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офіційного опонента на дисертацію Дебренюка Андрія Петровича 

“Психологічна сумісність військових операторів радіолокаційних станцій під 

час виконання службових завдань в особових умовах”, подану на здобуття 

наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – 

психологія діяльності в особливих умовах 

 

Актуальність теми дисертаційної роботи. Ознайомлення з представленою 

на рецензування дисертацією А.П. Дебренюка дає підстави для обґрунтованого 

загального висновку, що вітчизняна психологічна наука поступово повертається 

до масштабних, ще у 70-80 роках започаткованих досліджень як операторської 

діяльності в цілому, так і спеціальних успішних розробок, які були спрямовані на 

адресний аналіз льотчиків (дослідження Є.О. Мілеряна), космонавтів 

(В.І. Лєбєдєв, М.В. Макаренко), екіпажів та розрахунків військових машин 

(Ю.Л. Трофімов), екіпажів атомних підводних човнів в умовах автономного 

плавання (М.С. Корольчук), екіпажів надводних кораблів (П.П. Криворучко), 

професійної діяльності військових операторів (В.І. Осьодло), широкий фронт 

досліджень харківських колег з інженерної психології та ергономіки 

(Ю.Л. Трофімов, С.П. Бочарова, Б.А. Смирнова, С.І. Кучеренко), дослідження 

психологічної сумісності в інших екстремальних видах професій, зокрема спорті 

присвячені праці (В.В. Клименко, Г.В.Ложкіна) та інші.  

Варто згадати, що й науковий керівник (В.І. Осьодло) та другий опонент, 

ваш покірний слуга, розпочинали свою службову кар’єру з несення бойового 

чергування у складі бойових розрахунків на міжконтинентальних ядерних 

ракетних комплексах ОС (РС -22).   

Що ж до проблеми психологічної сумісності військових операторів 

радіолокаційних станцій, то її актуальність, на думку опонента, не викликає 

сумніву, а навпаки, за своєю складністю, відсутністю сталого показника виміру, 

займає чи не одне із самих чільних місць в системі заходів з формування 

готовності бойових розрахунків, особливо в складних системах: «людина-техніка-

знакова система-людина».  



Таким чином, важливість і актуальність окресленого автором дисертаційної 

роботи питання, об’єктивна необхідність в експериментально-теоретичному 

дослідженні психологічної сумісності військових операторів радіолокаційних 

станцій на бойовому чергуванні, а також недостатній рівень його наукового 

розроблення дають нам підстави визнати, що обрана тема дисертаційного 

дослідження «Психологічна сумісність військових операторів радіолокаційних 

станцій під час виконання службових завдань в особливих умовах» є актуальною 

для сучасної науки і практики.  

Одразу ж таки варто зазначити, що дане дослідження має чітко виражений 

прикладний характер, є своєрідною системною методикою як діагностичного, так 

само й психолого – педагогічного плану, про що свідчать як поставлені завдання, 

так й увесь науковий інструментарій здійснення наукового пошуку, що дозволив 

одержати авторові конкретні переконливі результати, які повною мірою 

відображені в поточних та заключних висновках роботи.  

На чому, як на думку опонента хотілось би зупинитися в конкретних 

ракурсах, які є обов’язковою вимогою МОН України при формуванні відгуку 

офіційного опонента?  

Дисертаційна робота Дебренюка А.П. виконана в межах низки науково-

дослідних робіт Науково-методичного центру кадрової політики Міністерства 

оборони України, а саме: «Методологічні підходи до психологічного 

(психофізіологічного) вивчення керівного складу Збройних Сил України для 

прогнозування успішності управлінської діяльності» (державний реєстраційний 

номер 0109U003266); «Оптимізація процесу психологічного 

(психофізіологічного) вивчення особового складу Збройних Сил України для 

формування резерву кандидатів для просування по службі (номенклатури 

призначення Міністра оборони України)» (державний реєстраційний номер 

0110U001153). 

Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради Національного 

університету оборони України ім. Івана Черняховського (протокол №6 

від 26.12.2014 р.) та узгоджено на Міжвідомчій раді з координації наукових 

досліджень із педагогічних та психологічних наук в Україні (протокол №2 

від 23.02.2016 р.).  



