперативного і динамічного методу 

розвитку практичного мислення. Програма дає змогу працювати із 

досліджуваними особами без значного відриву від виконання професійних 

обов’язків, досягати достатньо високого рівня суб’єкт-суб’єктних відносин, 

застосовувати групові методи і при цьому забезпечувати активну 

включеність у процес кожного учасника, широко застосовувати інтерактивні 

та ігрові методи навчання. Тренінг розрахований на 5 навчальних днів і 

містить п’ять блоків (ціннісно-мотиваційний, стресовий, інтелектуальний, 

евристичний, професійний). Відпрацюванню кожного блоку був присвячений 

один навчальний день (6 навчальних годин). Блоки розташовано у логічній 

послідовності за принципом: розморожування – лабілізація – заморожування, 

від простого до складного, від загального до конкретного.  

Для підтвердження результативності впровадження програми розвитку 

практичного мислення застосовано статистичні методи. Результати програми 

експериментально перевірено шляхом порівняння «зрізів» даних 

експериментальної (ЕГ) та контрольної груп (КГ). Після формувального 

впливу рівень всіх компонентів в ЕГ офіцерів підвищився з 0,530 до 0,642, 

що підтверджується перевіркою рівня статистичних відмінностей за 

допомогою U-критерію Манна-Уітні. Зміни, які відбулися у КГ, не мають 

статистичної значущості: на констатувальному етапі – 0,541, на 

формувальному – 0,553.  
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ВИСНОВКИ 

 

Проведений у нашому дослідженні ґрунтовний теоретичний аналіз 

сутності практичного мислення як психологічного феномена та визначення 

особливостей його дослідження щодо професійної діяльності офіцерів-

артилеристів дає підстави стверджувати, що цей напрям є малодослідженим 

у сучасній психологічній науці. Враховуючи тенденції сучасної збройної 

боротьби (гібридний характер, швидкоплинність, інтелектуальність, 

комплексність, асиметричність), особливої актуальності набуває проблема 

розвитку практичного мислення військових фахівців. 

Доведено, що поняття «практичне мислення» є самостійною 

психологічною категорією з чітким методологічним й теоретичним 

підґрунтям, психологічними закономірностями, механізмами, особливостями 

функціонування, а також власним психічним змістом.  

З’ясовано, що дослідження практичного мислення фахівців у 

психологічній науці містило кілька етапів: на першому основну увагу  було 

звернуто на наочно-дійове мислення, практичний інтелект, на другому –

закладені методологічні засади наукового розуміння його природи; на 

третьому – сучасному етапі –відбуваються конкретизація досліджень і 

з’ясування психологічних механізмів практичного мислення, особливостей 

його розвитку та функціонування у різних фахівців. Водночас визначено, що 

проблема практичного мислення військових фахівців залишається практично 

недосліджуваною.  

Доведено, що перспективними підходами, за допомогою яких можна 

досліджувати та розвивати практичне мислення офіцерів-артилеристів як 

суб’єктів окремого виду військово-професійної діяльності, є суб’єктно-

діяльнісний і контекстний. 

Надано ґрунтовну психологічну характеристику практичному 

мисленню офіцерів-артилеристів, визначено його зміст, суперечності, 
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закономірності, функції та психологічні особливості. Визначено сутність 

поняття «вогневе завдання» у професійній діяльності офіцерів-артилеристів 

як провідного виду їх професійної діяльності, також окреслено компоненти 

практичного мислення та визначено критерії і показники його  

діагностування з урахуванням  вимог до виконання вогневого завдання – 

часу, точності та кількості допущених у процесі його виконання помилок 

(критичних та некритичних).  

Теоретично проаналізовано поняття «завдання», що дозволило 

класифікувати вогневі завдання як типи практичних завдань і запропонувати 

загальний алгоритм їх виконання: постановка завдання; розроблення цілей 

діяльності; збирання та опрацювання інформації; побудова моделі; 

прогнозування; конструювання та ухвалення рішення; виконання завдання; 

професійна  саморефлексія. 

Проведено низку пілотних експериментів, за результатами яких 

виокремлено загальні психологічні особливості ухвалення рішень у бойовій 

обстановці, а також психологічні особливості розвитку практичного 

мислення, притаманні офіцерам-артилеристам, які диференційовано  за 

віком, посадовою категорією та набутим професійним досвідом.  

Отримані результати констатувального експерименту стали 

підвалиною для висновку про необхідність запровадження у  бойову 

підготовку військових частин спеціальної програми розвитку практичного 

мислення офіцерів-артилеристів, спрямованої на розвиток мотиваційної 

складової військово-професійної діяльності, психічних пізнавальних 

процесів, здатності до ретельного аналізу своєї професійної діяльності, 

застосування нестандартних (ігрових, евристичних, проблемних) методів 

підготовки та практичного мислення. 

Розроблено та обґрунтувано практично орієнтовану суб’єктно-

діяльнісну модель розвитку практичного мислення офіцерів-артилеристів у 

ході виконання вогневих завдань. 
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Складено та опробовано програму «Розвиток практичного мислення 

офіцерів-артилеристів у ході виконання вогневих завдань», реалізовану у 

формі психологічного тренінгу, який  є досить оперативним і динамічним 

методом розвитку практичного мислення. Програма дає змогу працювати із 

досліджуваними особами без значного відриву від виконання професійних 

обов’язків, досягати достатньо високого рівня суб’єкт-суб’єктних відносин, 

застосовувати групові методи і при цьому забезпечувати активну 

включеність у процес кожного учасника, широко застосовувати інтерактивні 

та ігрові методи навчання. Результативність програми експериментально 

перевірено шляхом порівняння «зрізів» даних експериментальної (ЕГ) та 

контрольної груп (КГ). Після формувального впливу відбулося підвищення 

рівня всіх компонентів в ЕГ офіцерів з 0,530 до 0,642, що підтверджено 

перевіркою на рівень статистичних відмінностей за допомогою U-критерію 

Манна-Уітні. Зміни, які відбулися у КГ, не мають статистичної значущості: 

констатувальний етап – 0,541, формувальний – 0,553.  
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Додаток Б 

Порядок роботи офіцера-артилериста (на прикладі командира дивізіону 

(батареї, взводу)) під час виконання вогневого завдання 

 

 

Командир дивізіону (батареї, взводу) приймає рішення на виконання ВЗ 

на основі з’ясування завдань, поставлених 
командиром загальновійськового підрозділу 

(частини) та старшим артилерійським 
командиром (начальником), і оцінки умов їх 

виконання 

з власної ініціативи на основі вивчення 

вибраних для ураження цілей і умов виконання 

вогневих завдань 

З’ясовує: 
–  порядок і послідовність виконання; 
– місце розташування своїх військ і цілей на 

місцевості; 
– їх характер і розміри; 
– місце розташування та розміри цілей на 

рубежах ПЗВ; 
– розташування флангів ділянок РЗВ, НЗВ та на 

основних рубежах ВВ, а коли можливо – і 

розташування основних елементів групової цілі 

Вибирає цілі для ураження на основі аналізу: 

– важливості та місця розташування в 

бойовому порядку противника; 

– завдань і характеру дій загальновійськового 

підрозділу в бою 

Оцінюючи умови виконання ВЗ, командир дивізіону (батареї) з’ясовує: 

– вогневі можливості підпорядкованих підрозділів; 

– можливості з обслуговування стрільби штатними та доданими підрозділами розвідки, що обслуговують 

стрільбу; 

– дальність стрільби; 

– умови спостереження цілей і розривів; 

– характер ґрунту та рослинність у районі цілі; 

– місце розташування своїх військ, їх безпеку під час стрільби й інші умови, що впливають на ухвалення 

рішення; 

– порядок підтримки взаємодії з командиром загальновійськового підрозділу.  
 

Приймаючи рішення для виконання вогневих завдань, командир дивізіону (батареї) визначає: 

вказуються командиром загальновійськового підрозділу (частини), старшим 

артилерійським командиром (начальником) або визначає особисто. 

Завдання стрільби 

Цілі для ураження 

 

виходячи з характеру та важливості кожної цілі, завдання загальновійськового 

підрозділу (частини), вогневих можливостей артилерійських підрозділів і наявності 
боєприпасів відповідних видів 

враховуючі характер цілі, місце розташування та завдання загальновійськових 

підрозділів. Час і сигнали відкриття та припинення вогню по цілях, які є об’єктами 

атаки, узгоджує з діями загальновійськових підрозділів відповідних видів. 

Час відкриття 

(готовності) та 

припинення вогню 

враховуючі вогневі можливості підрозділів. Для підвищення ефективності та 

скорочення часу стрільби на ураження до виконання ВЗ доцільно залучати 

максимально можливу за даних умов кількість батарей (взводів, гармат). 

Кількість залучених 

до стрільби по кожній 

цілі батарей (взводів, 

гармат) 

дивізіон – ЗВ, одинарний РЗВ і одинарний НЗВ;батарея – ЗВ,одинарний НЗВ; взвод 

або гармата (міномет, БМ РА, установка ПТКР) – вогонь по одиночній цілі. 

Вид вогню 

Під час виконання завдань з власної ініціативи командир дивізіону (батареї) приймає рішення з усіх 

питань, а під час виконання вогневих завдань, поставлених старшим артилерійським або 

загальновійськовим командиром (начальником) – з питань, не зазначених у команді (розпорядженні) 

командира (начальника), що поставив вогневе завдання 
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Додаток Б (продовження) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

батареями внакладку; батареями шкалою; з розподілом ділянок цілі (рубежу) і 

одиночної цілей між батареями 

Спосіб обстрілу цілі 

вибирає в залежності від характеру цілі та завдань стрільби. Снаряд, підривник 

встановлює (з’ясовує): загальний час обстрілу цілі; кількість вогневих нальотів 

і вогневих спостережень, їх тривалість і розподіл за часом; розподіл снарядів 

між вогневими нальотами та вогневими спостереженнями; порядок ведення 

вогню: вогонь одиночними пострілами, методичний вогонь (серія методичного 

вогню), швидкий вогонь (серіями швидкого вогню), вогонь залпами. 

Порядок виконання 

вогневого завдання 

повна підготовка;пристрілювання цілі; використання даних пристрілювальної 

гармати (ПГр);перенесення вогню від репера (пристріляної цілі);скорочена 

підготовка;окомірна підготовка. 

 

Спосіб 

визначення 

установок для 

стрільби 

наураження 

окомірна оцінка відхилення центру групи розривів від цілі (центру групової 

цілі), із спостереженням за знаками розривів, а за сприятливих умов – за 

допомогою далекоміра та БпАК. 

Засоби, що 

застосовують для 

коректування 

вогню 

відповідно до норм і за встановленим старшим командиром (начальником) 

завданням стрільби на ураження цілі. 

Може бути вказана в нормах (частках норми) або кількісно (у штуках на ціль, 

на дивізіон, на гармату, у частках боєкомплекту). 

Витрату снарядів 

по цілі 

вибирає з урахуванням дальності стрільби, виду снаряда, типу і установки 

підривника, характеру цілі та її місцезнаходження.  

Заряд, вид стрільби 

враховуючі віддалення своїх військ від цілі, стан їх захищеності, вид снарядів, 

тип і установку підривника, спосіб визначення установок для стрільби на 

ураження, а також час, райони та висоту польотів БпЛА, вертольотів (літаків). 

Заходи безпеки для 

своїх військ 

як правило, встановлюються старшим загальновійськовим або артилерійським 

командиром (начальником). За необхідності ці сигнали може встановлювати 

самостійно. 

Сигнали виклику 

(відкриття), 

перенесення та 

припинення вогню 
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Додаток В.1 

АНКЕТА 

Вітаємо Вас! Пропонуємо Вам взяти участь в опитуванні. Результати 

опитування, після узагальнення та аналізу будуть використані для створення 

програми розвитку практичного мислення офіцера-артилериста. Просимо Вас 

відповідати максимально відверто та розгорнуто, уникаючи бажаних, 

«зручних» та «завідомо правильних» відповідей. Дякуємо за співпрацю! 

1. Вкажіть Вашу посаду (без номерів частин, 

підрозділів)________________________________________________та 

вислугу років_________________________ 

2. Як Ви вважаєте, чи було б доцільним у процесі здійснення заходів 

бойової підготовки проводити відповідні спеціальні психологічні вправи, 

спрямовані на розвиток пам’яті, мислення, уваги офіцерів-

артилеристів? 

а) так, це дозволить значно підняти рівень підготовки; 

б)так, але сумніваюсь що це щось дасть, хіба що в окремих моментах; 

в) не знаю чи це якось допоможе; 

г) ні, це нічого не дасть; 

д) інше (опишіть)_______________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

3. Спробуйте оцінити свій рівень розвиненості (за 10-бальною 

шкалою): 

а) уваги  (від 1 до 10)_______        

б) пам’яті  (від 1 до 10)_______        

в) мислення  (від 1 до 10)_______        

г) просторові навички (орієнтування)  (від 1 до 10)_______        

д) окомірне оцінювання відстаней  (від 1 до 10)_______        

е) відчуття часу  (від 1 до 10)_______        

ж) уява (траєкторії польоту, зміни кутових залежностей та ін.)_________ 

з) здатність планувати порядок дій   (від 1 до 10)____________________ 

и) інше (опишіть)_______________________________________________ 

4. Уявіть, що Ви виконуєте типове вогневе завдання №3 або №4 

(згідно з КПА) в ролі командира батареї. В таблиці Вам представлені усі 

елементи, присутні під час виконання завдання, уважно прочитайте їх та 

спробуйте проранжувати за рівнем складності, від найскладнішого до 
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найпростішого  (1 – елемент, виконання якого є для Вас найскладнішим, 14-

найпростіше) 

 Орієнтування за сторонами світу, 

знаходження свого місцеположення 

 Робота із засобами автоматизації 

(планшет, ПРК, ПУВ та ін.) 

 Призначення (уяснення) умовних 

найменувань місцевих предметів та 

орієнтирів 

 Робота з таблицями, бланками 

 З’ясування складу, положення та 

характеру дій противника та своїх 

військ 

 Різноманітні математичні розрахунки 

 Аналіз інформації, чинників та умов, 

які впливають на вибір Вами порядку 

та способу виконання вогневого 

завдання 

 Коректування стрільби у ході 

пристрілювання, або при переході на 

ураження 

 Вибір пріоритетної цілі за 

важливістю та кількості залучених 

гармат до іі ураження 

 Графічні вимірювання (ПУВ, карта та 

ін.) 

 Організація взаємодії (налагодження 

зв’язку) прийом та передача команд 

 Уявлення про дії, які відбуваються на 

вогневій позиції із поданням Вами 

команд 

 Прийом та аналіз інформації про ціль 

від розвідника, далекомірника або 

керівника заняття. 

 Контроль за ресурсами (розхід та 

розподіл боєприпасів, час паливо та 

ін.) тобто все що має властивість 

закінчуватися. 

5. Процес виконання вогневого завдання передбачає його 

виконання як у звичайному класі на папері (за ввідними керівника), так 

і в реальних бойових умовах. Уявіть типові умови, Ви КБ, який виконує 

ВЗ із ЗВП (№3 або 4) Нижче Вам запропоновано 4 варіанти зовнішніх 

умов виконання ВЗ. Спробуйте оцінити рівень вашого хвилювання за 

10-бальною шкалою (1-зовсім не хвилююся, 10-дуже сильно хвилююся) 

а) в класі, за ввідними керівника (від 1 до 10)______________ 

б) на МАП (ГАП) із застосуванням імітаційних засобів ______________ 

в) на полігоні (НЦ) бойовим пострілом (від 1 до 10)______________ 

г) у реальних бойових умовах (від 1 до 10)______________ 

6. Як саме впливає  хвилювання на Вас?(оберіть варіант відповіді): 

а) коли хвилююся це мене мобілізує та активує, завдання виконую 

краще; 

б) хвилювання заважає зосередитися, якість виконання завдань гіршає; 

в) не замислювався над цим; 

г) хвилювання ніяк на мене не впливає; 

д) свій варіант__________________________________________________ 

7. Яке місце займає артилерія у Вашому житті?___________________ 

______________________________________________________________ 
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8. Уявіть, що Ви командир батареї, якому необхідно виконати 

бойове завдання по ураженню ЖС і ВЗ противника. Якому варіант 

постановки Вам завдання є для Вас зручнішим і чому?: 

а) чітко регламентованому, тобто коли Ваш старший начальник чітко та 

жорстко Вам визначив вихідні дані: час, місце, кількість б/п та ін. і Вам 

лишаться тільки діяти за алгоритмом; 

б) менш регламентованому, коли вказана кінцева мета та район цілей, а 

решта параметрів (порядок обстрілу, час, кількість гармат, район ВП) 

залишається на Ваше рішення. 

Чому? (обґрунтуйте Ваш вибір)___________________________________ 

______________________________________________________________ 

9. В загальному, на Вашу думку, на скільки процес виконання ВЗ 

регламентований?(розподіліть 100% між варіантами а і б) 

а) жорстко регламентований правилами (у %)____; 

б) творчий (потребує нешаблонного мислення) (у %)_____. 

10. Уявіть, що Ви виконуєте типове вогневе завдання з бойовим 

пострілом №3 або №4 (згідно КПА) в ролі командира батареї. Спробуйте 

в деталях уявити  цю ситуацію, згадайте свої почуття, поведінку, думки, 

увагу. Нижче Вам запропонований загальний алгоритм виконання 

завдання, напроти кожного етапу спробуйте оцінити свій рівень 

хвилювання від 1 до 10 (1 – зовсім не хвилююся, 10-дуже сильно хвилююся): 

а) проведення топографічного та тактичного орієнтування на місцевості     

(від 1 до 10)_______ 

б) оцінювання обстановки, вибір цілі, прийняття рішення щодо 

залучення сил, засобів та порядку її ураження  (від 1 до 10)_______        

в) підготовка першої команди  (від 1 до 10)_______        

г) подання першої команди, очікування першого розриву, вимірювання 

відхилень  (від 1 до 10)_______        

д) подальше проведення пристрілювання до переходу стрільби на 

ураження  (від 1 до 10)_______        

є) проведення стрільби на ураження  (від 1 до 10)_______        

ж) у разі отримання раптових додаткових ввідних, що вимагають 

негайного прийняття додаткових рішень (напр. «Ціль стала 

неспостережною»)_________ 

з) кінцеві розрахунки, доповідь про завершення стрільби______________ 

и) інше (опишіть)_______________________________________________ 

11. Проаналізуйте, що змінилось у процесі набуття Вами 

професіоналізму від моменту випуску з ВВНЗ і до теперішнього часу? 
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______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

12. На сьогоднішній день, існує багато сучасних цифрових 

електроних засобів, які допомагають під час виконання  вогневих 

завдань. На Вашу думку, яким має бути оптимальним підхід у підготовці 

сучасного офіцера-артилериста? Чи може штучний інтелект цілком 

замінити мислення фахівця? У чому полягає оптимальне поєднання 

сучасних технологій та живої думки?Де пролягає уявна «межа» між 

класикою та сучасністю?___________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

13. Уявіть собі процес виконання типового вогневого завдання №3 

або№4 (згідно КПА) у подробицях. Враховуючи власний досвід та досвід 

Ваших підлеглих (колег, співслужбовців) яких типових помилок 

найбільше припускаються офіцери що виконують ВЗ і в чому причина 

цих помилок? 

