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Гібридна війна, яка триває на сході України, вкрай актуалізує 
проблематику надійності особового складу, який залучається до виконання 
завдань захисту територіальної цілісності, недоторканості України та відсічі 
збройної агресії. Збройні Сили України, переважну чисельність яких 
складають Сухопутні війська, завжди перебувають в авангарді виконання 
бойових завдань. Критичної ваги набувають саме танкові підрозділи, 
особовий склад яких виконує завдання в складних екстремальних умовах.

Вкрай гостро постають питання забезпечення надійності членів 
танкових екіпажів, що залучаються для проведення операції Об’єднаних сил 
(ООС) та антитерористичної операції (АТО). Зміна характеру застосування 
різних частин і підрозділів висувають підвищені вимоги до особистісних 
якостей члена танкового екіпажу як окремо, так і до надійності команди в 
цілому. Проведений дисертанткою аналіз психологічних джерел дозволив 
виявити недостатню розробленість зазначеної вище проблематики, з точки 
зору надійності персональної та групової діяльності, що може 
характеризуватися результативністю, безпомилковістю, ефективністю, 
вчасністю реалізації виконуваних завдань. Практика застосування танкових 
військ свідчить про важливість надійного виконання кожним членом екіпажу 
своїх обов’язків задля виконання бойового завдання підрозділом.

Таким чином, вищезазначене вказує, що дисертаційне дослідження 
характеризується актуальністю тематики, а його виконання є важливим для 
розв’язання завдань підготовки, відбору та соціально-психологічного 
супроводу діяльності військовослужбовців-танкістів Збройних Сил України.

Мета, завдання, об'єкт і предмет дослідження є вірно визначеними 
та логічно узгодженими. Окреслені дисертанткою теоретичні та методичні 
підвалини дослідження, а також застосовані методи дослідження сприяли 
виконанню завдань і, відповідно, досягненню визначеної мети. Робота має 
чітку, зрозумілу структуру, що змістовно відображає послідовність 
вирішення поставлених завдань.

Аналіз змісту дисертаційної роботи засвідчив таке.
Перший розділ дисертації «Теоретичний аналіз проблеми психологічної 

надійності членів танкового екіпажу Збройних Сил України» присвячений 
змістовому аналізу категорії «надійність» з точки зору психологічної науки, 
вивчено основні підходи щодо її розуміння. Наведено детермінанти та 
психологічні механізми надійності суб’єкта діяльності, розкрито



психологічні особливості надійності фахівців групової діяльності. Надано 
авторське визначення поняттю «психологічна надійність фахівця», як 
комплексна та цілісна інтегративна характеристика його особистості, основу 
якої становлять психофізіологічні особливості та індивідуально-психологічні 
якості (особливості вищої нервової діяльності та збалансованості психічних 
процесів: когнітивних, емоційно-вольових, мотиваційно-ціннісних), які в 
сукупності забезпечують своєчасне ефективне й успішне виконання 
професійних завдань з мінімальною кількістю помилок.

У другому розділі дисертації «Емпіричне дослідження психологічних 
особливостей надійності членів танкового екіпажу Збройних Сил України» 
дисертантка наводить та обґрунтовує стратегію та тактику дисертаційного 
дослідження в цілому та його емпіричної частини зокрема. Дослідження 
психологічних особливостей надійності членів танкового екіпажу 
здійснюється шляхом констатувального експерименту шляхом розподілу 
респондентів на «полярні» групи (в залежності від результативності сумісної 
військово-професійної діяльності) та знаходяться статистично значущі 
відмінності за критеріями (показниками). В подальшому здійснено 
виокремлення ключових діагностичних факторів-інтегральних змінних, що 
обумовлюють сутнісний зміст психологічної надійності членів танкового 
екіпажу, шляхом застосування процедури факторного аналізу. Якісна 
інтерпретація компонентів, що утворили фактори вищого порядку, дозволила 
дисертантці виділити такі інтегральні фактори: «суб’єктність екіпажу», 
«продуктивність екіпажу», «рефлексивність екіпажу», на розвиток яких була 
спрямована розроблена тренінгова програма.

Важливим внеском для підтвердження авторського підходу до 
розуміння надійності членів танкового екіпажу став третій розділ дисертації 
«Розвиток психологічної надійності членів танкового екіпажу Збройних Сил 
України», в якому експериментально підтверджується дієвість розробленої та 
апробованої тренінгової програми «Бойова робота групи». Програма 
спрямована на розвиток змістових елементів психологічної надійності членів 
танкового екіпажу за розробленою моделлю (компонентами особистісної 
надійності, групової надійності, суб’єктносгі колективної діяльності), 
відображеної у показниках визначених критеріїв (результативно- 
діяльнісного, емоційно-вольового, мотиваційно-ціннісного, рефлексивно- 
оціночного), формування групової згуртованості та підвищення рівня 
взаємної довіри екіпажу.