Наукова новизна одержаних результатів. У першу чергу заслуговує на 

увагу розроблена автором психодіагностична методика оцінювання психологічної 

сумісності військових операторів РЛС на бойовому чергуванні, що у свою чергу 

дало можливість визначити критерії психологічної сумісності для такої категорії 

військових розрахунків, як оператори РЛС. Автором емпірично доведено її 

ефективність у застосуванні на досить репрезентативній вибірці досліджуваних, 

яка склала 242 військових оператора РЛС.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформованих у дисертації 

Архітектоніка дослідження побудована відповідно до класичних підходів 

подібного типу наукових досліджень. Робота добре структурована, викладений 

матеріал логічно вписується та віддзеркалює здобуті автором результати які 

задекларовані в меті та основних завданнях дослідження.   

У роботі чітко окреслені об’єкт, предмет та гіпотеза, завдання дослідження, 

що дало можливість реалізувати мету роботи, яка полягала в теоретичному 

обґрунтуванні та експериментальній перевірці впливу психологічної сумісності 

військових операторів радіолокаційних станцій на успішність їхньої спільної 

діяльності та розробці методики психологічного супроводу бойового чергування 

військових операторів РЛС з урахуванням їхньої психологічної сумісності.  

Слід відзначити обґрунтованість наведених здобувачем висновків, які 

базуються на грамотному використанні як загальнонаукових так і спеціальних 

методів дослідження.  

Отже можемо констатувати, що робота відповідає паспорту спеціальності 

19.00.09 – «психологія діяльності в особливих умовах», та має актуальне значення 

для теорії і практики в галузі військової психології, інженерної психології, 

психології праці та психології діяльності в особливих умовах.   

Результати дисертаційного дослідження впроваджено у систему заходів з 

комплектування чергових змін військових операторів РЛС військової частини 

А 1789 Повітряних Сил Збройних Сил України (довідка від 21.04.2008); в освітній 

процес Національного університету оборони України імені Івана Черняховського 

(акт впровадження від 01.04.2011); при виконанні методичних рекомендацій за 



результатами виконання низки науково-дослідних робіт, що підтверджено 

відповідними актами.  

Структура та зміст дисертаційної роботи в основному відповідає вимогам 

наказу МОН України від 12.01.2017 року №40 «Про затвердження Вимог до 

оформлення дисертації». Зміст наукового доробку Дедренюка А.П. представлений 

достатньою кількістю ґрунтовних публікацій, з них 7 статей у наукових фахових 

виданнях МОН України, 2 статті у зарубіжних виданнях, що внесені до 

міжнародних науково-метричних баз, 5 текстів та виступів на науково-

практичних конференціях та семінарах. Зміст автореферату ідентичний з 

основними положеннями дисертації.  

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного з 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (213 найменувань, із 

них 9 – іноземними мовами), 7 додатків на 16 сторінках. Загальний обсяг 

дисертації становить 206 сторінок, основний текст подано на 156 сторінках. 

Робота проілюстрована 18 таблицями і 22 рисунками. 

У першому розділі дисертації «Психологічний аналіз спільної діяльності 

військових операторів радіолокаційних станцій повітряних сил Збройних Сил 

України в особливих умовах» проведено психологічний аналіз спільної діяльності 

військових операторів, які перебувають на бойовому чергуванні. З’ясовано 

сутність психологічної сумісності та здійснено її узагальнення щодо спільної 

діяльності військових операторів РЛС під час виконання ними завдань бойового 

чергування. 

Розглянуто динаміку працездатності військових операторів РЛС на 

бойовому чергуванні та надано детальну характеристику типових завдань, які 

ними вирішуються. Виходячи з психологічного аналізу діяльності операторів РЛС 

на бойовому чергуванні, визначено професійно важливі якості 

військовослужбовців, які зумовлюють їхню психологічну сумісність.  

Виокремлено найбільш важливі механізми виникнення психологічної 

сумісності військових операторів РЛС, основу яких складають: ідентифікація 

особистості, емпатійність, рефлексія, атракція, каузальна атрибуція та 

стереотипізація. 



У другому розділі «Емпіричне дослідження психологічної сумісності 

військових операторів радіолокаційних станцій» висвітлені результати 

констатувального етапу експериментального дослідження психологічної 

сумісності військових операторів РЛС.  

Вивчення експертної думки командирів різного рівня (50 офіцерів), а також 

анкетування операторів РЛС (112 осіб, які виконували завдання бойового 

чергування в складі 50 бойових обслуг) дозволили констатувати високу 

актуальність обраної проблеми, що вимагає відповідного теоретичного 

обґрунтування та експериментальної перевірки. Зокрема, переважна більшість 

респондентів обох вибірок (76 % операторів і 70 % начальників) вказали на те, що 

психологічна сумісність є провідною характеристикою спільної діяльності 

військовослужбовців, які виконують завдання бойового чергування.  