__________________________________________________________ 

______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

14. Наскільки повно та реально у Вашій в/ч (підрозділі) проводяться 

заходи підготовки зі СіУВ у порівнянні із еталоном (програмами БП, 

КПА та ін.) вкажіть у відсотках_____________________________________ 

15. З тих заходів підготовки зі СІУВ що реально маєте змогу 

провести, наскільки вдається якісно їх провести (вкажіть у відсотках від 

еталонного проведення на Вашу думку)_______________ 

16. З урахуванням всіх реалій Вашої служби, вкажіть 5 основних 

напрямків Вашої діяльності, які займають найбільше часу протягом дня, 

тижня, місяця, напроти кожного поставте відсоток від загального обсягу 

завдань 

а)__________________________________________________. ________% 

б)__________________________________________________. ________% 

в)__________________________________________________. ________% 

г)__________________________________________________. ________% 

д)__________________________________________________. ________% 
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17. Вкажіть 5 основних напрямків Вашої діяльності, якими, на Вашу 

думку, Ви маєте займатися протягом дня, тижня, місяця, напроти 

кожного поставте відсоток від загального обсягу завдань 

а)__________________________________________________. ________% 

б)__________________________________________________. ________% 

в)__________________________________________________. ________% 

г)__________________________________________________. ________% 

д)__________________________________________________. ________% 

 

18. Наскільки Вас задовольняє на сьогоднішній день рівень Ваш 

рівень професійної підготовки? (від 1 до 10 балів)______________________ 

 

19. Вкажіть особисті та професійні якості, які мають бути 

притаманні справжньому офіцеру-артилеристу (до 10-ти у порядку 

приоритетності): 

______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

20. Які додаткові види діяльності (навчання, ігри, хобі та ін.) 

сприятимуть на Вашу думку, більш гармонійному розвитку майбутнього 

офіцера-артилериста як фахівця і чому?: 

а) види спорту (Які? Чому?)______________________________________ 

______________________________________________________________ 

б) література (Яка? Чому?)_______________________________________ 

______________________________________________________________ 

в) хобі (Яке? Чому?)_____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

г) наука (Яка? Чому?)___________________________________________ 

______________________________________________________________ 

д) мистецтво  (Яке? Чому?)_______________________________________ 

______________________________________________________________ 

е) ігри (Які? Чому?)_____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

ж) свій варіант _________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

21 Наскільки важливо зберігати та дотримуватися у артилерії 

військових традицій (ритуалів, звичаїв) як офіційних так і неофіційних? 

Яка мета цим досягається на Вашу думку? 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

22. Опишіть, які саме артилерійські традиції існують у Вашому 

підрозділі (в/ч), як вони зародилися, відношення до них, їх 

сутність___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

23. Будемо вдячні за надання своїх, окремих побажань, та 

пропозицій у процес удосконалення підготовки офіцерів-артилеристів! 

______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Дякуємо Вам за надані відповіді!  
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Додаток В.2 

Анкета для визначення рівня практичного мислення офіцерів-

артилеристів (за методикою Р. Стернберга) 

АНКЕТА 

 Добрий день! У цій анкеті Вам запропоновано низку запитань з Вашої 

спеціальності. Питання складені таким чином щоб перевірити не рівень 

знання, а саме рівень розуміння, тобто відповісти на запитання: Чому? Як? 

Яким чином? Відповідати на них слід максимально розгорнуто, не 

поспішаючи. Якщо не знаєте – відповідайте так, як думаєте, намагайтеся 

обґрунтувати свою думку. Уявляйте, фантазуйте, мисліть! Вітається 

будь-яка думка! Головне – Ваша власна! Бажаємо успіху! 

1. Що таке «мертвий хід»? Це добре чи погано? Які способи 

нейтралізації цього явища Вам відомі? 

2. Для чого необхідні Коефіцієнт віддалення та Крок кутоміра, чи 

бувають випадки коли їх можна не застосовувати у розрахунках? 

3. Що таке аномальний розрив. Коли саме розрив вважається 

аномальним? 

4. Чому не можна спостерігати у бінокль перший розрив під час 

пристрілювання? 

5. Чому під час пристрілювання з секундоміром засічку дальності до 

цілі по спалаху та звуку та під час пристрілювання має проводити одна й та 

сама особа? 

6. Припустимо Ви проводите пристрілювання цілі, перший снаряд 

одразу майже влучив у ціль. Чому не можна одразу переходити до стрільби 

на ураження? І у якому випадку допустимо було б перейти до ураження 

одразу? 

7. Чому бінокль Б15Х55 який має збільшення у 15 разів не застосовує 

артилерист? Які головні характеристики необхідні саме для артилерійського 

бінокля? 
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8. У чому переваги та недоліки реактивної артилерії перед ствольною? 

9. У чому переваги та недоліки міномету перед гаубицею? 

10. Перерахуйте максимально переваги та недоліки при виборі 

максимального заряду. 

11. Спостерігаєте танк противника, що рухається прямо на вас під 

кутом   0-03. Яка дальність до танка?  

12. Як уникнути помилок та непорозумінь під час прийому-передачі 

команд засобами зв’язку? 

13. Чому в артилерії застосовують поділки кутоміра, а не градуси під 

час роботи з кутовими величинами? 

14. Що ви знаєте про еліпс розсіювання (намалюйте, опишіть). 

15. Які сили діють на снаряд (міну) у польоті? (спробуйте помалювати 

ще, в Вас непогано виходить :) 

16.  Ви командир батареї (взводу), який змушений діяти автономно у 

зоні бойових дій  (наприклад у АТО/ООС), Ваше головне завдання тільки 

одне: виконати поставлені завдання та не допустити втрат особового складу 

та техніки, уважно подумайте, уявіть та опишіть, які б заходи підвищення 

ефективності, скритності, живучості Ви б застосували? 

17. Давайте пофантазуємо. Як відомо, кожна військова спеціальність 

має свою специфіку, характер, можна сказати навіть менталітет. Спробуйте 

описати, психологічну постать артилериста, якими якостями він має 

володіти, його характер, звички…. З якою цивільною професією асоціюється 

в Вас професія артилериста? 

Дякуємо за надані відповіді! 
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Додаток В.3 

АНКЕТА ЕКСПЕРТА 

Вітаємо Вас! Ця анкета призначена для визначення психологічних 

особливостей розвитку практичного мислення офіцерів-артилеристів 

тактичного рівня підготовки (діапазон від випускника ВВНЗ до командира 

дивізіону включно) у ході виконання вогневих завдань. Вам пропонується 

прийняти участь у опитуванні в якості експерта. Результати опитування, 

після узагальнення та аналізу, будуть використані з метою створення 

програми розвитку практичного мислення офіцера-артилериста. Просимо Вас 

відповідати максимально відверто та розгорнуто, уникаючи бажаних, 

«зручних» та «завідомо правильних» відповідей. Також просимо, у разі, якщо 

питання, на Вашу думку, поставлено некоректно, виправити його та 

відповісти. Дякуємо! 

1)Вкажіть Вашу посаду (без номерів частин, 

підрозділів)_____________________________________________та вислугу 

років__________________ 

2) Як Ви вважаєте, чи було б доцільним у процесі здійснення 

заходів бойової підготовки проводити відповідні спеціальні психологічні 

вправи, спрямовані на розвиток пам’яті, мислення, уваги офіцерів-

артилеристів? 

а) так, це дозволить значно підняти рівень підготовки; 

б)так, але сумніваюсь що це щось дасть, хіба що в окремих моментах; 

в) не знаю чи це якось допоможе; 

г) ні, це нічого не дасть; 

д) інше (опишіть)______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3) Спробуйте оцінити свій рівень розвиненості (за 10-бальною 

шкалою): 

а) уваги  (від 1 до 10)_______        

б) пам’яті  (від 1 до 10)_______        

в) мислення  (від 1 до 10)_______        

г) просторові навички (орієнтування)  (від 1 до 10)_______        

д) окомірне оцінювання відстаней  (від 1 до 10)_______        

е) відчуття часу  (від 1 до 10)_______        

ж) уява (траєкторії польоту, зміни кутових залежностей та 

ін.)_____________ 

з) здатність планувати порядок дій   (від 1 до 10)____________________ 
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и) інше (опишіть)______________________________________________ 

4) Уявіть, що Ви виконуєте типове вогневе завдання на №3 або №4 

(згідно КПА) в ролі командира батареї. В таблиці Вам представлені усі 

елементи, присутні під час виконання завдання, уважно прочитайте їх та 

спробуйте проранжувати за рівнем складності, від найскладнішого до 

найпростішого  

(1 – елемент, виконання якого є для Вас найскладнішим, 14-

найпростіше) 

 Орієнтування за сторонами 

світу, знаходження свого 

місцеположення 

 Робота із засобами 

автоматизації (планшет, ПРК, ПУВ та 

ін.) 

 Призначення (уяснення) 

умовних найменувань місцевих 

предметів та орієнтирів 

 Робота з таблицями, бланками 

 З’ясування складу, положення 

та характеру дій противника та своїх 

військ 

 Різноманітні математичні 

розрахунки 

 Аналіз інформації, чинників та 

умов, які впливають на вибір Вами 

порядку та способу виконання 

вогневого завдання 

 Коректування стрільби у ході 

пристрілювання, або при переході на 

ураження 

 Вибір пріоритетної цілі за 

важливістю та кількості залучених 

гармат до іі ураження 

 Графічні вимірювання (ПУВ, 

карта та ін.) 

 Організація взаємодії 

(налагодження зв’язку) прийом та 

передача команд 

 Уявлення про дії, які 

відбуваються на вогневій позиції із 

поданням Вами команд 

 Прийом та аналіз інформації 

про ціль від розвідника, 

далекомірника або керівника заняття. 

 Контроль за ресурсами (розхід 

та розподіл боєприпасів, час паливо 

та ін.) тобто все що має властивість 

закінчуватися. 

 

5)Процес виконання вогневого завдання передбачає його 

виконання як у звичайному класі на папері (за ввідними керівника), так 

і в реальних бойових умовах. Уявіть типові умови, Ви КБ, який виконує 

ВЗ із ЗВП (№3 або 4) Нижче Вам запропоновано 4 варіанти зовнішніх 

умов виконання ВЗ. Спробуйте оцінити рівень вашого хвилювання за 

10-бальною шкалою(1-зовсім не хвилююся, 10-дуже сильно хвилююся) 

а) в класі, за ввідними керівника (від 1 до 10)______________ 

б) на МАП (ГАП) із застосуванням імітаційних засобів ______________ 

в) на полігоні (НЦ) бойовим пострілом (від 1 до 10)______________ 

г) у реальних бойових умовах (від 1 до 10)______________ 
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6) Як саме впливає  хвилювання на Вас?(оберіть варіант відповіді): 

а) коли хвилююся це мене мобілізує та активує, завдання виконую 

краще; 

б) хвилювання заважає зосередитися, якість виконання завдань гіршає; 

в) не замислювався над цим; 

г) хвилювання ніяк на мене не впливає; 

д) свій варіант_________________________________________________ 

 

7) Яке місце займає артилерія у Вашому житті?_________________ 

_____________________________________________________________ 

8) Уявіть, що Ви командир батареї, якому необхідно виконати 

бойове завдання по ураженню ЖС і ВЗ противника. Якому варіант 

постановки Вам завдання є для Вас зручнішим і чому?: 

а) чітко регламентованому, тобто коли Ваш старший начальник чітко 

та жорстко Вам визначив вихідні дані: час, місце, кількість б/п та ін. і Вам 

лишаться тільки діяти за алгоритмом; 

б) менш регламентованому, коли вказана кінцева мета та район цілей, а 

решта параметрів (порядок обстрілу, час, кількість гармат, район ВП) 

залишається на Ваше рішення. 

Чому? (обґрунтуйте Ваш вибір)__________________________________ 

_____________________________________________________________ 

9) В загальному, на Вашу думку, на скільки процес виконання ВЗ 

регламентований?(розподіліть 100% між варіантами а і б) 

а) жорстко регламентований правилами (у %)____; 

б) творчий (потребує нешаблонного мислення) (у %)_____. 

10) Уявіть, що Ви виконуєте типове вогневе завдання з бойовим 

пострілом №3 або №4 (згідно КПА) в ролі командира батареї. Спробуйте 

в деталях уявити  цю ситуацію, згадайте свої почуття, поведінку, думки, 

увагу. Нижче Вам запропонований загальний алгоритм виконання 

завдання, напроти кожного етапу спробуйте оцінити свій рівень 

хвилювання від 1 до 10(1 – зовсім не хвилююся, 10-дуже сильно хвилююся): 

а) проведення топографічного та тактичного орієнтування на 

місцевості     (від 1 до 10)_______ 

б) оцінювання обстановки, вибір цілі, прийняття рішення щодо 

залучення сил, засобів та порядку її ураження  (від 1 до 10)_______        

в) підготовка першої команди  (від 1 до 10)_______        
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г) подання першої команди, очікування першого розриву, вимірювання 

відхилень  (від 1 до 10)_______        

д) подальше проведення пристрілювання до переходу стрільби на 

ураження  (від 1 до 10)_______        

є) проведення стрільби на ураження  (від 1 до 10)_______        

ж) у разі отримання раптових додаткових ввідних, що вимагають 

негайного прийняття додаткових рішень (напр. «Ціль стала 

неспостережною»)_________ 

з) кінцеві розрахунки, доповідь про завершення стрільби_____________ 

и) інше (опишіть)______________________________________________ 

11) Проаналізуйте, що змінилось у процесі набуття Вами 

професіоналізму від моменту випуску з ВВНЗ і до теперішнього часу? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

12) На сьогоднішній день, існує багато сучасних цифрових 

електроних засобів, які допомагають під час виконання вогневих 

завдань. На Вашу думку, яким має бути оптимальним підхід у підготовці 

сучасного офіцера-артилериста? Чи може штучний інтелект цілком 

замінити мислення фахівця? У чому полягає оптимальне поєднання 

сучасних технологій та живої думки?Де пролягає уявна «межа» між 

класикою та сучасністю? 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

13) Уявіть собі процес виконання типового вогневого завдання №3 

або№4 (згідно КПА) у подробицях. Враховуючи власний досвід та досвід 

Ваших підлеглих (колег, співслужбовців) яких типових помилок 

найбільше припускаються офіцери що виконують ВЗ і в чому причина 

цих помилок? 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

14) Наскільки повно та реально у Вашій в/ч (підрозділі) 

проводяться заходи підготовки зі СіУВ у порівнянні із еталоном 

(програмами БП, КПА та ін.) вкажіть у відсотках__________________ 
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15) З тих заходів підготовки зі СІУВ що реально маєте змогу 

провести, наскільки вдається якісно їх провести (вкажіть у відсотках від 

еталонного проведення на Вашу думку)_______________ 

16) З урахуванням всіх реалій Вашої служби, вкажіть 5 основних 

напрямків Вашої діяльності, які займають найбільше часу протягом дня, 

тижня, місяця, напроти кожного поставте відсоток від загального обсягу 

завдань 

а)_________________________________________________. ________% 

б)_________________________________________________. ________% 

в)_________________________________________________. ________% 

г)_________________________________________________. ________% 

д)_________________________________________________. ________% 

17) Вкажіть 5 основних напрямків Вашої діяльності, якими, на 

Вашу думку, Ви маєте займатися протягом дня, тижня, місяця, напроти 

кожного поставте відсоток від загального обсягу завдань 

а)_________________________________________________. ________% 

б)_________________________________________________. ________% 

в)_________________________________________________. ________% 

г)_________________________________________________. ________% 

д)_________________________________________________. ________% 

 

18) Наскільки Вас задовольняє на сьогоднішній день рівень 

підготовки молодих офіцерів-артилеристів (КВ, КБ)?: (від 1 до 10 балів) 

а) випускників ВВНЗ з 4-5-ти річним терміном підготовки _________ 

б) випускників кафедр військової підготовки (курсів) термін від 3 

місяців до 2-х років_________ 

Вкажіть сильні та слабкі сторони підготовки_______________________ 

_____________________________________________________________ 

 

19) На Вашу думку, нинішні випускники офіцери-артилеристи 

підготовлені краще чи гірше ніж Ви та Ваші колеги у свій час, і в чому 

це 

виражається?______________________________________________________

__________________________________________________________________ 

20) Вкажіть особисті та професійні якості, які мають бути 

притаманні справжньому офіцеру-артилеристу (до 10-ти у порядку 

приоритетності): 
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_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

21) Чи доводилося Вам, за браком кадрів, призначати на офіцерські 

артилерійські посади сержантів та солдат, з яких міркувань Ви діяли? 

Чому приділяли увагу в першу чергу, роблячи Ваш вибір? 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

22) Які додаткові види діяльності (навчання, ігри, хобі та ін.) 

сприятимуть на Вашу думку, більш гармонійному розвитку майбутнього 

офіцера-артилериста як фахівця і чому?: 

а) види спорту (Які? Чому?)_____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

б) література (Яка? Чому?)__________ ___________________________ 

____________________________________________________________ 

в) хобі (Яке? Чому?)____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

г) наука (Яка? Чому?)__________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

д) мистецтво  (Яке? Чому?)______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

е) ігри (Які? Чому?)____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

ж) свій варіант ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

23) Наскільки важливо зберігати та дотримуватися у артилерії 

військових традицій (ритуалів, звичаїв) як офіційних так і неофіційних? 

Яка мета цим досягається на Вашу думку?___________________________ 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

24) Опишіть, які саме артилерійські традиції існують у Вашому 

підрозділі (в/ч), як вони зародилися, відношення до них, їх 

сутність___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

25) Будемо вдячні за надання своїх, окремих побажань, та 

пропозицій у процес удосконалення підготовки офіцерів-артилеристів! 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дякуємо Вам за надані відповіді! 
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Додаток Г 

ПРОГРАМА 

проведення тренінгу із розвитку практичного мислення  

з офіцерами-артилеристами 

 
Мета: Розвиток практичного мислення офіцерів-артилеристів з метою 

підвищення ефективності виконання ними вогневих завдань. 

