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Аналіз досвіду локальних війн і військових конфліктів вказує на 

необхідність пошуку резервів підвищення ефективності життєдіяльності і 

життєздатності військових формувань різного рівня. Загальне завдання 

максимальної реалізації різноманітних резервів для розвитку військової 

організації є надзвичайно важливим і складним. В його розв'язанні, 

безумовно велика роль й значення належить ефективному використанню 

особистістю власного психологічного потенціалу. . * 

Необхідність і можливість використання резервів такого плану 

пояснюється багатьма причинами. По-перше, реалізація психологічних 

резервів, як правило, супроводжується невеликими матеріальними 

витратами, у порівнянні, наприклад, із техніко-експлуатаційними, 

фінансовими, організаційно-мобілізаційними, логістичними. По-друге, 

реалізація психологічних резервів відрізняється досить швидкою й 

сконцентрованою у часі віддачею. По-третє, виникаючі при цьому ефекти, 

людина може сприймати, переживати, оцінювати, тобто безпосередньо 

відчувати зміни, що реально відбуваються у власній життєдіяльності. За цих 

умов на передній план виходить вивчення цілого ряду психологічних 

феноменів (явищ, фактів), які мають різну «вагу» у зв'язку з їх 

можливостями впливу на ефективність спільного виконання службових 

завдань на бойових чергуваннях. 

Це стосується у першу чергу, різних складових психологічного 

клімату, до яких належить сумісність операторів чергових змін 

радіолокаційних станцій, що обумовлює безумовну актуальність 

дисертаційного дослідження. Зазначено, що високий професійний рівень 

кожного учасника спільної діяльності автоматично не визначає високі 

досягнення. Для ефекту спрацьованості вкрай необхідним є узгодженість 
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сумісних ДІЙ, ЯКІ не завжди мають видимі підстави, але базуються на 

задоволеності один одним (думками, почуттями, поведінкою та ін.). 

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного 

з розділів, списку використаних джерел та додатків. 

У вступі обґрунтовано актуальність досліджуваної проблеми, чітко 

визначено об'єкт і предмет дослідження, сформульовано мету й завдання, 

розкрито методологічні та теоретичні засади та висвітлено зв'язок роботи з 

науковими програмами, планами, темами. ^ 

У перніому розділі, відповідно із його назвою, проведено 

психологічний аналіз спільної діяльності військових операторів 

радіолокаційних станцій Повітряних Сил Збройних Сил України, які 

перебувають на бойовому чергуванні. Сучасні наукові підходи до вивчення 

спільної діяльності ґрунтуються на тому, що взаємодія в системі «людина-

людина» репрезентує складну ієрархічну конструкцію і є багаторівневою 

динамічною структурою. Основою взаємодії військових операторів є їх 

психологічна сумісність, яка розглядається автором, як оптимальне 

поєднання якостей людей, схожість поведінкових характеристик, 

спрацьованість, здатність реалізувати в групі індивідуальні інтереси і 

потреби, цілі та ін. З таким твердження автора не можна не погодитися. 

Базуючись на теоретичних дослідженнях різних авторів дисертант 

виокремив найбільш значущі предиктори психологічної сумісності: 

ідентифікація, емпатійність, рефлексія, атракція, каузальна атрибуція і 

стереотипізація. 

Виходячи із добового розподілу службового часу життєдіяльності 

військовослужбовців в роботі обґрунтовано зміст поняття «колективний 

суб'єкт» як спосіб існування групи військових операторів. Це дозволило 

обґрунтувати найбільш значущі характеристики психологічної сумісності 

бойового розрахунку: згуртованість, неконфліктність, взаємопідтримка, 

мотивоваиість і взаємоузгодженість. 

У другому розділі дисертації - «Емпіричне дослідження психологічної 

сумісності військових операторів радіолокаційних станцій» - викладені 

шляхи досягнення мети і завдань дослідження, описано організаційну й 

методичну процедуру. 
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Вагомим результатом наукового пошуку є обґрунтування показників і 

критеріїв успішності діяльності військових операторів радіолокаційних 

станцій на бойовому чергуванні. Вони дозволяють виокремити детермінанти 

психологічної сумісності в бойових розрахунках. За допомогою процедури 

факторного аналізу особистісних характеристик виокремлені первинні і 

вторинні фактори. Встановлені значупді відмінності сумісності різного рівня 

за індивідуально-психологічними особливостями: емоційної стійкості, 

впевненості, тривожності, конформізму, самоконтролю, нормативності 

поведінки. 