Теоретично обґрунтовані й практично перевірені показники групової 

успішності відповідно до таких критеріїв, які характеризують суспільну 

(світоглядну) спрямованість військовослужбовців, рівень їхньої бойової, 

професійної та психологічної готовності. Результати констатувального етапу 

експерименту засвідчили, що успішність виконання завдань чергування 

підрозділу більшою мірою пов’язана з показниками бойової, професійної 

(операторської) та психологічної готовності операторів РЛС.  

У третьому розділі ”Психологічний супровід чергування військових 

операторів радіолокаційних станцій” відображено особливості психологічного 

супроводу бойового чергування операторів РЛС. Розроблено і практично 

впроваджено методику, призначену для комплектування бойових обслуг 

військових операторів РЛС з урахуванням їхньої психологічної сумісності. 

Згідно з розробленою методикою психологічного супроводу бойового 

чергування військових операторів РЛС запропоновано шляхи визначення рівня 

психологічної сумісності бойових обслуг на основі зіставлення емоційних оцінок 

спільної діяльності військовослужбовців на бойовому чергуванні та експертної 

оцінки кожного розрахунку як суб’єкта діяльності за такими ознаками як: 

згуртованість, не конфліктність, взаємопідтримка, мотивованість, 

взаємоузгодженість. У результаті такого зіставлення кожну малу групу 



військових операторів РЛС було визначено як обслугу з високим чи низьким 

рівнем психологічної сумісності. 

Оцінюючи позитивно проведене дослідження, слід зазначити певні 

побажання та зауваження які здебільшого носять дискусійний характер: 

1. Обґрунтовуючи наукову новизну роботи, на наше переконання, 

авторові доречно було б зазначити у чому відмінність його наукових здобутків, 

від відомих раніше, адже аналіз теоретичної частини роботи автора, та й наш 

особистий досвід підказує, що вони мають місце, хоча й не в значній кількості 

досліджень.  

2. Віддаючи належне глибокому теоретичному й практичному значенню 

досягнутих автором результатів, та його науковому творчому пошуку, адже тему 

роботи було затверджено у 2008 році, не можемо не звернути увагу на останні 

вимоги керівних документів, зокрема наказу МОН України від 12.01.2017 року 

№40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації», зокрема п. 11 наказу 

«Список використаних джерел формується здобувачем наукового ступеня за 

його вибором (опціонально - в кінці кожного розділу основної частини 

дисертації).  

3. Представлена робота добре ілюстрована та інформативно підкріплена 

узагальненими результатами експериментальної частини дослідження у формі 

зведених таблиць, водночас рисунки 3.2 на стор. 147 та рис. 3.4-3.11, що 

представлені у роботі на сторінках 152-164 мали б більше інформативного 

наповнення, якби автор відзначив назви шкал, одиниці виміру (бали чи %), межі 

похибок.  

4. В авторефераті на сторінці 5 та відповідно у вступі дисертаційної 

роботи на сторінці 23 обґрунтовуючи практичне значення роботи, автор зазначає: 

«… робота впроваджена у науково-дослідну роботу», де називає перелік таких 

робіт, мабуть мова має йти про реалізацію ідей та методичних розробок автора 

при виконанні низки науково-дослідних робіт.  

5. Робота не позбавлена певних граматичних, синтаксичних, 

орфографічних помилок та стилістичних огріхів. Сторінки 22, 24, 27, 30, 32, 59, 

147 тощо. 

 



Зазначені зауваження не знижують якості представленої роботи, яка за 
своїм науковим рівнем, новизною у дослідженні проблеми, теоретичним та 
практичним значенням є прикладом успішного поєднання теоретичної й 
експериментальної науково-дослідної роботи. Відповідно до її результатів можна 
стверджувати, що висунуту гіпотезу підтверджено, мету досягнуто, поставлені 
завдання розв’язано. 

Висновок: Дисертаційне дослідження Дебренюка Андрія Петровича на 
тему «Психологічна сумісність військових операторів радіолокаційних станцій 
під час виконання службових завдань в особливих умовах», є актуальним, 
завершеним і самостійним дослідженням, в якому розв’язується вагоме наукове 
завдання, що має важливе прикладне і наукове значення. Рукопис дисертації 
відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 
вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567, а її автор, Дебренюк Андрій 
Петрович, заслуговує на присудження їй наукового ступеня кандидата 
психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – «психологія діяльності в 
особливих умовах». 
 

 