 

Завдання: 

– сформувати розуміння офіцерами-артилеристами психологічної 

сутності виконання вогневого завдання; 

– розвинути якості психічних пізнавальних процесів: мислення, пам’яті, 

уваги, сприйняття, відчуття, просторові та математичні навички, інтуїцію; 

– обговорити, усвідомити та досягти єдиного розуміння поняття 

«помилка», виокремити типи помилок, характер та причини їх здійснення під 

впливом стрес-чинників; 

– сформувати в офіцерів-артилеристів вольові вміння долати труднощі і 

стресори; 

– досягти усвідомлення  важливості командної взаємодії у ході 

виконання вогневих завдань; 

– навчитися практично застосовувати евристичні методи під час 

виконання вогневих завдань; 

– розвинути навички практичного мислення методом вирішення 

комплексних вогневих завдань. 

 

Оптимальна чисельність групи: 25-30 осіб. 

 

Час виконання: 5 навчальних днів. 

 

Психолого-педагогічні умови проведення тренінгу:  

– ретельна підготовка матеріально-технічних засобів та чітка 

організація виконання елементів вправ за встановленим розрахунком часу; 

– постійне спостереження за фізичним та психічним станом тих хто 

навчається; 

– суворе дотримання заходів безпеки; 

– наявність попередніх базових знань зі стрільби та управління вогнем 

артилерії. 
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Методика проведення тренінгу 

№ 

п/п 
Порядок проведення тренінгу 

1 Вступна частина 

1.1 ВСТУП 

Тренер: Сьогодні ми познайомимося з новою для декого з вас 

формою взаємодії. Наступні 5 навчальних днів ми присвятимо 

спілкуванню у формі тренінгу. Тренінг — це форма заняття, що дасть 

змогу учасникам не лише розширити свої професійні знання, а й 

поліпшити навички комунікації, дізнатися більше про себе і своє 

оточення, покращити настрій і налагодити приязні стосунки з іншими 

членами колективу. 

 

МЕТАФОРА 

«Командир»  

Командир вів свої війська за важким маршрутом і намагався 

всіляко підтримувати солдатів, переконуючи їх не боятися труднощів. 

«Той, хто не боїться труднощів і докладає зусиль, обов’язково досягне 

поставленої мети», – говорив він. Раптом один солдат сказав йому: 

«Пане командир, ви на коні, а нам доводиться йти пішки, тому нам 

важче». Командир зістрибнув з коня і запропонував своє місце. Не 

встиг солдат сісти на коня, як випадкова куля вбила його. Тоді 

командир сказав солдатам: «Бачите, у кожного свої труднощі. Чим 

вище місце, тим воно небезпечніше». І знову сів на коня. 

 

Для тренера: 

1. Принцип та правило максимальної активності. 

2. Спілкування за принципом «тут і тепер». 

3. Принцип і правило персоніфікації висловлювань. 

4. Принцип дослідницької творчої позиції. Правило відсутності 

критики і безоцінності висловлювань. 

5. Принцип партнерського спілкування. Правило доброзичливості. 

6. Принцип об'єктивації (усвідомлення) поведінки. Правило 

зворотнього зв'язку. 

 

Тренер: Отже, наші правила на ці п’ять днів: (записати на плакаті, 

або на дошці, протягом тренінгу нагадувати тільки у разі порушення) 

1. Будь активним, дій, говори. 

2. Думай і говори тільки про те, що відбувається «тут і тепер». 

3. Дій і говори тільки від свого імені. 

4. Пропонуй, пробуй, експериментуй, але не критикуй. 

5. Кожен гідний поваги, поважай інших – будуть поважати тебе. 

6. Намагайся зрозуміти себе та інших. Розкажи, що зрозумів і 

відчув. 
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№ 

п/п 
Порядок проведення тренінгу 

2. Основна частина 

2.1 ДЕНЬ 1 (ціннісно-мотиваційний) 

 Вправа 1. Привітання-знайомство «Коло побажань» 

Мета: познайомити учасників тренінгу між собою, створити 

позитивний емоційний фон для подальшої роботи групи. 

Час: 5-7 хв. 

Тренер: Щоб далі нам було легше працювати, ми маємо 

познайомитись. Тепер ми стаємо в коло обличчям до центру, я також 

стану серед вас і почну вправу першим. Я потискаю руку сусіду, що 

стоїть від мене за годинниковою стрілкою, і називаю своє ім’я, додаю 

до нього своє побажання, приблизно так: «Андрій. Нехай тобі 

щастить!». Мій сусід робить те саме, звертаючись до наступної людини 

за годинниковою стрілкою. Коли кожен повторить ці дії, ми замкнемо 

коло. Починаємо! 

Після того, як коло замкнулося: Тепер повторимо все у зворотному 

напрямі, кожен називатиме ім’я сусіда, від якого приймав побажання, і 

бажатиме йому щось від себе. Йдемо у зворотному напрямі. 

Тренер: Ця вправа на перший вигляд проста, але часто запам’ятати 

якісь деталі чи імена нам дуже важко. Але іноді вміння акцентувати 

увагу на таких дрібницях, як ім’я чи назва чогось, дозволяє нам бути 

ефективнішими та результативнішими у виконанні бойових завдань. 

Рекомендації для тренера: Зверніть увагу на тих, хто не запам’ятав 

ім’я сусіда у колі. Неуважність може бути ознакою тривожності 

людини. Таких варто підтримувати словами розуміння.  

 

Вправа 2. Вправа для знайомства «Коротко про себе» 
Мета: Розвиток знайомства учасників тренінгу, тренування уваги і 

вдосконалення навичок комунікації. 

Час: 30-40 хв. 

Тренер: Усі учасники тренінгу вже мали можливість почути один 

одного. Тепер ми спробуємо перевірити, наскільки ви уважні до 

оточуючих вас товаришів. Шикуймося і розраховуємося на перший-

другий. Кожна пара має 2 хвилини на спілкування, після цього кожен 

має представити свого партнера іншим учасникам. 

Тренер: Що саме Вам розповідали ваші колеги? На що саме 

звертали увагу, чи є якісь перекручені факти з того, що про Вас 

говорили. І зараз на завершення попрошу кожного сказати ще щось про 

себе, те, що не звучало під час вправи, почнемо по колу справа від мене. 

По закінченню: Ось тепер ми дійсно дещо знаємо про наш 

колектив. Спробуємо зрозуміти, що ми здобули під час виконання цієї 

справи. 

Рекомендації для тренера: Відомості про учасників, отримані під час 

виконання цієї вправи, дозволять створити уявлення про комунікативні 
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уміння учасників. Варто звернути увагу на емоційний стан учасників 

під час виконання вправи. Скутість і сором’язливість учасника під час 

презентації партнера може бути ознакою стресу. Варто відстежити 

активність такого учасника під час групової рефлексії після наступних 

вправ.  

 

Вправа 3: Вправа на розвиток довіри «Дружні руки» 

Мета: реалізувати умови для встановлення довіри між учасниками 

тренінгу. 

Час: 10-15 хв. 

Тренер: Учасники стають щільним колом. Кожен з учасників 

почергово виходить у центр кола, заплющує очі і крутиться навколо 

своєї осі, а потім падає навзнак. Учасники, що опинилися за його 

спиною, підхоплюють його руками. Кожен з учасників має вийти у 

центр кола і випробувати надійність колективу. 

Тренер: Які були у вас почуття, коли ви перебували у колі? Що було 

найскладніше під час виконання вправи? 

Рекомендації для тренера: Слідкуйте за тим, щоб учасники не 

травмувалися при виконанні вправи. Краще, щоб радіус кола був 

меншим за зріст учасника, який перебуває у його центрі. Важливо дати 

учасникам вправи висловитись щодо їхніх вражень від вправи. 

Поцікавтесь також, який досвід отримали учасники під час падіння на 

руки товаришів. 

По закінченню тренінгу варто оцінити реактивні психологічні 

показники учасників тренінгу, що вказують на ступінь тривожності, 

розвиток проблеми адаптації та довіри до колективу.  

 

Вправа 4: «Військова професія в світі інших професій”. 
Мета: визначення особливостей професії військового шляхом 

порівняння з іншими професіями.   

Час : 25 хв. 

Необхідні матеріали: блокноти учасників, ручки, олівці. 

Тренер: Вам пропонується записати на аркуші паперу 5 професій, 

найбільш близьких до професії офіцера-артилериста. З окремих списків 

складається загальний (по числу найбільших збігів). Записані на дошці 

5 професій порівнюються в процесі групового обговорення з професією 

артилериста 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? 

 

Вправа 5: «Образ професіонала”. 

Мета: визначення особистісних якостей, необхідних для успішної 
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професійної діяльності. Досягнення самоусвідомлення себе як 

майбутнього професіонала-артилериста. 

Час: 25 хв.  

Необхідні матеріали: аркуші формату А4, маркери, блокноти 

учасників, ручки, олівці. 

Зміст вправи. 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 офіцера-

артилериста. 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 офіцера-артилериста 

Якість Самооцінка 

1.  1...2...3...4....5 

2.  1...2...3...4....5 

 ...  

10.  1...2...3...4....5 

Потім в графі «Самооцінка” кожен з учасників має оцінити у себе 

рівень розвитку кожної якості за 5-бальною шкалою. При цьому 

необхідно підписати оціночний аркуш і здати тренеру. Він буде 

необхідний для подальших занять. 

Обговорення. Які якості стали провідними для вашого військового 

фаху і чому? На вашу думку, наскільки вони розвинуті у Вас? 

 

Вправа 6: «Почуття успіху”. 

Мета: вправа спрямована на роботу з почуттям успіху. Також її 

можна використовувати для завершення заняття. У другому випадку 

процедура обговорення не проводиться. 

Час : 20 хв. 

Необхідні матеріали: Блокноти, ручки, аркуші ватману, бейджики 

по кількості учасників і для тренерів. 

Тренер: А зараз я пропоную навчитися відчувати смак Перемоги, 

адже кожен чоловік має бути переможцем! Як це? Відчуйте, 

запам’ятайте, бо ви того варті! 

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 (можна 
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застосовувати обнімання, похлопування по плечу, рукопотискання). 

Після цього він дякує групі (говорить «дякую”, 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  «Дякую”, 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. 

Рекомендації для тренерів: Уважно спостерігати за динамікою 

групи. Одразу з початком проголошення інструкції задати позитивний 

тон. Доцільно повертатися оперативно і після виконання інших вправ у 

інші дні, коли хтось зазнає поразки, для різкого підняття настрою 

учасника та групи в цілому та оперативного підтримання позитивної 

динаміки. (Наприклад після невдачі у жартівливій формі підбадьорити 

учасника «А хто це в нас повісив носа!? А ну хлопці, насиплемо Андрію 

успіху!») 

 

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 

Мета: підвести підсумок проведеного заняття, закріплення навиків, 

поставити домашнє завдання. 

Тренер: Продовжіть речення: «Сьогодні на занятті я (зрозумів, 

зміг, навчився, усвідомив, захотів)...» 

Тренер: А тепер ви можете озвучити свої побажання іншим 

учасникам тренінгу. 

Вихідна експрес-діагностика: (на маленьких бланках) 

1. Оцініть за десятибальною шкалою (від 0 до 10) вплив тренінгу на 

ваш настрій. 

2. Оцініть за десятибальною шкалою вплив тренінгу на розвиток 

вашої довіри до колективу. 

3. Оцініть за десятибальною шкалою вплив тренінгу на вашу 
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самооцінку та мотивацію. 

4. Оцініть за десятибальною шкалою необхідність подальшої роботи 

по злагодженню вашого колективу. 

Домашнє завдання: Складіть перспективний план Вашого успіху. 

Тренер: Панове офіцери, сьогодні ми у такій дещо незвичній для вас 

формі плідно попрацювали. Познайомилися, пізнали один одного дещо з 

іншого боку, намагалися визначитися зі своїм професійним 

призначенням та місцем у суспільстві. Давайте подякуємо нам за 

плідну працю та активність! 

2.2 День 2 (стресовий) 

 Загальна мета: 

- розібратися з поняттям «стрес», зрозуміти механізм виникнення 

стресу та взаємозв’язку впливу стрес-чинників із ефективністю 

виконання завдань; 

- практично опрацювати та навчитися прийомам саморегуляції; 

- практично опрацювати вправи, пов’язані з виконанням завдань в 

умовах дії стрес-чинників, навчитися управляти власним емоційним 

станом. 

 

Тренер: Добрий день, шановні учасники! Сподіваюсь ви усі добре 

відпочили та готові плідно працювати, адже сьогодні в нас багато 

справ! Цей день ми присвятимо вивченню наших переживань та 

емоцій. Дуже важливо, навчитися володіти своїм психоемоційним 

станом. Тільки знаючи, що з нами відбувається та як реагує наша 

психіка на ті чи інші зовнішні подразники, ми можемо це 

контролювати, а відповідно бути більш ефективними у вирішенні 

завдань.  

 

МЕТАФОРА 

«Формування діаманта» 

Алмази цінуються завдяки своїй міцності і надійності. При цьому 

алмаз, будучи однією з форм стійкого існування речовини, утворюється 

з менш міцного вуглецю. Здатність алмазу протистояти зовнішнім 

негативним чинникам формується завдяки додатковій енергії - 

тривалим перебуванням під високим тиском в надрах землі. В процесі 

цього алмаз ніби запасається енергією, у нього змінюється структура 

кристалічної решітки, в ній з'являються міцність і стійкість, що 

відрізняють його від аморфних речовин. В результаті алмаз здатний 

протистояти тиску інших речовин, а при відповідній обробці 

перетворюється у блискучий діамант. 

Так і психіка людини, тренованої і сильної, має стійкість до як 

зовнішніх подразників, так і внутрішніх конфліктів. Будь-які труднощі, 

з якими людина стикається у своєму житті, вона може направити на 
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своє зміцнення або руйнування. 

 

Обговорення.  

1. Що таке на Вашу думку стрес? 

2. Які стрес-чинники найбільше впливають на ефективність ваших 

дій? 

3. Чи переживали Ви коли небуть критичні ситуації, що Ви тоді 

відчували, які були Ваші дії? 

4. Як ви вважаєте, які чинники є найбільшими стресорами? 

5. У чому різниця між сміливою та несміливою людиною? 

Теоретична частина. Виступ. Стрес та його вплив на ефективність 

діяльності військовослужбовця. 

Час: 45 хв. 

Мета: Надати основні теоретичні знання стосовно понять "стрес", 

"емоційний стан", "ефективність діяльності".  

 

Практична частина. 

Вправа 1. «Без командира» 

Мета: 

- спробувати діяти в умовах невизначеності; 

- вивчити співробітництво як альтернативу конфлікту в груповий 

діяльності; 

- вивчити переваги і недоліки коллективної відповідальності; 

- розвинути вміння і готовність приймати відповідальність на себе, 

відпрацювати вміння продуктивно діяти у недирективному середовищі 

в умовах невизначеності. 

Ресурси: простір (відкрита місцевість, або спортивний зал)  

Час: близько 20 хв. 

Кількість учасників: поділитися на дві рівні групи, з метою 

створення елементу змагальності. 

Тренер: Артилерія – колективна зброя! Від того як ви будете 

керувати підлеглим особовим складом на вогневій позиції та командно-

спостережному пункті, залежатиме ефективність. У завданні, яке ви 

спробуєте зараз виконати буде важко, тому що ніхто і ніким не буде 

керувати. Абсолютно! Ви спробуєте відчути те, що відчуватимуть 

Ваші підлеглі в умовах невизначеності та невпевненого, слабкого 

управління. Весь сенс вправи в тому, що при виконанні того чи іншого 

завдання кожен з учасників зможе розраховувати виключно на свою 

кмітливість, ініціативу, та спостережливість. Успіх кожного стане 

запорукою загального успіху. 

Отже, з цієї хвилини кожен відповідає тільки за себе! Слухаємо 

завдання і намагаємося якомога краще впоратися з ним. Будь-який 

контакт між учасниками заборонений: ні розмов, ні знаків, ні 

тілесного контакту, ні обуреного шипіння - нічого! Працюємо мовчки, 
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максимум - погляд в бік партнерів. Вчимося розуміти один одного на 

телепатичному рівні! 

Тренер: Прошу групи шикуватися  в коло! Кожен чує завдання, 

аналізує його і намагається вирішити, що йому особисто належить 

зробити, щоб в результаті група максимально швидко і точно встала в 

коло. 

Дуже добре! Ви звернули увагу, що в деяких аж руки свербіли, так 

хотілося кимось покерувати. А чимала частина з вас стояла в повній 

розгубленості, не знаючи, що робити і з чого почати. Продовжимо 

тренувати особисту відповідальність. Збудуйте, будь ласка: 

- колону по зростанню; 

- два кола (у кожній групі); 

- трикутник; 

- шеренгу, в якій всі учасники шикуються по зростанню; 

- шеренгу, в якій всі учасники розташовані відповідно до кольору 

волосся: від найсвітліших на одному краю до найтемніших на іншому; 

- живу скульптуру "Зірка", "Медуза", "Черепаха" ... 

Завершення: обговорення гри. 

Тренер: Зараз Ви опинилися у ситуації невизначеності, а саме: є 

задача, яка вимагає негайного вирішення, є противник, точніше 

суперник у вигляді сусідньої групи, обмежений час, обмежені 

можливості. Отже, нам є про що поговорити, давайте обсудимо це: 

- Що Ви відчували, опишіть свої хвилювання? 

- Чи хотіли б Ви опинитися під керівництвом такого командира у 

бойових умовах? 

- Як ви вважаєте, розіграна ситуація змобілізувала ваші зусилля,  чи 

навпаки, дезорганізувала вас? 

- Чи легко було відмовитися від керівного стилю поведінки? 

- Чи заспокоїв вас очевидний успіх групи в спробах самоорганізації? 

Тепер ви більше сподіваєтеся на товаришів, чи не так? Не забудьте, 

що і кожен з вас вніс лепту в загальну перемогу! 

- Які були відчуття людей, які звикли бути веденими? Важко 

залишитися раптом без чиїх би то не було оцінок, порад, вказівок? 

- Як ви розуміли, вірні ваші дії або помилкові? Чи сподобалося 

відповідати за себе і самостійно приймати рішення? 

Рекомендації для тренера: Відмітьте активних учасників вправи, 

які виступили у ролі організаторів більшості, це люди з лідерськими 

якостями. Варто звернути на них увагу командирів підрозділів. 