Достовірність і новизна висновків, сформульованих у  дисертації 
повнота їх викладу в опублікованих працях.

Підсумкові висновки є змістовними, докладно та логічно 
відображають зміст отриманих наукових здобутків. Надана дисертація дійсно 
збагачує теорію та практику психології діяльності в особливих умовах, 
загальної та прикладної психології низкою важливих наукових тверджень. До 
найбільш вагомих з них можна віднести:

виявлено психологічні особливості надійності військово-професійної 
діяльності членів танкового екіпажу, на засадах якої обґрунтовано,
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розроблено та емпірично апробовано структурно-функціональну модель 
психологічної надійності танкового екіпажу Збройних Сил України;

визначено зміст і специфіку взаємозв’язків психологічних 
характеристик особистісної та групової надійності членів танкового екіпажу, 
які знаходять відображення у діагностичних факторах-«суб’єктність 
екіпажу», «продуктивність екіпажу» та «рефлексивність екіпажу»;

розширено зміст категорії «надійність» в психології діяльності в 
особливих умовах та психологічної надійності танкового екіпажу як цілісної 
специфічної військово-організаційної підсистеми.

Основні результати дослідження викладено у 16 друкованих працях, у 
тому числі в 6 наукових статтях, надрукованих у збірниках, затверджених 
МОН України, як фахових у галузі психології, та 5 періодичних фахових 
виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних, 8 тезах 
доповідей на конференціях. Результати дисертаційного дослідження мають 
широку апробацію та впровадження. На погляд опонента, наукові публікації 
за темою дослідження та автореферат із належною повнотою відображають 
зміст дисертації.

Зауваження до дисертаційного дослідження
Вивчення змісту дисертації Т.О. Кучерявої за темою «Психологічні 

особливості надійності членів танкового екіпажу Збройних Сил України», 
ознайомлення з авторефератом дисертації та опублікованими дисертантом 
працями дають підстави для висловлення окремих зауважень, побажань та 
дискусійних питань:

1. В дисертації наведено змістовний емпіричний матеріал, що 
розкриває психологічні особливості надійності танкових екіпажів, наведено 
описову статистику, факторний аналіз та інші критерії достовірності 
отриманих даних. Разом з тим, зважаючи на різність факторних навантажень 
окремих змінних, вважається за доцільне застосувати також і регресійний 
аналіз для прогнозування успішності танкових екіпажів, що, в свою чергу, 
сприяло б впровадженню відповідних діагностичних інструментів у практику 
професійно-психологічного відбору відповідних фахівців.

2. Результати факторного аналізу (загальної вибірки), наведені на 
сторінці 159 дисертації, описують у сукупності 53,15% загальної дисперсії, 
що дозволяє сформувати уявлення про психологічну природу надійності 
танкових екіпажів. Разом з цим, для чіткого розуміння особливостей 
сформованих факторів вищого порядку, як латентної змінної, важливим є 
розуміння навантажень за кожним окремим показником, що формує 
відповідний фактор. Тому, вважається за доцільне продовжувати 
дослідження в цьому напрямку для більш глибинної інтерпретації отриманих 
даних.

3. Перспективним вважається перегляд вимог до військових 
нормативів танкових екіпажів з урахуванням змін у тактиці, масштабності, 
специфіки їх застосування з урахуванням досвіду останніх збройних



конфліктів (з точки зору змін вимог до надійності через підвищення 
самостійності дій).

4. Дисертаційна робота не позбавлена окремих стилістичних та 
граматичних помилок.

Водночас, зроблені зауваження не знижують загальної наукової 
цінності дисертаційного дослідження, а носять швидше дискусійний 
характер і можуть стати подальшими напрямками наукових досліджень.

Дисертаційне дослідження «Психологічні особливості надійності 
членів танкового екіпажу Збройних Сил України» є завершеною науковою 
працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані результати, що в 
сукупності розв’язують важливе для психологічної науки завдання у 
контексті психологічної надійності членів танкового екіпажу Збройних Сил 
України. Робота відповідає вимогам пп. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження 
наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 
співробітника», затвердженого постановою КМУ № 567 від 24.07.2013 р. (зі 
змінами, внесеними згідно з постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 р. та № 
1159 від 30.12.2015 р., № 567 від 27.07.2016 р.), що висуваються до 
кандидатських дисертацій, а її автор Кучерява Тетяна Олександрівна 
заслуговує присудження їй наукового ступеня кандидата психологічних наук 
за спеціальністю 19.00.09 - «Психологія діяльності в особливих умовах».
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