Виявлено, що психологічно сумісні групи формуються із емоційно 

стабільних і врівноважених військовослужбовців; міжособистісна взаємодія 

більш успішна в операторів з різним рівнем домінантності і конформності. 

Доведено, що для сумісності бойових розрахунків найбільш значимі такі 

індивідуально-психологічні характеристики як: відповідальність, 

наполегливість, толерантність, нормативність поведінки, спрямованість на 

завдання. В той же час несумісність є наслідком таких особливостей як 

низька нормативність, високий рівень тривожності, ригідність та ін. В якості 

основних детермінант психологічної сумісності бойових розрахунків 

виступає схожість (подібність) операторів за особистісним фактором 

«адаптивність-тривожність» і відмінність за фактором «лідерство-

підпорядкування». Отримані експериментальні дані були покладені в основу 

змісту психологічного супроводу. 

Третій розділ - «Психологічний супровід бойового чергування 

військових операторів радіолокаційних станцій» - присвячено розробці і 

впровадженню процедури комплектування бойових розрахунків операторів 

радіолокаційних станцій з урахуванням їх психологічної сумісності. В 

змістовій частині методики викладено принципи комплектування бойових 

обслуг військових операторів радіолокаційних станцій. У відповідності із 

розробленою методикою запропоновані шляхи визначення рівнів 

психологічної сумісності на основі емоційних оцінок спільної діяльності 

військовослужбовців, з метою визначення впливу психологічної сумісності 

на успішність спільної діяльності операторів було проведено порівняння 

результатів реальних досягнень в забезпеченні учбових польотів. Група 



4 

незалежних експертів оцінювала успішність розрахунків бойового 

чергування за стандартними показниками бойової готовності. На практичну 

цінність розробленої методики вказує той факт, що перекомплектування 

бойових розрахунків з врахуванням показників психологічної сумісності 

істотно підвищує сумарну оцінку за бойове чергування. 

Зміст дисертації представляє собою наукову роботу, що має чітку 

внутрішню єдність трьох розділів, які містять сукупність нових наукових 

результатів, засвідчуючи внесок автора в розвиток психологічної науки. 

В дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення й розвиток 

проблем, пов'язаних з комплектуванням бойових розрахунків військових 

операторів радіолокаційних станцій, що має важливе оборонне значення. 

Достовірність теоретичних висновків забезпечується чіткими 

методологічними позиціями автора. Дисертація має безумовно практичне 

значення, оскільки використання її теоретичних положень і практичних 

рекомендацій дозволяє підвищити ефективність підготовки бойових 

розрахунків. 

Все це надає право вважати, що дисертація Дебренюка А.П. є 

завершеним самостійним дослідженням, що містить вирішення 

сформульованих наукових завдань. 

Основні результати дисертації викладено у 9 одноосібних статтях у 

виданнях, затверджених МОН України, як фахові у галузі психології; 2 

статтях у зарубіжних періодичних фахових виданнях; 5 тезах доповідей на 

конференціях. 

Проте, необхідно вказати на деякі зауваження та недоліки, які можуть 

слугувати підставою для дискусії під час захисту дисертації: 

1. У процесі аналізу діяльності операторів радіолокаційних станцій 

детально виокремлені найбільш напружені етапи управління повітряним 

рухом, проте їх психологічний зміст не в повній мірі пов'язаний із 

завданнями дослідження. 

2. У процесі викладу характеристики працездатності військових 

операторів виокремлено 5 етапів, в той же час, як в літературі з проблем 

втоми виділяють 6-й етап позначений як «зрив» діяльності. Для нього 

характерні неадекватні реакції на сигнали зовнішнього середовища. 
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3. Викликає сумнів доречність розгляду в загальному плані 

працездатності операторів, оскільки як в експериментальній частині, так і в 

процедурі психологічного супроводу цей матеріал не знайшов адекватного 

відображення. 

4. Назва параграфу 2.2. не в повній мірі відображає його зміст позаяк в 

ньому розглядаються переважно критерії, а не лише показники успішності. 

5. В тексті дисертації і авторефераті зустрічаються неточності. Так, 

табл. 2.16 (дисертації) і табл.З (автореферату) змістовно однакові, але в 

першому випадку мова йде про індивідуально-психологічні якості, в іншому 

випадку - про індивідуально-психологічні властивості; крім того назви 

таблиць різні (в одному випадку «Аналіз. . .», в іншому - «Показники.. .»). 

Висловлені зауваження не применшують значення і цінності роботи. 

Автореферат відповідає тексту дисертації, основні положення якої 

відображені в публікаціях автора. 
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дисертацій, а її автор заслуговує присудження наукового ступеня кандидата 
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