 

Вправа 2. "Стороння позиція" 
Мета: - навчитися керувати своїм емоційним станом; 

- провести аналіз ефективності своїх дій шляхом рефлексії. 

Час: 20 хвилин. 

Тренер: Як часто Ви виконували вогневі завдання в умовах 
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обмеженості часу та впливу сторонніх подразників. Дуже часто ми 

припускаємося у цих несприятливих умовах помилок, та потім навіть 

не можемо згадати що саме ми робили. Зараз ми спробуємо ніби у 

сповільненій зйомці, подивитися на себе зі сторони. Це буде схоже на 

те, як професійні спортсмени здійснюють ідеомоторне тренування. 

Це дозволить нам ніби відшліфувати кожен свій рух, щоб досягти 

максимальної ефективності. 

Інструкція: Уявіть собі, що ви бачите себе і все, що відбувається, 

ніби зі сторони, як ніби дивитися про себе фільм. Встановіть зручну 

для вас дистанцію. Відчуйте себе спостерігачем, далеким і в той же 

час зацікавленим всім тим, що відбувається. Спокійно і безпристрасно 

споглядайте як відбуваються зовнішні явища. Установлена вами 

дистанція надає послугу: ви починаєте бачити, як і що ви робите, не 

перетворюючись на те, що ви бачите. Ви можете спостерігати свої 

емоції, накшталт гніву, але не дійте на підставі цього гніву. Головне - 

не дайте собі «втягнутися» в ситуацію знову. Робіть все, що необхідно 

для підтримки дистанції: уявіть перед собою скляний бар'єр, 

відсуньтеся на більшу відстань, підніміться над ситуацією і дивіться 

на неї зверхньо. Ви можете розслабитися і з цієї нової перспективи 

зважити всі більш тверезо. Більшість з нас знаходить найкращі 

рішення, залишаючи усі емоції в стороні. Тепер ви дивитеся на зовнішні 

обставини як глядач, мовчазний свідок, який відійшов на хвилину, щоб 

оцінити ситуацію. Вир більше не кружляє вас немов пробку в 

стрімкому, бурхливому потоці. Оцініть ситуацію і прийміть рішення 

про подальші дії: як вам слід поводитися оптимальним чином; який 

ресурс для цього потрібен; де ви його можете взяти прямо зараз. 

Рекомендації для тренера: Вправу доцільно також 

використовувати за підсумками виконання офіцерами-артилеристами 

вогневих завдань у випадку зайвого хвилювання, метушливості, низької 

організованості, яка призводить до перебільшення ліміту часу та 

збільшення кількості помилок. 

 

Вправа 3. "Ресурсний стан" 

Мета: - вміти активізувати свій внутрішній потенціал; 

- навчитися розпізнавати свій емоційний стан та управляти ним. 

Час: 30 хв. 

Тренер: Найнадійніше джерело ресурсу - ви самі, бо все, що вам 

потрібно, в вас вже давно є. Важливо тільки вміти цим вчасно 

скористатися. Технологія актуалізації ресурсних станів надає таку 

можливість. Припустимо, ви бачите, що для оптимальної поведінки 

вам необхідне почуття впевненості. Згадайте ситуацію, в якій ви 

завжди відчуваєте себе впевнено: за кермом свого велосипеда,  вдома 

або десь іще. Неважливо, що це за спогад. Головне, що в даний момент 

він є для вас позитивним і сильним. Ще раз у всій повноті переживіть 
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його, як якщо б все це відбувалося зараз. Відчуйте у собі впевненість і 

силу. З цим почуттям увійдіть в стресову ситуацію і дійте на підставі 

вашої впевненості. Дійте виходячи з того, що на першому плані вами 

керує вже не стрес, а  шанс впоратися з ним. Використовуйте його. 

Здобута перемога приносить почуття гордості за себе, відчуття сили 

і здатність відповісти на серйозний виклик. У вас закріплюється 

впевненість в собі, і ви виявляєте, що маєте достатній запас міцності, 

щоб винести будь-яке випробування, яке випало на вашу долю. За 

допомогою прийому актуалізаціі ресурсних станів ви можете 

закликати до себе на допомогу будь-яке потрібне вам почуття: спокій, 

компетентность, зосередженість, витримку і так далі. Все, що для 

цього треба зробити, це взяти його звідти, де воно у вас було і 

перенести туди, де ви в ньому маєте потребу зараз. Якщо досвіду 

переживання потрібного почуття у вас немає, використовуйте 

прийом, як ніби ви опановуєте цим почуттям. Єдине, що ви можете 

зробити, не володіючи, наприклад, сміливістю, так це прикинутися 

сміливим і погоджувати з цим свою поведінку. Ви також можете 

запозичити необхідний ресурс у вашого героя, наслідуючи його манеру 

поведінки. 

 

Вправа 4. "Настрій"  

Мета: візуалізація негативних переживань та позбавлення від них. 

Час: 40 хв. 

Тренер: Сядьте за стіл і візьміть кольорові олівці чи фломастери. 

Перед вами - чистий аркуш паперу. Намалюйте будь-який сюжет - 

лінії, кольорові плями, фігури. Важливо при цьому зануритися в свої 

переживання, вибрати колір і провести лінії так, як вам більше 

хочеться, в повній відповідності з вашим настроєм. Уявіть, що ви 

переносите своє занепокоєння і тривогу на аркуш паперу, намагаючись 

виплеснути його повністю, до кінця. Малюйте до тих пір, поки не 

заповниться весь простір листа, і ви не відчуєте заспокоєння. Ваш час 

зараз не обмежений: малюйте стільки, скільки вам потрібно. Потім 

переверніть лист і напишіть кілька слів, що відображають ваш 

настрій. Довго не думайте, необхідно, щоб ваші слова виникали вільно, 

без спеціального контролю з вашого боку. Після того як ви намалювали 

свій настрій і переклали його в слова, із задоволенням, емоційно 

розірвіть листок і викиньте його в урну. Усе! Тепер ви позбулися свого 

напруженого стану! Ваша напруга перейшла в малюнок і вже зникла, 

як цей неприємний для вас малюнок. 

Тренер: Отже, після релаксаційних справ, привівши себе у спокійний 

і зібраний стан, спробуємо попрацювати. Пропоную Вам цікаву та 

дуже динамічну вправу. Вона з одного боку стане своєрідною 

розминкою для мозку, а з іншого дозволить Вам реально оцінити свої 

можливості.  
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Вправа 5 "Інтелектуальна лабільність" 
Мета: дослідження лабільності, тобто здатності перемикання уваги, 

уміння швидко переходити з вирішення одних завдань на виконання 

інших, не допускаючи при цьому помилок. 

Час: 20 хв. 

Матеріал: спеціальний бланк для відповідей, видається кожному 

випробуваному. 

Опис: методика складається з ряду декількох нескладних завдань, 

які зачитуються експериментатором. На рішення кожного завдання 

відводиться від 3 до 5 секунд. Відповіді випробуваного фіксуються на 

спеціальному бланку. Питання слід зачитувати швидко, дотримуючись 

часових інтервалів, один раз, перепитування і повтори недопустимі. 

Для ускладнення, можна запустити відволікаючий фон на аудіо або 

відео. Методика призначена для дорослих випробовуваних. 

Тестовий матеріал. 
1. (Квадрат 1). Напишіть першу літеру імені Сергій і останню букву 

першого місяця року (3 сек.). 

2. (Квадрат 4). Напишіть слово ПАР так, щоб будь-яка одна буква 

була написана в трикутнику (3 сек.). 

3. (Квадрат 5). Розділіть чотирикутник двома вертикальними і двома 

горизонтальними лініями (4 сек.). 

4. (Квадрат 6). Проведіть лінію від першого кола до четвертого так, 

щоб вона проходила під кругом № 2 і над колом № 3 (3 сек.). 

5. (Квадрат 7). Поставте плюс в трикутнику, а цифру 1 в тому місці, 

де трикутник і прямокутник мають загальну площу (3 сек.). 

6. (Квадрат 6). Розділіть друге коло на ТРИ, а четверте на ДВІ 

частини (4 сек.). 

7. (Квадрат 10). Якщо сьогодні не середа, то напишіть передостанню 

букву вашого імені (3 сек.). 

8. (Квадрат 12). Поставте в перший прямокутник плюс, третій 

закресліть, в шостому поставте 0 (4 сек.). 

9. (Квадрат 13). З'єднайте точки прямою лінією і поставте плюс в 

меншому трикутнику (4 сек.). 

10. (Квадрат 15). Обведіть кружком одну приголосну букву і 

закресліть голосні (4 сек.). 

11. (Квадрат 17). Продовжіть бічні сторони трапеції до перетину 

одна з одною і позначте точки перетину останньої буквою назви 

Вашого міста (4 сек.). 

12. (Квадрат 18). Якщо в слові "синонім" шоста буква голосна, 

поставте в прямокутнику цифру 1 (3 сек.). 

13. (Квадрат 19). Обведіть велику окружність і поставте плюс в 

меншу (3 сек.). 

14. (Квадрат 20). З'єднайте між собою точки 2, 4, 5, минувши 1 і 3      
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(3 сек.) 

15. (Квадрат 21). Якщо два багатозначних числа неоднакові, 

поставте галочку на лінії між ними (2 сек.). 

16. (Квадрат 22). Розділіть першу лінію на три частини, другу на дві, 

а обидва кінці третьої з'єднайте з точкою А (4 сек.). 

17. (Квадрат 23). З'єднайте кінець першої лінії і верхнім кінцем 

другий, а верхній кінець другої - з нижнім кінцем четвертої (3 сек.). 

18. (Квадрат 24). Закреслюйте непарні цифри і підкресліть парні   (5 

сек.). 

19. (Квадрат 25). Укладіть дві фігури в коло і відведіть їх одна від 

одної вертикальною лінією (4 сек.). 

20. (Квадрат 26). Під літерою А поставте стрілку, спрямовану вниз, 

під буквою В стрілку, спрямовану вгору, під буквою С - галочку      (3 

сек.). 

21. (Квадрат 27). Якщо слово ДІМ і ДУБ починаються на одну і ту ж 

букву, поставте між ромбами мінус (3 сек.), 

22. (Квадрат 28). Поставте в крайній зліва клітинці О, в крайній 

праворуч плюс, в середині проведіть діагональ (3 сек.). 

23. (Квадрат 29). Підкресліть знизу галочки, а в першу галочку 

впишіть букву А (3 сек.). 

24. (Квадрат 30). Якщо в слові ПОДАРУНОК третя буква НЕ І, 

напишіть суму чисел 3 + 5 (3 сек.). 

25. (Квадрат 31). У слові САЛЮТ обведіть кружком приголосні 

букви, а в слові ДОЩ закресліть голосні (4 сек.). 

26. (Квадрат 32). Якщо число 54 ділиться на 9, опишіть коло 

навколо чотирикутника (3 сек.). 

27. (Квадрат 33). Проведіть лінію від цифри 1 до цифри 7 так, щоб 

вона проходила під парними цифрами і над непарними (4 сек.). 

28. (Квадрат 34). Закреслюйте гуртки без цифр, гуртки з цифрами 

підкресліть (3 сек.). 

29. (Квадрат 35). Під приголосними буквами поставте стрілку, 

спрямовану вниз, а під голосними - стрілку, спрямовану вліво (5 сек.). 

30. (Квадрат 36). Напишіть слово МИР так, щоб перша буква була 

написана в колі, а друга в прямокутнику (3 сек.). 

31. (Квадрат 37). Вкажіть стрілками напрямки горизонтальних ліній 

вправо, а вертикальних - вгору (5 сек.). 

32. (Квадрат 39). Розділіть другу лінію навпіл і з'єднайте обидва 

кінці першої лінії з серединою другої (3 сек.). 

33. (Квадрат 40). Відокремте вертикальними лініями непарні цифри 

від парних (5 сек.). 

34. (Квадрат 41). Над лінією поставте стрілку, спрямовану вгору, а 

під лінією - стрілку, спрямовану вліво (2 сек.). 

35. (Квадрат 42). Укладіть букву М в квадрат, К в коло, О в 

трикутник (4 сек.). 
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36. (Квадрат 43). Суму чисел 5 + 2 напишіть в прямокутнику, а 

різницю цих же чисел - в ромбі (4 сек.). 

37. (Квадрат 44). Закреслюйте цифри, діляться на 3, і підкресліть 

інші (5 сек). 

38. (Квадрат 45). Поставте галочку тільки в коло, а цифру 3 - тільки 

в прямокутник (3 сек.). 

39. (Квадрат 46). Підкресліть букви і обведіть кружками парні 

цифри (5 сек.). 

40. (Квадрат 47). Поставте непарні цифри в квадратних дужках, а 

парні - в круглі (5 сек.). 

Оцінка проводиться за кількістю помилок. Помилкою вважається і 

пропущене завдання. Норми виконання: 0-4 помилки - хороша здатність 

до виконання завдань; 5-9 помилок - середня лабільність; 10-14 

помилок – низька лабільність, труднощі у переключенні уваги; 15 і 

більше помилок – мало успішний у будь-якому виду діяльності. 

 

БЛАНК 
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ВІДПОВІДІ 

 
 

Заключна частина. 

Тренер: Дякую панове офіцери за вашу активну участь! Давайте 

поаплодуємо один одному! Сьогодні ми присвятили нашу роботу 

дослідженню своєї емоційно-вольової сфери. Дуже важливо вміти 

управляти своїми емоціями, почуттями, думками. Адже це робить нас 

більш ефективними та успішними. 

 

2.3 День 3 (інтелектуальний) 

 МЕТАФОРА 

«Важливість зворотного зв'язку» 
Пасажири сідають в крісла авіалайнера, смакуючи гарну повітряну 

подорож, і бачать, як повз них неспішно проходять в свою кабіну 

пілоти, чомусь в чорних окулярах. 

Хтось із пасажирів не надає цьому значення. А хтось думає: «Це 

якось дивно». Але потім і вони заспокоюються, пояснюючи собі, що 

пілоти не можуть бути сліпими. Літак розганяється по злітній смузі. 

Пасажири з цікавістю, захопленням і завмиранням дивляться в 

ілюмінатори. 

Швидкість все більше і більше, але літак не злітає. Пасажири з 

тривогою бачать, що вже скоро закінчиться злітна смуга, але літак 

не злітає. І коли до закінчення злітної смуги залишається всього лише 

пара сотень метрів в салоні лунає гучна хоровий «А-а-а!!!». Почувши 

це, командир авіалайнера тягне штурвал на себе, і літак благополучно 

відривається від землі, ледь не зачепивши паркан, який огороджує 
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злітну смугу. 

- Ось коли-небудь вони не закричать, і ми розіб'ємося вщент, - 

помічає другий пілот. 

 

Вправа 1. Рефлексія минулого заняття 

Мета: корекція подальшого проведення тренінгу, зворотній зв’язок. 

Час: 10-15 хвилин. 

Інструкція. Група сідає в коло, і усі хто бажає по черзі 

висловлюють свої враження про попереднє заняття. Що сподобалось? 

Що не подобається? Що хотілося б зробити сьогодні по-іншому? Які 

претензії до групи, конкретно до кого, до керівника? Не треба нікого 

примушувати висловлюватися, кажуть тільки за бажанням. 

 

Тренер: Доброго ранку шановні учасники! Сьогодні ми розпочинаємо 

наш третій день! Цей день ми умовно назвемо «Інтелектуальним». Ми 

будемо говорити про те, що таке інтелект, мислення, пам’ять, увага, 

сприйняття та інші психічні пізнавальні процеси. Повірте, ви 

дізнаєтеся багато цікавого і неочікуваного про ваш мозок! 

Яким має бути справжній офіцер-артилерист? Він має мати 

тверді переконання, бути морально та психологічно стійким. Має 

вміти витримувати дію стрес-чинників та справлятися з їх 

наслідками. Та, звичайно, одна із головних вимог, це добре розвинений 

інтелект. Але не тільки - а ще і добра пам'ять, увага, вміння 

зосереджуватися та приймати рішення у самих складних ситуаціях, а 

також витримка, винахідливість, кмітливість. 

Головний мозок людини – геніальне творіння природи. Він володіє 

практично необмеженими можливостями, про що більшість людей і 

не підозрює. Шляхом тренінгу мозку можна розвивати свій інтелект 

постійно. Мозок, як і м’язи, піддається тренуванню. Мозок здатний 

навчатися. Мозок пластичний - а це значить, що ми можемо по своїй 

волі посилювати потрібні нам функції! Можемо розвинути пам'ять до 

феноменальних величин. Можемо дисциплінувати свою думку так, щоб 

легко вирішувати найскладніші завдання. Можемо стати такими 

уважними, щоб жодна дрібниця і деталь (від яких часом залежить 

дуже багато), не вислизнула від нас. Можемо освоїти мистецтво 

генерувати нестандартні ідеї. Можемо навчитися мислити творчо, 

неординарно і при цьому логічно чітко і вивірено. 

І всього цього можна досягти за допомогою тренінгу мозку. А ще 

тренувати  інтелект потрібно хоча б для того, щоб його не 

втратити. Адже згідно законам нашого організму, ми втрачаємо те, 

чим не користуємося. Якщо не давати навантаження м'язам, вони 

атрофуються. Якщо не тренувати інтелект, він слабшає.  
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УВАГА 
Увага - це найважливіший чинник, який формує силу і ефективність 

вашого інтелекту. Безліч людей не вміють ефективно мислити просто 

тому, що вони неуважні. 

Уявіть, наскільки зосередженою, уважною, спостежливою до 

дрібниць має бути бути командир, від якого залежить успіх виконання 

бойового завдання. Як багато всього він має вчасно помітити і 

розпізнати. Причому спостерігати іноді доводиться в украй 

несприятливих условиях - наприклад, при поганій видимості, 

обмеженого часу, або в ситуації небезпеки для життя. Довго 

утримувати увагу на виокремленому предметі і не відволікатися – це 

важко, цьому треба вчитися. Тримати в полі зору більше семи-вісьми 

об’єктів звичайній людині не під силу. А спеціально підготовленій під 

силу і не таке! 

У більшості непідготовлених людей увага блукає, перескакує 

з предмета на предмет, розсіюється. Це вкрай негативно 

позначається на можливостях інтелекту. Це знамениті коливання 

сенсорної ясності, чисельно встановлені ще в 1893 році психологом Н. 

