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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.  



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 

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 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  

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 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 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. 
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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 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 

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 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 

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, 

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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