Н. Ланге: для слухових відчуттів - 4 сек., Для відчуттів зорових - 3,2 

сек., Для тактильних відчуттів - 2,5 сек. Механізмом такого роду 

коливань виступають, по-видимому, певні внутрішні флуктуації, 

адаптація або виснаження, що відбуваються як в рецепторах, так і в 

центральних частинах аналізаторів. Якщо ми розсіяні чи недостатньо 

сконцентровані, то не зможемо належним чином виконати завдання.  

Тренуючи уважність та спостережливість, ви таким чином тренуєте 

інтеллект. А ще ви набагато більше дізнаєтеся і про дійсність яка вас 

оточує і про свої можливості в ній. Вправи, спрямовані на тренування 

уваги пропонуються нижче. 

 

Вправа 2 «Сходи-Карниз»  

Мета: дослідження явища коливання уваги і його періодичності 

залежно від установки випробуваного. 

Час: 25 хв. 

Забезпечення: стимульний матеріал, метроном або секундомір. 

Тренер: Увага як стан максимальної зосередженості на об'єкті не 

може бути нескінченно тривалою у часі. Тимчасової характеристикою 

уваги, тобто, характеристикою її тривалості, виступає властивість 

стійкості. Стійкість уваги порушується цілою низкою причин. Це, 

наприклад, хвиля уваги як періодична зміна її інтенсивності (ослаблення 

- посилення з періодом 8-10 секунд), яка узгоджується з коливанням 

кров'яного тиску. Однак стійкість, як і будь-яка інша властивість 

уваги, не є самодостатньою функцією, тобто, зумовленою виключно 

фізіологічною основою уваги. Увага завжди включена у діяльність, 
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тому і властивості її в значній мірі залежать від цієї діяльності: її 

структури, предмета, цілей та ін. Одним з проявів коливання уваги є 

ковзання уваги, яке складається в епізодичній зміні фігури і фону (при 

розгляданні спеціальних подвійних зображень) і виступає наслідком 

певної "боротьби" двох полів зору. 

Хід роботи. Група навчаємих ділиться на пари експериментатор-

випробуваний, що працюють в одному приміщенні. Відлік такту 

дається загальний на все експериментальне приміщення. 

 
Випробуваний уважно дивиться на малюнок подвійного зображення 

і за допомогою умовної сигналізації повідомляє експериментатору, що 

саме він зараз бачить на малюнку. Якщо він бачить сходи, то опускає 

вказівний палець лівої руки вниз, якщо ж карниз, то його палець 

піднятий вгору. Експериментатор стежить за становищем вказівного 

пальця випробуваного і в такт сигналів (один сигнал в секунду) ставить 

на листочку зліва направо точки: над рискою, якщо випробовуваний 

бачить карниз, і під рискою, якщо палець випробуваного опущений 

вниз. Робота складається з 24 дослідів; час кожного - 30 сек. У перервах 

між дослідами (кілька секунд) випробуваний не бачить малюнка. 

Досліди здійснюються в такій послідовності: протягом перших шести 

випробуваний розглядає малюнок, не маючи будь-якої суб'єктивної 

установки на переважне бачення сходи або карниза, на наступні 12 

дослідів випробуваному дається установка намагатися бачити в 

малюнку щось одне, нарешті, останні 6 дослідів знову йдуть без певної 

установки. Досліди з установкою більш цікаві. Половині 

випробовуваних дати завдання на переважне бачення сходів, а половині 

- на бачення карниза. Перед початком роботи слід провести невелике 

тренування (без установки). 

Інструкція випробуваному (без установки). Дивіться уважно на 

цей малюнок з оборотною перспективою, де ви будете мимоволі 

бачити то сходи, то карниз. Я маю знати, що саме ви в даний момент 
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бачите, тому покладіть долоню лівої руки на стіл і сигналізуйте мені 

вказівним пальцем: якщо він опущений, ви бачите сходи, якщо ж 

піднятий, то ви бачите зараз карниз. 

Інструкція випробуваному (з установкою). Робіть те ж, що і в 

попередніх дослідах, але намагайтеся бачити в малюнку тільки сходи 

(карниз). 

Рекомендації для тренера: Для відліку часу (1 сек.) Можна 

використовувати сигнали від звукового генератора, такти метронома; 

можна також стукати олівцем з частотою 1 удар в секунду. Можна 

також використовувати інші подвійні зображення, наприклад: дівчина-

старуха, качка-заєць, ваза-люди та інші. Після закінчення вправи, 

обов’язково провести обговорення. Що відчували? Що спостерігали? Та 

ін. 

 

Вправа 3: «Таблиці Шульте» 

Мета: тренування у переключенні уваги, швидкості, 

зосередженості, продуктивності 

Час: 10 хв.  

Забезпечення: таблиці Шульте, секундомір. 

Тренер: Німецький психотерапевт Вальтер Шульте в середині ХХ 

століття винайшов унікальний інструмент для тренування уваги, 

засвоєння великої кількості інформації і швидкості реакції, який 

відразу почав використовуватися для підготовки персоналу практично 

всіма спецслужбами світу. 

Таблиці Шульте на перший погляд дуже прості, тренуватися по 

ним неважко, але приголомшливий результат дають навіть 5 хвилин 

тренувань щодня. Самі таблиці являють собою матриці, що 

складаються з 25 клітин (5 по вертикалі і 5 по горизонталі) (нижче на 

малюнку). В кожну клітину в довільному порядку вписана одна з цифр 

від 1 до 25. Перед тренуванням ставиться завдання - якомога швидше 

знайти цифри або в прямий послідовності від 1 до 25, або в зворотному 

- від 25 до 1. Працюючи з таблицями Шульте, ви отримаєте наступні 

результати. Чи зможете повністю концентрувати увагу на важливих 

речах протягом значних проміжків часу. 

- навчитесь легко перемикати увагу з одного завдання на інше, не 

втрачаючи продуктивності інтелектуальної діяльності; 

- підвищите інтенсивність і швидкість ваших розумових процесів; 

- навчитесь орієнтуватися у великих обсягах інформації, миттєво 

виокремлюючи потрібні деталі; 

- ваш мозок почне працювати ясно і чітко, не відволікаючись на 

сторонні подразники; 

- навчитесь миттєвому зосередженню на будь-якому 

розв'язуваному вами завданні; 

- зможете моментально включатися в розумову працю, вас не буде 
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турбувати довге розгойдування, ви будете працювати з максимальною 

інтенсивністю з перших же секунд. 

- зможете протягом тривалих відрізків часу займатися розумовою 

працею, не роблячи перерв, не знижуючи інтенсивності і практично не 

втомлюючись. 

- у вас з'явиться навик миттєвої мобілізації всіх ваших 

інтелектуальних ресурсів для інтенсивної роботи. 

- навчитесь оптимальним чином впорядковувати і організовувати 

інформацію. 

Якщо ви запитаєте, коли слід очікувати подібних результатів, то 

відповідь буде такою: миттєво. Як тільки ви почнете працювати з 

таблицями Шульте, ваші інтелектуальні здібності зростуть в ту ж 

мить, і ви це відчуєте, але, звичайно, з першого разу серйозних змін 

очікувати не варто, щоб результати досягли максимуму, вам буде 

потрібно як мінімум десять днів. 

 

Найпростіший варіант таблиці 
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Ускладнений варіант таблиці  

 
Методика роботи з таблицями Шульте. 
В ідеалі сторона квадрата має бути 25×25 сантиметрів, а кожна 

клітина таблиці, таким чином, буде розміром 5×5 сантиметрів. Вам 

знадобиться секундомір - це обов'язково умова. Робота з таблицями 

Шульте проводиться на час. 

Для одного заняття виберіть п'ять таблиць - вибирати потрібно 

випадковим чином, наприклад, навмання витягнувши п'ять таблиць зі 

стосу. Візьміть одну з п'яти таблиць і розташуйте перед собою на рівні 

очей на відстані приблизно 40-50 сантиметрів від себе. Якщо при 

подібному розміщенні ви не бачите всю таблицю цілком, то можна 

відсунути її трохи далі. Таблиця має бути розміщена строго 

вертикально. Можна тримати її в руках, а можна розмістити на стіні або 

на підставці. Направте погляд на центр таблиці. Включіть секундомір і 

починайте шукати числа від 1 до 25 по порядку, не пропускаючи ні 

одного числа. Надалі можна буде чергувати пошук цифр в прямому і 

зворотньому порядку: тобто шукати їх то від 1 до 25, то від 25 до 1. 

Знайдені числа називайте беззвучно, про себе, а не вголос. Якщо у вас є 

звичка ворушити губами навіть при беззвучному рахунку, відмовтеся 

від цього. Ніякої артикуляціі - тобто роботи мовного апарату не має 

бути зовсім, адже ми працюємо на час, а артикуляція дуже уповільнює 

темп пошуку потрібн их чисел. необхідно, щоб очі здійснювали 

якомога менше рухів від числа до числа. Прагніть до максимальної 
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нерухомості очей. Нехай ваш погляд зосередиться на центральній 

клітинці таблиці так, щоб бачити все поле таблиці периферійним зором. 

Користуйтеся в основному саме периферійним зором для пошуку 

чисел. Коли все числа будуть знайдені в потрібному порядку, зупиніть 

секундомір. Запішіть час, який пішов на проходження однієї таблиці. 

Якщо були помилки, наприклад, ви збивалися і пропускали число, 

запишіть також кількість подібних помилок і збоїв. Перейдіть до 

наступної таблиці і знову повторіть весь порядок дій. Обов'язково 

проходити за один раз все п'ять таблиць. оптимальна тривалість заняття 

- 5 хвилин. Якщо за цей час ви не пройшли п'ять таблиць, все одно 

припиніть заняття. Якщо ви втомитеся раніше, ніж за 5 хвилин, або 

якщо помітите, що час проходження наступних таблиць у вас 

збільшується в порівнянні з попередньою, або відчуєте, що очі 

втомлюються, теж краще зупинитися. Займайтеся таким чином кожен 

день по 5 хвилин, обов'язково фіксуючи результати. Коли ви зможете за 

5 хвилин пройти п'ять таблиць, дайте собі завдання зберегти цей темп 

на найближчі десять днів. Якщо в якийсь із цих десяти днів ви знову не 

укладетеся в 5 хвилин, почніть спочатку відрахунок цих десяти днів - а 

саме з того дня, коли ви знову укладетеся в 5 хвилин. Тренінг 

вважається пройденим, коли ви протягом десяти днів будете проходити 

по п'ять таблиць протягом 5 хвилин. У ці 5 хвилин входять також і 

паузи між таблицями, коли ви будете записувати час проходження 

чергової таблиці і міняти таблицю у себе перед очима. 

Що стосується швидкості проходження однієї таблиці, то потрібно 

прагнути до найкращого результату - 25 секунд. Але якщо навіть вам не 

вдається досягти такої швидкості (це зробити справді непросто), ефект 

від тренувань все одно буде величезним. Крім того, ви можете 

пишатися собою вже в тому випадку, якщо зможете проходити таблицю 

за 45-50 секунд, це теж зовсім непоганий результат. Після того, як вам 

вдасться протягом десяти днів проходити по п'ять таблиць в день, 

витрачаючи на це сумарно не більше 5 хвилин, можна зробити перерву 

на 1-2 тижні 

При бажанні ви можете видозмінювати завдання: наприклад, 

називати по порядку спочатку тільки парні числа, потім толь до 

непарні. 

Поради для тренера: Дуже зручно користуватися таблицями 

Шульте з використанням сучасних гаджетів. Скачайте їх безкоштовно у 

операційній системі ANDROID або IOS через APP STORE або 

PLAYMARKET. Вказані програми є досить зручними, дозволяють 

працювати не тільки з цифрами, але й з кольором, розміром і формою. 

Автоматично хронометрують і зберігають час. Мають адаптивний 

інтерфейс у вигляді гри. Можна здійснювати оперативні тренування 

будь де, наприклад, у громадському транспорті. 
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Вправа 4 "Промінь світла" 

Мета: тренування здатності концентрувати та розосереджувати 

увагу 

Час: 10 хв.  

Тренер: Іноді нам потрібна концентрація уваги на чомусь одному, - 

але бувають ситуації, коли, сконцентрувавшись на визначеному 

об'єкті, ми можемо втратити щось важливе, що відбувається поруч. 

У цьому випадку корисно розосередити увагу і спостерігати за всім, 

що відбувається, намагаючись не упустити дрібниць. З цією метою 

подивіться у вікно, якщо перед ним відкривається досить широке 

простір. Якщо немає, вийдіть на вулицю і знайдіть таке місце, з якого 

можна побачити віддалені об'єкти. Направте погляд у далечінь і 

постарайтеся розглянути щось, що знаходиться на максимальному 

віддаленні. Потім швидко переведіть погляд на те, що знаходиться 

найближче до вас. Потім уявіть, що ваша увага - це промінь, направте 

його знову до віддаленого об'єкту. Уявіть, що бачите його освітленим, 

а все інше в темряві Потім перенесіть цей промінь світла знову на 

близькі об'єкти. Вони висвітлені, а решта у темряві. Тепер уявіть, що 

цей промінь світла став таким широким, що здатен охопити весь 

простір перед вами. Направте його на найдальший об'єкт, але при 

цьому щоб освітленими залишилися і близькі предмети. охопите своїм 

поглядом відразу весь простір і фіксуйте всі об'єкти, що знаходяться в 

ньому. 

 

Вправа 5 «Дві справи одночасно» 

Мета: тренування здатності концентрувати та розосереджувати 

увагу 

Час: 10 хв.  

Матеріальне забезпечення: бланки, або зображення на проекторі 

Тренер: Існує легенда, що римський імператор Юлій Цезар міг 

одночасно робити кілька справ: читати, слухати і віддавати 

розпорядження. Швидше за все, він просто міг дуже швидко 

перемикати свою увагу з однієї справи на іншу, але на сучасників така 

здатність справляла сильне враження. 

Скільки справ можна робити одночасно. Кажуть, що Наполеон міг 

одночасно виконувати сім справ. Важко повірити, що це так і було. 

Але ось в 1887 році французький психолог Пола демонстрував свою 

здатність читати слухачам один вірш і в той же час писати інше. Він 

міг, декламуючи вірші, письмово виконувати складні множення. Це вже 

достовірний факт. 

Ньютон задумав варити яйце. Взявши годинник, він зауважив 

початок варіння. А через деякий час раптом виявив, що в руках тримає 

яйце, а варить ... годинник. Коли вченого запитали, як йому вдалося 
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відкрити закон тяжіння, він відповів: 

- Завдяки тому, що я невідступно думав над цим питанням. 

Інструктор, навчаючи курсанта аероклубу виконання зльоту, має 

навчити його розподіляти, або, як кажуть льотчики, 

розосереджувати, увагу між багатьма процесами: визначенням 

відстані до землі, усуненням кренів і знесення, витримкою напрямку, 

визначенням на слух роботи мотора. Якщо інструктор проводить зліт 

разом з курсантом, то на додаток йому доводиться ще оцінювати 

якість виконання курсантом кожного з елементів зльоту. 

Практика показує, що людина може думати одночасно на двох 

мовах. Якщо вміло тренуватися, можна робити дивовижні речі двома 

руками одночасно. Для цього треба уявити собі, що ти ведеш два 

потяги мислення і вони раптом починають обмінюватися 

пасажирами. 

Виконання двох справ одночасно - дуже хороший спосіб тренувати 

здатність до зосередження, а також витримку, увагу і концентрацію. 

Візьміть будь-яку книгу, газету, журнал. Читайте уривок будь-якої 

статті - невеликої, 1-2 абзацу, і одночасно рахуйте про себе від 1 до 100, 

намагаючись не збитися. При цьому читайте усвідомлено, засвоюйте 

зміст. Якщо зіб'єтеся з рахунку, починайте рахувати заново. Після 

перекажіть собі зміст прочитаного вами уривка. Ще один варіант цієї 

вправи: розмовляючи по телефону, одночасно записуйте числа від 1 до 

100, а потім в зворотньому порядку. Намагайтеся не збитися і при 

цьому не втратити сутність розмови. 

 

Вправа 6 «Коментатор»  
Мета: тренування здатності концентрувати та розосереджувати 

увагу одночасно на двох вправах 

Час: 10 хв.  

Виконуючи вогневе завдання на імітаційних засобах, спробуйте 

вголос коментувати всі дії, думки, відчуття. Не треба давати оцінок, 

просто називайте свої дії, почуття, відчуття, а також те, що ви бачите. 

Намагайтеся підбирати якомога більше точні слова - ніби ви 

коментатор і ведете репортаж по радіо про самого себе. Уявіть, що вам 

чомусь дуже важливо донести до радіослухачів точну інформацію про 

кожен ваш крок, а бачити вас вони не можуть. Наприклад, якщо ви 

визначаєте вирахувані установки по цілі на ПУВ, так і говоріть: «На 

кутомірній шкалі виставляю дирекційний кут по цілі…фіксую 

зажимом….підводжу дільність по цілі до точки КСП… лінійка 

рухається плавно…працюю ніжно…розфіксовую кутовий 

механізм…переводжу лінійку на ВП..». Поставтеся до цього як до гри. 

Вголос говорити не треба, вимовляєте все про себе, але вслуховуйтеся в 

звучання і сенс кожного слова. 
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ПАМ’ЯТЬ 
Пам’ять – процеси запам’ятовування, зберігання, відтворення і 

забування індивідом свого досвіду. Це характеристика пізнавальної 

функції психіки, складова пізнавальної діяльності індивіда. 

Види пам’яті 

В залежності від того, що запам’ятовується і відтворюється, 

розрізняють  за змістом  чотири види пам’яті: образну, словесно-

логічну, рухову та емоційну. 

Образна – виявляється в запам’ятовуванні образів, уявлень 

конкретних предметів, явищ, їх властивостей, наочно даних зв’язків і 

відносин між ними. 

Залежно від того, якими аналізаторами сприймаються об’єкти при їх 

запам’ятовуванні, образна пам’ять буває зоровою, слуховою, 

тактильною, нюховою тощо. 

Словесно-логічна – це думки, поняття, судження, умовиводи, які 

відображають предмети і явища в їх істотних зв’язках і відносинах, у 

загальних властивостях. 

Думки не існують без мови, тому така пам’ять і називається 

словесно-логічною. 

Словесно-логічна пам’ять – специфічно людська пам’ять, на відміну 

від образної, рухової та емоційної, яка є і у тварин. 

Рухова – виявляється в запам’ятовуванні та відтворенні людиною 

своїх рухів. 

Емоційна – виявляється в запам’ятовуванні людиною своїх емоцій 

та почуттів. Запам’ятовуються не стільки самі емоції, скільки предмети 

та явища, що їх викликають. 

За тривалістю розрізняють такі види пам’яті:  короткочасна,  

довгочасна,  оперативна. 

Короткочасна – характеризується швидким запам’ятовуванням 

матеріалу, його відтворенням і нетривалим зберіганням. 

Довготривала – виявляється в процесі набування й закріплення 

знань, умінь і навичок, розрахованих на тривале зберігання та наступне 

використання в діяльності людини. 

Оперативна – забезпечує запам’ятовування і відтворення 

оперативної інформації, потрібної для використання в поточній 

діяльності. 

За способом запам’ятовування  пам’ять буває:  мимовільна  та 

довільна. 

Мимовільна – пам’ять, коли ми щось запам’ятовуємо та 

відтворюємо, не ставлячи перед собою спеціальної мети щось 

запам’ятати або відтворити. 

Довільна – пам’ять, коли ставимо собі за мету щось запам’ятати або 

пригадати. 
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Умовами успішного запам’ятовування є: 

- багаторазове, розумно організоване й систематичне повторення, а 

не механічне, що визначається лише кількістю повторень; 

-   розбиття матеріалу на частини, виокремлення в ньому смислових 

одиниць; 

-   розуміння тощо. 

Залежно від міри розуміння запам’ятовуваного матеріалу довільне 

запам’ятовування буває механічним і смисловим (логічним). 

Механічне – здійснюється без розуміння суті матеріалу. Воно 

призводить до формального засвоєння знань. 

Смислове (логічне) – спирається на розуміння суті матеріалу. 

Умовами успіху довільного запам’ятовування є дієвий характер 

засвоєння знань, інтерес до матеріалу, його важливість, установка на 

запам’ятовування тощо. 

Види відтворення 
Відтворення – один з головних процесів пам’яті. Воно є показником 

міцності запам’ятовування і водночас наслідком цього процесу. 

Види відтворення: 

-   впізнавання; 

-   згадування; 

-   пригадування. 

Впізнавання – найпростіша форма відтворення,  що  виникає  при  

повторному сприйманні предметів. Впізнавання буває  повним  і 

 неповним. При повному впізнаванні повторно сприйнятий предмет 

відразу ототожнюється з раніше відомим, повністю відновлюються час, 

місце та інші деталі ознайомлення з ним. Неповне впізнавання 

характеризується невизначеністю, труднощами співвіднесення об’єкта, 

що сприймається, з тим, що вже мав місце в попередньому досвіді. 

Згадування – особливість цієї форми відтворення полягає в тому, що 

воно відбувається без повторного сприймання того, що відтворюється. 

Згадування буває довільним і мимовільним. Довільне –

 зумовлюється актуальною потребою відтворити потрібну інформацію 

(наприклад, пригадати правило, відповісти на запитання тощо). 

Мимовільне – коли образи або відомості спливають у свідомості без 

будь-яких усвідомлених мотивів. 

Пригадування – потреба виникає тоді, коли в потрібний момент не 

вдається згадати те, що необхідно. У цій ситуації людина докладає 

певних зусиль, щоб подолати об’єктивні та суб’єктивні труднощі, 

пов’язані з неможливістю згадати, напружує волю, вдається до пошуку 

шляхів активізації попередніх вражень, до різних мнемонічних дій. 

Одним із варіантів довільного відтворення є спогади. 

Спогади – це локалізовані в часі та просторі відтворення образів 

нашого минулого. 

Забування та його причини 
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Забування – процес, обернений запам’ятовуванню, виявляється в 

тому, що втрачається чіткість запам’ятованого, зменшується його обсяг, 

виникають помилки у відтворенні, воно стає неможливим і, нарешті, 

унеможливлюється впізнання. 

Причини забування: 

- Забування – функція часу. Якщо набуті знання протягом тривалого 

часу не використовуються і не повторюються, то вони поступово 

забуваються. 

- Недостатня міцність запам’ятовування. 

Індивідуальні особливості пам’яті 
Індивідуальні особливості пам’яті: швидкість, точність, міцність 

запам’ятовування та готовність до відтворення. 

Швидкість – визначається кількістю повторень, потрібних людині 

для запам’ятовування нового матеріалу. 

Точність – характеризується відповідністю відтвореного тому, що 

запам’ятовувалося, та кількістю допущених помилок. 

Міцність – виявляється в тривалості зберігання завченого матеріалу 

(або повільністю його забування). 

Готовність до відтворення – виявляється в тому, як швидко та легко 

в потрібний момент людина може пригадати потрібні їй відомості. 

 

Вправа 7 «Шахівниця» 
Мета: тренування запам’ятовування, увага до деталей, 

зосередженість, пам’ять. 

Час: 10 хв.  

Забезпечення: навчальна топографічна карта, секундомір. Бланки 

для відповідей. 

Вступ: Ідеєю для створення цієї вправи стало дослідження, яке 

проводилося на початку 80-х років. У дослідженні приймали участь 

молоді та досвідчені шахматисти. Задача: запам’ятати та відтворити 

якомога більше шахматних комбінацій на дошці через певний проміжок 

часу. Досвідчені шахматисти виконували цю задачу із легкістю. Справа 

ось в чому: досвідчені шахматисти у процесі набуття досвіду засвоїли 

багато сталих шахматних комбінацій, які мають свої назви ("Рентген", 

"Гра на пат" та ін.), побачивши певну довільну комбінацію, 

професіонал у першу чергу порівнював її зі сталою, відомою, далі 

відшукував відмінність (наприклад позиція «Гра на пат» тільки на В6 

відсутня чорна тура) таким чином легко запам’ятовував. А тепер увага 

(!) як запам’ятає цю позицію новачок. Біла тура А7, білий пішак А6, 

білий король В1, білий пішак Н7, чорний пішак В2, чорний король Н8. 

Питання: Хто запам’ятає більше?! Думаю відповідь очевидна. 
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Тренер: Часто, саме дрібниці мають вирішальне значення під час 

оцінювання обстановки. Зараз ми спробуємо наступне: Перед вами 

топографічна карта, на який позначений район особливої уваги (РОУ). 

Ваше завдання: протягом 5 хвилин ретельно вивчати карту як у РОУ 

таку і поза ним. Після закінчення часу, вам будуть задані питання, що 

стосуватимуться виконання вами виконання вогневих завдань у даній 

місцевості.  

Поради навчаємим: 

Намагайтеся ухопити якомога більше інформації. Задля цього:  

- засвойте загальну структуру місцевості (ключові моменти: 

пересіченість, водні артерії, легенда карти, розлинність та інше); 

- під час вивчення карти уявіть себе поціновувачем картин, який 

відвідав картинну галерею. Як ви милуватиметеся картиною? Відійшли 

– «впіймали» загальну перспективу – намагаєтеся «відчути» картину – 

підійшли – придивилися до деталей – знов відійшли.  

- зверніть увагу на масштаб карти. Скільки це у переводі на реальну 

місцевість? Спробуйте зробити ніби «мисленнєву прив’язку» до 

реальної місцевості. Для цього, відкладіть короткий фіксований 

проміжок на карті (наприклад 100 метрів, на карті 1:50000 це 2 мм) 

спробуйте уявити скільки це реально на місцевості (краще візуально, 

якщо ви знаходитесь у закритому приміщенні ,тоді мисленнєво) 

- мисленнєво намагайтеся об’єднати об’єкти місцевості у певну 

систему, цілісну картинку. Створите систему – запам’ятаєте ключові 
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моменти -  решту деталей відновите  логічним шляхом. Таким чином  

групування об’єктів у мисленні за певними ознаками та  створення 

певної системи дозволить під час здійснення аналізу та 

запам’ятовування, розвантажити короткочасну (оперативну) пам’ять 

(об’єм короткочасної пам’яті людини 7±2, тобто нормальна людина 

здатна одночасно тримати у короткочасній пам’яті від 5 до 9 

об’єктів, або символів) за рахунок роботи мислення (основне – 

запам’ятали, решту під час відновлення – логічно додумали); 

- після загального вивчення листа карти та складання загальної 

оцінки про характер місцевості,  перейдіть  до ретельного вивчення  

РОУ. З яких міркувань ви будете вивчати? Звичайно відправною 

точкою буде задача. Призначення вказаного району. Якщо цей район 

призначений для розгортання ВП (тут коректніше його назвати РВВЗ) 

тоді вас цікавитимуть шляхи, кути укриття, можливість маневру, 

пересіченість, заболоченість та інше. Якщо це майбутній район цілей 

тоді: можливі місця ВП артилерії противника, тобто потенціальних 

цілей, скритість місцевості, контурні точки, та інше.  На складання 

враження про характер місцевості у РОУ матиме вплив попереднє  

загальне враження  про місцевість. 

- Оцінивши місцевість кількісно (кількість та величина об’єктів) 

переходьте до якісного оцінювання, наприклад: якщо це міст, покриття, 

тоннажність, ширина,  якщо ліс, відстань між деревами, висота дерев, 

гребні укриття. Співставте з своїми можливостями, та можливостями 

противника,  логічно отримаєте ймовірний порядок подальших дій. 

Тренер: Стоп! 5 хвилин минуло! Переверніть ваші карти! Зараз вам 

будуть задані питання. Ваша задача: максимально усе пригадати та 

надати відповідь на бланку. 

Питання (приклад): 

1. Вкажіть  кількість мостів  у РОУ (РВВЗ)? 

2. На вашу думку, дана місцевість достатньо насичена пунктами 

геодезичної мережі? 

3. Ви командир батареї. Вам виконувати завдання у даному районі. 

Які обмеження висуває дана місцевість для ваших дій там? 

4. Опишіть характер рослинності у вказаній місцевості. 

5. Міст у квадраті 2416,6 дозволяє переміщення батареї 2С3М? 

6. ---------- 
Рекомендації для тренера: Зворотній зв’язок після вправи є 

обов’язковим. Поділитися враженнями та своїми методами 

запам’ятовування інформації. Для ускладнення можна задавати закриті 

питання маніпулятивного типу (по типу «третього не дано». Міст у 

квадраті 2416 кам’яний чи дерев’яний? (насправді там нема мосту, чи 

міст бетонний)). Таким чином перевіряється стійкість 

запам’ятовування та впевненість. 
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Вправа 8 «Слова і букви» 

Мета: тренування пам’яті 

Час: 5 хвилин. 

На виконання вправи вам дається 5 хвилин. За цей час ви повинні 

вивчити нижченаведений список слів і відповісти на питання: 

- скільки в цьому списку букв «К»? 

- скільки слів, в яких одна і та ж голосна повторюється два рази? 

- скільки слів, що складаються з 8 букв? 

- скільки слів, в яких є буква «Ф»? 

- скільки слів з 5 букв? 

- скільки слів, в яких є буква «Я»? 

- скільки назв квітів? 

- скільки власних назв? 

- скільки слів, що закінчуються на мягкий знак? 

А ось і сам список: 

ЯБЛУКО МІНУС ГРА МОТОЦИКЛ 

АВСТРАЛІЯ ФЛОРЕНЦИЯ МІСТО ТУРИСТ 

ШЕЗЛОНГ КРОКОДИЛ ЗАЗДРІСТЬ ГІМНАСТИКА 

ЄВДОКІЯ СОНЦЕ АКАЦІЯ ФАКЕЛ 

СМІЛИВІСТЬ БУФЕТ АНТАЛІЯ ГВОЗДИКА 

 

МАТЕМАТИЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ потрібен не тільки математикам, 

а всім, хто хоча б в жодному разі має справу з цифрами, тобто всім 

людям. Всім нам щоденно доводиться вважати, аналізувати чисельні 

показники (хоча б у вигляді цін в магазинах), а також запам'ятовувати 

цифри (Не завжди можна покладатися лише на пам'ять комп'ютера або 

мобільного телефону). Цифри, від яких залежить наше благополуччя, 

можуть змінюватися щодня 

(Курси валют, котирування акцій, відсотки за вкладами, розміри 

пенсій та допомог, вартість товарів і послуг та ін.), і виграє той, хто 

краще орієнтується в цій великій кількості числової інформації. Про 

важливість чисел у професійній діяльності офіцера-артилериста навіть 

говорити окремо не приходиться. 

 

Вправа 9 «Припущення числа» 
Мета: Максимально навчитися "орієнтуватися" у числах. 

Встановити кількісні відчуття. 

Час: 5 хв.  

Завдання - вставити числа замість знаків питання. Складність у 

тому, що Вам необхідно не порахувати вірну відповідь, а максимально 

швидко ніби "навмання" вказати максимально вірну відповідь. 

Загальний результат оцінюється за швидкістю та максимальною 

наближеністю до вірних відповідей. 
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19 +? : 5 = 22 

87 - 9 ×? = 69 

21 + 54:? = 27 

22: 2 ×? = 77 

112 +? - 68 = 82 

241 - 15 ×? = 136 

315 +? : 9 = 324 

63: 7 ×? = 99 

208 + 64:? = 240 

414 -? × 2 = 228 

313 + 66 ×? = 425 

94: 2 -? = 29 

 

Вправа 10 «Години і хвилини» 

Мета: тренування запам’ятовування, увага до деталей, 

зосередженість, пам’ять. 

Час: 3 хв.  

Забезпечення: бланки із завданням, аркуші паперу 

У вас є 3 хвилини, щоб виконати наступні 5 завдань. 

1. Уявіть, що ви бачите в дзеркалі відображення електронного 

годинника. У дзеркальному відображенні вони показують 14:12. 

Скільки часу буде рівно через годину? Через 1,5 години? Через 2,5 

години? Через 2 години 45 хвилин? 

2. Через скільки хвилин проб'є опівдні, якщо від полудня до 2 

години дня пройде в 6 разів більше часу, ніж лишилося до полудня? 

3. Якщо зараз на годиннику 00:20, скільки часу було півдоби тому? 

Через дві і три чверті доби? 

4. Якщо зараз на годиннику 4:47, скільки хвилин пройде до 6:31? 

Скільки часу було 616 хвилин назад? 

5. Якщо зараз на годиннику 15:59, скільки секунд залишилося до 

16:14? скільки часу було 1800 секунд тому? 

 

Вправа 11 «Прості завдання» 
Мета: тренування швидкості математичного мислення. 

Час: 5 хв.  

Забезпечення: бланки із завданням, аркуші паперу 

1. У бочку вміщається 180 літрів води. Якщо вилити 40 відсотків 

води з бочки, скільки літрів залишиться в ній? 

2. Поїзд, що їде зі швидкістю 60 км/год, в'їжджає в тунель 

протяжністю 1,3 км. Довжина поїзда - 200 м. За який час поїзд проїде 

тунель, починаючи з моменту, коли туди увійшов локомотив, і 

закінчуючи виходом з тунелю останнього вагона? 

3. Є однакові кубики, кожна грань яких становить 5 см. Скільки 
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таких кубиків поміститься в прямокутну коробку розмірами 30 × 30 × 

40 см?  

 

Вправа 12 «Ряди чисел» 
Мета: тренування математичного інтелекту, робота із цифрами,  

Час: 5 хв.  

Забезпечення: бланки із завданням, аркуші паперу 

На виконання даної вправи у вас 5 хвилин. Вивчіть наведені нижче 

ряди чисел і дайте відповідь на питання. 

- Скільки в кожному ряду парних і непарних чисел? 

- Яке число в кожному ряду є найменшим з непарних? 

- Яке число в кожному ряду є найбільшим з парних? 

- Назвіть в кожному ряду числа, коториє представляють собою 

квадрат другого цілого числа, 

- Назвіть в кожному ряду числа, з которих можна витягти корінь 

квадратний. 

- Назвіть в кожному ряду числа, кратні двом. 

- Назвіть в кожному ряду числа, кратні трьом. 

Ось і самі ряди чисел. 

А. 82 34 19 5 91 16 

Б. 49 33 17 11 64 99 

В. 18 91 36 4 13 71 

Г. 9 40 45 14 72 90 

Д. 31 43 25 16 7 3 

 

Вправа 13 «Усні обчислення» 
Мета: тренування швидкого підрахунку, робота з числами. 

Час: 35 хв.  

Забезпечення: бланки із завданням, 

Виконання навіть найпростіших математичних дій - хороший спосіб 

тренування математичного інтелекту. Якщо ви не робили цього зі 

шкільних часів, саме час ліквідувати це упущення. 

Важлива умова: рахувати потрібно усно. 

А. 16: 4 + 21 × 3 =? 

Б. 5 + 18 - (12 + 2) + 33: 11 =? 

В. 42 × 2 + 7 - 48: 6 + 31 =? 

Г. 112 - 14 + 51 × 2 - 35 =? 

Д. (85 - 19): 3 + 49 - 18 =? 

Е. 18 × 5 + 221 + 419 - 72: 9 =? 

Ж. 14 × 3 × (35: 7) - 30 =? 

З. 424: 2 - 25 × (3 + 4) + 11 =? 
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ПРОСТОРОВІ НАВИЧКИ 

Надважливою якістю артилериста є добре розвинене просторове 

мислення. Уявлення про траєкторію польоту снаряду, ландшафт 

місцевості, відношення та зміну кутових залежностей та інші просторові 

обмають скластися в одну-єдину картинку. Ця навичка формується не 

одразу, а у ході тривалого навчання, тренування та здійснення 

практичної діяльності. Досвідчені артилеристи, у повній мірі володіючи 

добре розвиненим просторовим мисленням, здатні виконувати вогневі 

завдання, як то кажуть «на око», майже не застосовуючи при цьому 

прилади.  

Вправа 14 "Резинка" 

Мета: формування просторових навичок та розуміння 

взаємозалежності кутових та лінійних величин. 

Час: 30-40 хв.  

Матеріальне забезпечення: Кольорові віхи з написами Ц, ВП, 

КСП, РОЗРИВ, (за необхідності, наприклад для спряженого 

спостереження Л, П та ін.), текстильна резинка (продається у відділі 

тканин). Відкрита місцевість, бажано з височиною, де можна 

розмістити групу. Лазерна указка. 

Порядок проведення: Вправу можна проводити і у аудиторії, але 

краще на місцевості. Обирається масштаб, наприклад два кроки = 1 км. 

Відповідно на місцевості розташовуються віхи ВП, КСП, Ц. Віху 

позначену написом «Розрив» один навчаємий тримає перед собою. Між 

віхами натягується резинка, яка імітує Д к; Д
ц

т;Дрозриву та інші необхідні 

лінійні величини. Шляхом перемішення місця розриву можемо наочно 

спостерігати залежності між кутовими та лінійними величинами, 

пояснювать сутність та необхідність застосування Коєфіцієнту 

віддалення, Кроку кутоміра та ін.  

Примітка: Вправа дозволяє досягти високого рівня наочності, 

доцільно застосовувати у випадку нерозуміння або недостатнього 

уявлення навчаємими взаємозалежностей лінійних величин.  

 

2.4 День 4 (евристичний) 

 Тренер: Доброго ранку шановні учасники! Розпочнемо четвертий 

день нашого тренінгу! Цей день ми умовно назвемо «Евристичним». 

Вчора ми досліджували та по-новому відкривали можливості нашого 

мозку, а саме психічних пізнавальних процесів: памяті, мислення, уваги, 

сприйняття. Сьогодні ж ми попрацюємо приблизно у тому ж 

напрямку, але більш творчо. Для того щоб зрозуміти напрямок нашої 

сьогоднішньої роботи, виконаємо одну просту вправу. 
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Вправа 1 «9 точок» 

Мета: навчитися шукати нестандартні рішення та виходити «за 

рамки» сприйняття. 

Час: 10 хв.  

Забезпечення: бланки із завданням, ручки, Т-головоломка. 

Завдання 1: Спробуйте зєднати ці 9 точок чотирма лініями, не 

відриваючи ручки від паперу. 

 
Для тренера: У разі ускладнень з рішенням, дати задачу підказку - 

зєднати 4 точки трьома лініями. 

Відповідь: 

  
Завдання 2: Перед Вами головоломка, яка складається з чотитьох 

різних фігур. Спробуйте зібрати з них букву Т. 

 
Відповідь: 

 
 

Питання для обговорення: 

1. Що спільного у цих завданнях? 

2. Чим ці завдання вас зацікавили? 

3. Що Вам здалося незвичним у цих задачах? 
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Тренер: Отже, а тепер підведемо підсумки. Що спільного у цих 

задачках: 

- є засоби для вирішення, відомий кінцевий результат «Що має 

бути», але невідомі шляхи вирішення; 

- у кожному завданні стандартні, здавалося б відомі методи не 

діють; 

- наше сприйняття нас «обдурило» 

- момент вирішення настав раптово (інсайт, осяяння), неначе 

щось «увімкнулося» в голові (саме в такий момент Архімед закричав 

«Еврика!») 

- у кожній задачі є певна, нестандартна «фішка» 

- наше сприйняття обмежено, необхідно ширше дивитися на речі. 

Підказка: У завданні 1 ми сприймаємо 9 точок як квадрат 

(чомусь?). Рамки сприйняття не дають нам вийти за межі квадрата. У 

завданні 2 головною є червона деталька, але ми не можемо її правильно 

розташувати, адже її сторони які мають більшу довжину у просторі 

мають стати діагонально, а менші – вертикально та горизонтально. 

Наше сприйняття працює навпаки: Головне – більше, довше, 

горизонтальне, вертикальне. Другорядне – менше, коротше, 

діагональне. 

Тренер: Війна – територія обману та невизначеності. Основним 

чинником, який впливає на ефективне прийняття рішень у бойовій 

обстановці є саме ситуація невизначеності. Невизначеність 

створюється недостатністю, надлишком, або ж суперечністю наявної 

інформації. Відсутність тої інформації, яка дає командиру 

можливість вчасно приймати ефективні рішення створює величезні 

незручності, адже це ризик життям підлеглого особового складу та 

ризик невиконання бойового завдання. Тут слід додатково роз’яснити, 

що відповідні бойові статути, правила, настанови, нормативи та 

оперативні розрахунки мають одну спільну рису – це певні алгоритми 

дій. Кожен алгоритм має відправну точку, тобто інформацію. Далі, із 

надходженням нової інформації (ввідних), командир покроково приймає 

рішення, виходячи із обстановки, що склалася. Відсутність вичерпної 

інформації ніби «ламає» алгоритм, тобто зводить нанівець 

професіональні знання та навички командира, який приймає рішення. 

Для того щоб бути ефективним в умовах невизначеності (а противник 

буде прагнути створити саме такі умови) необхідно дещо більше: 

розуміти що відбувається, мислити нешаблонно, системно, цілісно і 

творчо, володіти собою, вміти оцінювати ризики. 

Сьогодні ми будемо опрацьовувати евристичні методи вирішення 

задач. Це не жорсткі логічні алгоритми, а більш творчі, гнучкі 

алгоритми, спрямовані на досягнення ефективного результату.  

 Евристичний алгоритм – це алгоритм рішення задачі, 

правильність якого для всіх можливих випадків не доведена, але про 
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який відомо, що він дає досить хороше рішення в більшості випадків. 

Насправді може бути навіть відомо (тобто доведено) те, що 

евристичний алгоритм формально невірний. Його все одно можна 

застосовувати, якщо при цьому він дає невірний результат тільки в 

окремих, досить рідкісних і добре окреслених випадках або ж дає 

неточний, але все ж прийнятний результат. 

Простіше кажучи, евристика - це не повністю математично 

обгрунтований (або навіть «не зовсім коректний»), але при цьому 

практично корисний алгоритм. 

Важливо розуміти, що евристика, на відміну від коректного 

алгоритму розв'язання задачі, володіє наступними особливостями. 

- вона не гарантує знаходження кращого рішення; 

- вона не гарантує знаходження рішення, навіть якщо воно явно 

існує (можливий «пропуск цілі»); 

- вона може дати невірне рішення в деяких випадках; 

- вона часто грунтується на нашому сприйнятті, яке у свою чергу 

часто є хибним; 

- вона може діяти всупереч формальній логіці, спираючись 

виключно на так званий «здоровий глузд». 

З цього виникає низка правил застосування евристик: 

- для того щоб застосовувати евристичні методи ефективно, слід 

володіти грунтовними знаннями зі спеціальності. (військові кажуть 

«Знаєш як має бути «по класиці» - завжди зможеш віднайти нові 

способи перемогти противника», тобто виявити «військову 

кмітливість».  

- дивись на речі ширше + думай про задачу постійно + займайся 

різними додатковими видами діяльності (хоббі) = Рішення прийде; 

- спілкуйся з підлеглими, однодумцями. Обговорюй. Колективний 

розум – це добре. Але рішення приймати тобі! 

- евристика дуже чутлива до наявності, повноти та вірності 

початкової інформації. Неврахування дрібнички на початку призведе до 

невірного рішення. Памятай це. Постійно контролюй та перевіряй 

поточну інформацію у ході виконання вогневого завдання. 

- застосування певного виду евристики конкретно залежить від 

конкретної ситуації. 

Чому евристика краще? 

Розглянемо умоглядний приклад. Припустимо, що є відомий, але 

надзвичайно складний точний алгоритм розв'язання задачі, і евристика, 

яка вимагає в 1000 разів менше витрат і найчастіше дає прийнятне 

рішення (нехай в 95% випадків). Для простоти приймемо, що ціна 

точного рішення постійна, як і ціна помилки. 

Тоді в середньому рішення евристичним методом буде коштувати: 

(T/1000 + 0.05*E)} (T/1000+0.05 * E), 
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де T - ціна точного рішення, а E - ціна помилки. Середня різниця в 

ціні рішення точним і наближеним методом: 

 (T - T / 1000- 0,05 * E ) = (19,98*T-E)/20 = 0,999 * T-E/20 

тобто евристика в середньому виявляється вигідніше точного 

рішення, якщо тільки ціна помилки не перевищує двадцятикратну (!) 

ціну точного рішення. 

Якщо ж на виході результат вирішення критично оцінюється 

людиною, то ситуація стає ще краще: коли помилка, видана 

евристикою, виявляється занадто мала, щоб людина її помітила, ціна 

цієї помилки зазвичай набагато нижче, а серйозні помилки будуть 

відсіяні «фільтром здорового глузду», отже, не завдадуть суттєвої 

шкоди. 

 

Вправа 2 «Зїсти слона» 

Мета: Розбити виконання вогневого завдання на складові. Віднайти 

евристичні методи вирішення окремих складових вогневого завдання з 

метою максимального збільшення ефективності. 

Час: 3 год.  

Забезпечення: приладдя артилериста для виконання вогневих 

завдань, електроні засоби для розрахунків, бланки із завданнями, засоби 

візуалізації (дошка, маркери, нитки) 

Тренер: Виконання вогневого завдання офіцером-артилеристом – 

складний, цілеспрямований мисленнєвий процес, що вимагає 

максимально продуктивного залучення інтелектуальних здібностей, 

знань, умінь, навичок,  досвіду та  вольових зусиль, протікає в 

екстремальних умовах, з одного боку чітко регламентований вимогами 

певних правил, настанов та бойових документів, а з іншого, 

здійснюється в умовах невизначеності і вимагає творчого,  

нешаблонного мислення. 

Особливістю виконання вогневого завдання є його складність, 

комплексність та поетапність виконання. Небезпечним е те, що 

навіть незначна помилка, закладена на початковому етапі може легко 

призвести до його повного невиконання. Це вимагає від офіцера-

артилериста постійного напруженого контролю своєї мисленнєвої 

діяльності, оперативної інформації, проміжних результатів на 

кожному етапі виконання завдання. 

Як вирішити складну, комплексну задачу? На це питання 

відповідають психологи. Таку задачу вони вдало порівнюють зі слоном. 

Їсти слона цілком – дуже важко. Слона треба їсти шматками! Чим ми 

сьогодні і займемося. 

       Вогневе завдання 1: 

Дивізіон 122 мм 2С1 зайняв бойовий порядок.  

 КСП адн : Х = 21900, У = 49730,  Н = 220 м 
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 ВП 1 батр: Х = 21411, У = 52202, Н = 110 м 

 ВП 2 батр: Х = 21101, У = 52202, Н = 100 м 

 ВП 3 батр: Х = 20506, У = 51997, Н = 90 м 

 Позивні: 

Командир БрАГ – „Амур” 

КД – „Десна”, НШ – „Буг”,  

Командир 1 батр - „ Кама” , ВП – „Дон” 

Командир 2 батр – „Вісла”, ВП – „Волга” 

Командир 3 батр – „Кура”, ВП – „Лена” 

 Основний напрямок стрільби  45-00. Вирахування установок для 

стрільби на поразку – повна підготовка. В батареях розраховані сумарні 

поправки для заряда повного, в основному нарямку на дальності 8, 10, 

12 км 

 8 км 10 км 12 км 

1 батр -90 м, +0-09 -180 м, +0-10 -270 м, +0-11 

2 батр -200 м, +0-07 -300 м, +0-09 -350 м, +0-12 

3 батр -150 м, +0-04 -250 м, +0-06 -340 м, +0-08 

 Від командира групи командир адн прийняв команду: „Десна” 

Стій. Вогневий наліт. Вогонь. Ціль 51-а група вертольотів. Знищити. 

Х=20050, У = 43620,  Н=80, 200х200. Розхід норма. Я „Амур”. 

 

Тренер: Ось такий в нас «слон». Як будемо його їсти? 

 

Для тренера: Активне обговорення. Застосування методу 

«Мозковий штурм». Вогневе завдання має бути візуалізовано на дошці. 

Навчаємі висувають різні думки та ідеї, аж до самих фантастичних. 

Тренер підбадьорює та записує усі ідеї. Чим більше самих нереальних 

думок – тим краще. Далі відбувається оцінювання пропозицій, виходячи 

з наявної інформації та умов завдання. 

 

Тренер: Пропоную все ж таки поділити нашого слона. Розпочнемо 

з великих шматків. 

 

Обговорення. Пропозиції. 

 

Тренер: тут ми маємо три великі шматки, які назвемо фазами. 

Перша фаза: Фаза збору інформації. Відмінністю є те, що ми 

намагаємося зібрати якомога більше інформації про те, що ми маємо 

виконати. Та хочемо ніби «побачити» усе. Це складно! Результатом 

цієї фази має бути Ідея. Військовою термінологією – Замисел.  

Тут ми маємо чітко усвідомити: Що відомо? Що невідомо? Що 

жорстко нам визначено? Де ми можемо варіювати? Ця фаза є дуже 

складною і вимагає максимальної продуктивності мозку, залучення усіх 
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знань, досвіду, навичок та здібностей. Питання на яке маємо 

відповісти: Що робити? Ціль А 51 зясував! 

У нашому завданні початкові умови визначені досить жорстко, як 

бачимо, є чітка команда, згідно якої ми мусимо діяти в інтересах 

старшого начальника. Тож цю фазу ми ретельно розглянемо завтра, 

коли застосуємо більш комплексний підхід. Сьогодні ж ми займемося 

другою та третьою фазами. 

Друга фаза: Фаза вибору. Тут ми обираємо між альтернативами 

варіантів дій. Причому альтернативи мають залежний (послідовний), 

або незалежний (паралельний) характер. Наприклад, вибір того чи 

іншого способу обстрілу цілі призводить до залежності у виборі типу 

підривника. Результатом цієї фази є конкретне рішення. Питання на 

яке маємо відповісти: Як робити? Вирішив знищити ціль А51! 

Третя фаза: Фаза виконання. Має характер виконання 

просторово-математичної задачі за певним алгоритмом. Її складність 

у обмеженості часом, значному рівні хвилювання, полімодальності 

діяльності, необхідності у постійному контролі правильності 

проміжних результатів. Задача має крізний характер. Наша мета: 

ЗМЕНШИТИ – час, кількість помилок та ЗБІЛЬШИТИ – точність. 

Результат – виконання вогневого завдання із певною ефективністю. 

Питання на яке маємо відповісти: Що зроблено? Стій записати! Ціль 

А51! Залишок 0! 

 
Застосовуємо наступні евристичні методи: 

1. Мозковий штурм. 

2. Інверсія. 

3. Морфологічний ящик (багатовимірні матриці).  

4. Метод синектики. 

 

Тренер: Продовжимо ділити нашого слона. Давайте ретельно 

розберемося із ситуацією вибору.  

 

Із застосуванням дошки та маркерів провести ретельний розбір по 

елементам вогневого завдання що стосуються вибору. Намалювати 

алгоритм. На кожному елементі запитання: 

1. Що відомо? 

2. Що невідомо? 

3. Цим ми можемо варіювати? 

4. Що жорстко визначено? 

5. Якщо ми обираємо цей варіант (снаряд, заряд та ін.) тоді? 

6. Якщо ми обрали цей варіант? Тоді?: 

    а) що ми виграємо. 

    б) у чому ми програємо. 
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Під час вирішення просторово-математичної частини вогневого 

завдання.  

1. Детальний розбір виконання кожної складової. 

2. Встановлення числових залежностей та кутових залежностей 

3. Виконання кожного елементу різними способами: графічно, 

аналітично та за допомогою електроних засобів. 

4. Після ретельного розбору кожного елементу, винайдення нових, 

нестандартних способів його виконання, впровадження цих способів та 

їх ретельний аналіз. 

5. Обовязковий хронометраж часу на кожному елементі 

 

ПРИКЛАД 
Найскладнішим, найголовнішим та найдовшим елементом під час 

під час знаходження топографічних даних по цілі (Дц
т; ð

ц
т) аналітичним 

способом, за допомогою таблиць Кравченка є знаходження Коефіцієнту 

напрямку Кн.  

Цей коефіцієнт неможливо представити як певну графічну 

залежність. На його розрахунок кожен раз витрачається дуже велика 

частка відведеного часу (в середньо підготовленого артилериста це 

приблизно 2 дорогоцінних хвилини), розрахунок є складним (уявляємо 

найгірший варіант, відсутність електроних засобів розрахунку) та часто 

призводить до помилок, що потім призводять до загальної помилки у 

розрахунку даних для стрільби.  

Сутність розрахунку коєфіцієнта зводиться до поділу меншого 

(МРК), як правило, три або чотиризначного числа на подібне число, але 

завжди більше за значенням (БРК) від попереднього. Тобто відповідь 

завжди позитивна, але менше одиниці (наприклад 0,345). Ще однією 

умовою для розрахунку для визначення даного коефіцієнта є точність – 

три цифри після коми, тобто до тисячних. Здійснення математичної дії 

ділення меншого числа на більше, без застосування калькулятора, «у 

стовпчик» в умовах ліміту часу та великого обсягу оперативної 

інформації, завдання складне. Якщо діяти математично вірно, необхідно 

витратити багато часу, ризикуючи не виконати завдання.  

Тут доцільно застосувати евристичний метод. 

Що ми маємо? 

1. Необхідно швидко поділити менше на більше число. 

2. Точність має бути до трьох знаків після коми (до тисячних) 

3. Це не екзамен з математики і не доказ теорем, логічність та 

грамотність розрахунку не має значення. Головне – результат. 

4. Головний критерій – час та загальна правильність розрахунку. 

Другорядний -  точність. Можемо допустити невелику неточність у 

цифрі третього порядку, це помилка максимум у 20 метрів, яка 
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допустима, до того ж вона «вибереться» іншими помилками.  

Знаючи, що точність розрахунку має бути до тисячних, а помилка у 

цифрі третього порядку (тобто тисячних) у діапазоні ±2 призведе до 

відхилення максимум у 20 метрів на відстані стрільби у 10 кілометрів, 

що цілком задовольняє точності і не є критичним, з метою значної 

економії часу використовує спрощений та з математичної точки зору 

цілком невірний метод розрахунку. Цей метод дозволяє досягти 

необхідної точності (більша точність не призведе до збільшення 

ефективності тому її досягнення е марним), але найголовніше дозволяє 

значно зменшити час та ймовірність помилки (даний «невірний» метод 

ділення «у стовпчик» є простим. Під час поділу меншого на більше 

число не додавати до діленого 0, а зменшувати та заокруглювати 

кожного разу дільник, це математично невірно, але дуже спрошує 

розрахунок та економить час).    

 Завдання 

Спробуйте розділити у стопчик МРК на БРК звичайним методом 10 

разів, а потім напропонованим евристичним ще 10 разів. 

№ Звичайним методом Евристичним методом 

1. 324/1239 411/1348 

2. 28/567 32/572 

3. 1768/7832 1698/7912 

4. 6785/10564 6405/10212 

5. 102/9812 118/9917 

6. 5674/6754 5594/6851 

7. 2321/8943 2232/8838 

8. 45/10101 48/10210 

9. 500/8500 600/9500 

10

. 

5678/6251 5492/6362 

Час (у 

сек) 

  

Кількіст

ь вірних 

  

 
1. Порахуйте середній час.  

2. Порахуйте кількість правильних відповідей.  

3. За кожну неправильну відповідь додайте до середнього часу 1 
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хвилину. 

4. Переведіть загальний час у секунди. 

5. Порахуйте ефективність (у %) за формулою (tзв*100)/tевр = Еф  

6. Порівняйте відповіді отримані евристичним методом із 

еталонними, неточність у цифрі третього порядку (тисячних) 

проаналізуйте по таблиці Кравченко до якої помилки у метрах це 

призводить.  

7. Проаналізуйте зекономлений час у кожному прикладі. 

8. Співставте «вартість» зекономленого часу та «вартість» величини 

помилки. Чи влаштовує Вас такий результат? 

 

Тренер: Отже, ми розглянули лише один елемент. Давайте 

ретельно проаналізуємо та спробуємо удосконалити покроково 

виконання вогневого завдання. 

 

Розбір по елементам наведеного прикладу. Пропозиції. Апробація. 

Аналіз. 

 

Заключна частина. 

Тренер: Дякую панове офіцери за вашу активну участь! Давайте 

поаплодуємо один одному! Сьогодні ми творчо попрацювали. Нарешті 

ми впритул підійшли безпосередньо до артилерії, детально розібравши 

кожен елемент. Завтра ми скробуємо застосуваати більш 

комплексний підхід. 

 

Обговорення. Налагодження зворотнього звязку. 

2.5 День 5 (професійний) 

 Тренер: Вітаю Вас панове офіцери! Сьогодні ми працюємо останній 

день. Цей день ми назвемо «Професійним». Ми розпочали здалеку та 

перших три дні майже не розмовляли про артилерію, хоча я бачив, що 

це питання Вас цікавить найбільше. Нарешті вчора ми розпочали 

розбір вогневих задач. Сьогодні будемо вирішувати комплексні, так 

звані крізні вогневі завдання, які найбільш повно відображають увесь 

спектр завдань, що необхідно вирішувати офіцеру-артилеристу. Але 

вирішувати ми їх будемо незвичним шляхом – у формі цікавої гри. 

 

Вправа 1 «Шість капелюхів мислення» 
Мета: Вирішення комплексних складних артилерійських задач. 

Всебічний аналіз. Застосування ігрових методів навчання. 

Час: 3-4 години.  

Забезпечення: топографічні карти, тактична обстановка, прилади, 

приладдя артилериста для виконання вогневих завдань, електроні 

засоби для розрахунків, бланки із завданнями, засоби візуалізації 
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(дошка, маркери, нитки), секундомір, кольорові повязки, або капелюхи 

(6 штук). 

 

 Тренер: У свій час британським психологом та фахівцем у галузі 

творчого мислення Едвардом де Боно була розроблена система 

організації мислення, яка описує інструменти структурування групової 

дискусії і індивідуальної розумової діяльності з використанням шести 

кольорових капелюхів. Ідея латерального мислення і заснований на ній 

метод Шести капелюхів забезпечили засоби планування ретельного, 

послідовного та у результаті більш ефективного групового розумового 

процесу. 

Ми пограємо у одну гру. Зміст її наступний: 

 

Тренер доводить правила гри 

Учасник у ролі командира дивізіону (батареї) виконує вогневе 

завдання. Він має право призначати посадових осіб, віддавати необхідні 

розпорядження. Ще шість учасників призначені відповідно до ролі 

капелюхів ретельно слідкують за виконанням вогневого завдання у 

готовності надати оцінку, Синій капелюх як управлінець, білий як 

інформатор та ін….  

Вогневе завдання має бути розроблене якомога повніше, 

проводитися на фоні тактичної обстановки, краще на місцевості, або на 

макеті місцевості із застосуванням засобів звязку та управління вогнем, 

тобто бути якомога реалістичнішим.  

Решта учасників, які незадіяні, виступають у якості експертів, вони 

паралельно виконують завдання, фіксують помилки, час, рішення, які 

приймає виконуючий вогневе завдання, але не заважають йому. Після 

виконання вогневого завдання відбувається розіграш капелюхів. 

Перший призначений учасник (згідно правил – Синій капелюх) 

виступає у своїй ролі, після його виступу Синій капелюх може 

приміряти на себе будь-хто, та надати свою повну відповідь, або 

доповнення попереднього учасника. Таким чином відбувається і з 

іншими капелюхами. Змінювати ролі, правила та порядок застосування 

капелюхів заборонено! Наприкінці гри відбувається розіграш 

капелюхів. З тих учасників, хто приміряв на себе капелюх, відповідно 

до кожного кольору, обирається кращий управлінець, аналітик, 

креативщик, оптиміст та інші (відповідно до кольору капелюха у якому 

вони надавали свої відповіді). Також заохочуються найактивніші 

учасники в цілому. Після закінчення гри, призначається новий 

виконуючий вогневе завдання, а у ролі капелюхів виступають шість 

учасників, які були обрані кращими за своїми напрямками. 

Прийом допомагає розвивати паралельне мислення, побачити 

ситуацію з різних точок зору, уявити багатогранність проблеми і 
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виявити найбільш оптимальний шлях її вирішення. Технологію Боно 

вже взяли на озброєння такі провідні світові компанії, як IBM, British 

Airways, Pepsico, Mary Key. А основоположники технології розвитку 

мислення адаптували прийом «Шість капелюхів» для навчання по 

всьому світові. Завдання, що пропонуються керівником для вирішення 

можуть мати різний характер та адаптовані під будь-який предмет 

бойової підготовки. Головною вимогою є неоднозначність та 

багатовимірність ситуації, що вимагає вироблення на впровадження 

офіцером рішень. Вказаний прийом доцільно також застосовувати під 

час командно-штабних навчань та ігор. 

 

Учасники: 
1. Шість капелюхів – 6 чоловік почергово. 

2. Командир батареї (дивізіону) (виконуючий вогневе завдання) – 1 

чоловік. 

3. Старший командир (керівник стрільби) – 1 чоловік. 

4. Старший офіцер на батареї (приймаючий команди від КБ) – 1 

чоловік. 

5. Решта групи у ролі експертів, або за ролей за рішенням КБ. 

 

Капелюхи: 

1. Управління - Синій капелюх: в цьому капелюсі учасник 

обговорює сам розумовий процес. Як правило, учасник знаходиться в 

Синьому капелюсі протягом всього обговорення, а інші учасники 

надягають його час від часу, щоб скоординувати спільну роботу. Ця 

капелюх використовується на початку і кінці розумової сесії для 

постановки цілей, визначення стратегії обговорення, оцінки стану групи 

і стану проблеми. Учасник, який постійно перебуває в Синьому 

капелюсі, допомагає групі залишатися сфокусованій на завданні і 

поліпшити шанси на досягнення своїх цілей. У функції капелюха 

входить також організація мислення: що вже зроблено до даного 

моменту? Що можна зробити далі? Що є предметом? Яка ціль? 

2. Інформація та факти - Білий капелюх: яка інформація 

доступна? Які факти? Одягаючи Білий капелюх, учасник визначає 

відомі факти і ідентифікує інформацію, якої не вистачає. зазвичай це 

відбувається відразу після початкового Синього капелюха і являє собою 

етап, на якому збираються деталі про предмет обговорення і належних 

до нього питаннях. 

3. Емоції і Почуття - Червоний капелюх: висловлювання, 

засновані на інтуїтивних реакціях або емоційних переживаннях. У 

багатьох випадках це шлях плекання ідей, що передбачає включення 

всіх учасників в процес ідентифікації двох-трьох кращих варіантів зі 

списку сформульованих в іншому капелюсі думок. Даний етап 

організовується для того, щоб скоротити перелік великого числа 
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варіантів до кількох.  

4. Критичне судження - Чорний капелюх: учасниками 

виявляються можливі перешкоди, ризики, небезпеки. Передбачається 

критичне мислення, спрямоване на пошук проблем і розбіжностей. 

Такий режим мислення, як правило, звичний і природний для людей, 

тому учасники можуть використовувати його в ті моменти, коли він не 

потрібний і тим самим зупиняти потік думки інших учасників. 

Запобігання несвоєчасного використання Чорного капелюха - важливий 

крок на шляху до ефективного групового мислення. Ще одна додаткова 

складність полягає в тому, що деякі учасники починають відразу 

шукати рішення виявляються проблем, тобто думати в режимі Зеленого 

капелюха замість Чорного до того, як відбудеться планова зміна. 

5. Оптимістичність - Жовтий капелюх: учасники виявляють 

переваги, пов'язані з даним питанням. Цей режим мислення 

протилежний Чорному капелюхові і спрямований на пошук аргументів 

на користь чого-небудь. Результатом можуть бути твердження про 

переваги, які можуть бути створені, позитивні очікування, визначення 

підтримки та ін. 

6. Креативність - Зелений капелюх: пошук незвичайних, творчих 

ідей і провокаційних рішень, дослідження, політ думки. Часто 

ефективна після Чорного капелюха для пошуку шляхів подолання 

труднощів. Використання Зеленого капелюха може приймати різні 

форми, оскільки передбачає залучення всього творчого потенціалу. 

Кольорові капелюхи служать метафоричною репрезентацією для 

кожного напрямку мислення. Перемикання з одного розумового режиму 

на інший супроводжується буквальним або умовним одяганням 

капелюха певного кольору, що сприяє більш повної сегрегації 

напрямків мислення. Шість капелюхів відповідають можливим 

проблемам і рішенням, з якими може зіткнутися мислитель в процесі 

виконання завдання. 

 

Після розподілу учасників, надаються умови комплексного 

вогневого завдання. Завдання має бути якомога більш повним, 

насиченим та таким, яке вимагає максимального виявлення ініціативи. 

Командир батареї виконує вогневе завдання відповідно до усіх настанов 

та правил стрільби.  

 

Приклад комплексного вогневого завдання 

 

Дивізіон 122 мм Г Д-30 зайняв бойовий порядок і проводить заходи по 

підготовці С і УВ способом повної підготовки, на вогневій позиції 0,8 

бк снарядів ОФ-462 з підривником РГМ-2, партія зарядів 48-80-10, 

температура зарядів -12°С, основний напрямок стрільби 2-00, позивні: 

 Командир ОбрАГ - „Дніпро” 
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 КСП 1 гсадн  - „Псел”  

 ПУВД 1 гсадн - „Дністер” 

 1 батарея  - „Ірис” 

 2 батарея  - „Ліана” 

 3 батарея  - „Піон” 

1. Визначити координати КСП, якщо з нього виміряні дирекційні кути 

на точки А,В,С координати яких відомо: 

αа= 56-73  точка А: Х=06972  У=78354 

αв= 0-94  точка В: Х=05980  У=79234 

αс= 5-66  точка С: Х=06344  У=80146 

2. Визначити координати ВП, якщо прив’язка проводилась в умовах 

закритої місцевості на геодезичній основі, бусольним ходом (замкнутий 

хід): 

 1 батарея – точка 3, висота 55 м 

 2 батарея – точка 4, висота 50 м 

 3 батарея – точка 5, висота 45 м 

Вимірювання відносно точки А: Х=03206  У=78428 

Результати польових вимірювань 

α1= 17-86 α2= 12-32 α3= 1-26 α4= 50-32 α5= 42-16  αа= 30-61 

Д1= 320 м Д2= 242 м Д3= 326 м Д4= 270 м  Д5= 346 м  Да= 338 м 

3. Визначити  сумарне відхилення початкової швидкості для 

контрольної гармати 1 гсадн та різнобій основних гармат батарей 

відносно  контрольної гармати дивізіону (основна гармата 2 батареї), 

якщо різнобій відносно контрольної гармати дивізіону: 

1 батарея δV0сум = +0,7 %, визначена за допомогою АБС, снаряд ОФ-

462, партія 48-80-10 

3 батарея δV0сум = - 0,5 %, визначена за допомогою АБС, снаряд ОФ-

462, партія  48-80-10 

За допомогою АБС-1 при вимірюваннях на двох базах по чотирьом 

рахунковим пострілам отримані відліки (основна гармата 2 батареї Δvор 

= - 0,8 %):                                         τ1    τ2 

  1.  3084    3074 

  2.  3076    3062 

  3.  3090    3060 

  4.  3096    3069 

Відстріл проводився на заряді П, снарядами ОФ-462 з ваговими знаками 

„ Н ”, партія зарядів 48-80-10 

4. Скласти бюлетень” Метеосередній-наближений” та розрахувати 

сумарні поправки в ОН для заряду П  на дальності 4,7,10 км і на аркуші 

паперу побудувати ГРП, якщо вимірювання проводились за допомогою 

ДМК : Тп = -80С, Н = 725 мм.рт.ст., час реальний, αw = 42-00,  Vw 

=5м/с, висота метеопосту  20 м. 

5. Визначити прямокутні координати цілі та її розміри, ціль 201 (жива 

сила та вогневі засоби противника, розташовані у ВОП в окопах без 
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перекриття), якщо в ВОП засічені три траншеї  (імовірно позиції 

механізованих відділеннь) 

 1 позиція αц = 1-87  Дк = 3500  Ф = 0-30 

 2 позиція αц = 2-08  Дк = 3780  Ф = 0-35 

 3 позиція αц = 2-63  Дк = 3580  Ф = 0-26 

Ціль засічена в районі висоти „Бура” (висота 80 м) 

6. Подати команду за командира 1 гсадн та командирів 1,2,3 батарей, 

якщо установки для стрільби визначаються на КСП батарей і від 

командира ОБрАГ отримано розпорядження: „Псел” 7 хвилинним 

вогневим нальотом подавити ВОП на висоті „Бура” ціль 201, готовність 

і 11.10. вогонь по сигналу „Тайфун”. Я „Дніпро”. 

 

ВІДПОВІДІ 1 батарея 2 батарея 3 батарея 

Кординати ВП 

Х 03502 03645 03543 

У 79009 78780 78449 

Н 55 50 45 

Кординати КСП 
Х 04820 

У 79120 

Кординати цілі 

α 2-24 

Дк 3640 

Х 08360 

У 79966 

Н 80 

Ф 400 

Г 280 

Балістична 

підготовка 

ΔV0 -3,9% -4,6% -5,1% 

δV0 +0,7% - -0,5 % 

Метеорологічна 

підготовка 

До 4000/01 7000/05 10000/14 

Група 744308 734410 704611 

ΔД +442 +674 +852 

Δ∂ -0-04 -0-11 -0-20 

Визначення 

установок для 

стрільби 

Дц
Т 4951 4862 5050 

ΔДц
в +560 +550 +568 

ΔДшк -107  +107 

ΔДразн. -53  +39 

Дц
в 5365 5412 5750 

Приціл 81 82 92 

ΔХтис 38 38 35 

Рівень 30-05 30-06 30-07 

Віяло 0-16 0-16 0-16 

∂ц
т -0-14 +0-35 +0-91 

Δ∂ц
в -0-07 -0-07 -0-08 

∂ц
в -0-21 +0-28 +0-83 
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3. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 

3.1 Проведення неформального АПД (аналізу проведених дій). 

Час: 40-50 хвилин. 

Тренер: На цьому ми закінчуємо наш тренінг. Сподіваюся Вам усім 

було цікаво. І такий неформальний метод проведення занять дозволив 

вам дещо переглянути аспекти своєї професійної діяльності. Ви також 

познайомилися із основами такої цікавої науки як психологія, дещо нове 

дізналися про свої психічні властивості, це обовязково допоможе Вам у 

подальшій діяльності. Наостанок хочу навести деякі положення із 

книги американського професора Дайани Халперн «Психологія 

критичного мислення» 

Успішній людині обовязково притаманні наступні особливості 

мислення: 

1. Готовність до планування. Планування - перший і дуже важливий 

невидимий крок до критичного мислення. Постійно вправляючись, 

кожен може розвинути в собі звичку планувати. 

2. Гнучкість. Людина з обмеженим розумом негативно ставиться 

до будь-яких нових ідей, заявляючи: «Я і без цього завжди обходився». 

Іншим поширеним запереченням, що демонструє неготовність 

розглядати нові пропозиції, є фраза: «Не чини, поки не зламається». 

Такий консервативний підхід перешкоджає сприйняттю свіжих ідей. 

На противагу цьому гнучка позиція включає в себе готовність 

розглядати нові варіанти, намагатися зробити щось інакше, 

змінювати свою точку зору. Людина з відкритим розумом здатна 

почекати з винесенням судження, збирає більше інформації і прагне 

прояснити для себе складні питання. Це не означає, що всі варіанти 

однаково хороші, або що необмеженість важливіше, ніж здоровий 

глузд. Це означає лише, що критично мисляча людина готова мислити 

по-новому, переглядати очевидне і не відступатися від завдання, поки 

воно не буде вирішене. 

3. Наполегливість. З наполегливістю тісно пов'язана готовність 

взятися за вирішення завдання, що вимагає напруги розуму. Деякі люди, 

побачивши завдання, що здається їм важким, не роблять ані найменшої 

спроби його вирішити. Вони зазнають поразки вже на старті. Інші 

приступають до вирішення, але так і не доводять справу до кінця. 

Мислення - це напружена праця, який вимагає від людини терпіння і 

наполегливості. Вона може втомити вас не менше, ніж праця фізична, 

але здатна принести навіть більше задоволення. Фахівці виявили, 

порівнюючи тих учнів, у яких були проблеми з математикою, і тих, хто 

показував хороші результати, що успіхи одних і невдачі інших були 

прямим наслідком відмінності в установках. Учні-невдахи вважали, що 
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якщо їм не вдається вирішити задачу менш ніж за 10 хвилин, вона їм не 

під силу. На відміну від них, успішні учні, працюючи над складними 

завданнями, проявляли більше завзяття  

 4. Готовність виправляти свої помилки. Всі ми час від часу 

помиляємося. Думаючі люди, замість того щоб спробувати виправдати 

свої помилки, вміють їх визнавати і тим самим вчаться на них. 

Прислухаючись до думки оточуючих, вони прагнуть зрозуміти, в чому 

мають рацію, і знайти причини помилки. Такі люди можуть визнати 

свої стратегії дії неефективними і відкинути їх, вибираючи нові і 

вдосконалюючи своє мислення. 

5. Усвідомлення. Воно має на увазі спостереження за власними 

діями при просуванні до мети. Критично мислячі люди розвивають 

звичку до самоусвідомлення власного розумового процесу.  

6. Пошук компромісних рішень. Групові форми діяльності є 

переважаючими в сучасному світі. Критично мислячій людині 

необхідно володіти як добре розвиненими комунікативними навичками, 

так і вмінням знаходити рішення, які могли б задовольнити більшість. 

Без цього навіть найсвітліші голови не зможуть втілити свої думки в 

конкретні справи. 

Сподіваюся Вам знадобляться ці прості правила успішних людей. 

 

Обговорення. Зворотній звязок. Опитування. Збір побажань та 

пропозицій. Заохочення найбільш активних учасників. Закінчення 

тренінгу. 
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Акти про впровадження результатів дисертаційного дослідження 

Додаток Д 1 
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