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1. Актуальність теми виконаної роботи та її зв'язок із галузевими науковими 

програмами. 

Розвиток сучасної військової галузі характеризується підвищенням ролі 

особистісного фактору людини, оскільки не дивлячись на зростання складності 

сучасних технічних засобів, особиста відповідальність за прийняті рішення 

залишається за нею. Беззаперечні виконання військових завдань залежать від 

багатьох індивідуально-психологічних особливостей розвитку когнітивної сфери 

виконавця, але перш за все, від свідомого вибору тих чи інших альтернатив у 

прийнятті когнітивно напружених рішень, основою яких є специфіка практичного 

мислення військового. Тому вимоги до підготовки сучасного офіцера і командира 

зростають і мають свою специфіку, оскільки повинні враховувати не лише 

формування знань, умінь і навичок (педагогіка), але й високого рівня 

усвідомленості (акмеологія, соціологія, політологія), здатності до практичного 

мислення (психологія, психофізіологія, нейропсихологія). 

З огляду на це, дисертаційне дослідження Москальова І.О. є надзвичайно 

актуальним, оскільки спрямоване на вирішення сучасної проблемної задачі: 

дослідження психологічних особливостей розвитку практичного мислення 

офіцерів-артилеристів. 

Отже, актуальність дисертаційного дослідження не викликає сумніву та 

відображає багаторівневі звязки з різними науковими галузями. 

2. Найбільш істотні наукові результати, що містяться в дисертації.  

У результаті дослідження автором теоретично обґрунтовано та 

експериментально впроваджено основні результати дослідження у практику 

процесу бойової та індивідуальної підготовки офіцерів артилерійських частин і 



підрозділів, про що свідчать документи про впровадження результатів; 

розроблено й впроваджено систему психодіагностичного інструментарію та 

програму психологічного тренінгу з розвитку практичного мислення у процесі 

проведення професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання.  

3. Нові факти, одержані здобувачем.  

Позитивної оцінки заслуговує авторська концепція щодо особливостей 

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); розроблена й обґрунтована модель розвитку практичного мислення 

офіцера-артилериста у ході виконання вогневих завдань; розроблена та 

експериментально перевірена програма розвитку практичного мислення офіцера-

артилериста у ході виконання вогневих завдань у формі психологічного тренінгу. 

4. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.  

Грунтовність виконаного дослідження забезпечується глибоким науковим 

аналізом основних тведжень і положень роботи, списком використаних й 

опрацьованих джерел (318 найменувань, з них 23 іноземними мовами), 

змістовними додатками. Це дало змогу дисертанту розробити власну програму 

розвитку практичного мислення офіцера-артилериста у ході виконання вогневих 

завдань у формі психологічного тренінгу, як найбільш актуальної для військових. 

Зауважимо, що дисертація характеризується змістовністю та обґрунтованістю 

викладених позицій, вдалим синтезом теоретичних та емпіричних результатів.  

5. Значення для науки і практики отриманих автором результатів.  

Дисертаційне дослідження І.О.Москальова містить нові, раніше не захищені 

наукові положення, а обґрунтовані результати у сукупності розв’язують актуальні 

наукові завдання. Важливим є також те, що результати дослідження дістали 

апробацію на численних науково-практичних конференціях, відображені у 18 

публікаціях, серед яких наукові статті опубліковані як у наукометричних 



виданнях України так і за кордоном. Практичне значення роботи підсилюється 

впровадженням наукових здобутків в практику підготовки курсантів ряду 

військових закладів. 

6. Рекомендації щодо використання результатів і висновків дисертації.  

Позитивної оцінки заслуговують підтверджені емпірично отримані дані й 

зроблені на їх основі висновки. Особливої уваги заслуговує розроблений автором  

психологічний тренінг, усі вправи якого спрямовані на розвиток практичного 

мислення офіцерів-артилеристів і відображають специфіку розвитку кожного 

компонента: ціннісно-мотиваційного, емоційно-вольового, когнітивного, 

операційно-діяльнісного та суб’єктного. Це дає змогу використовувати їх в 

освітній практиці роботи з курсантами й простежувати динаміку розвитку 

окремих показників і компонентів практичного мислення майбутніх фахівців. 

7. Оцінка змісту дисертації та її завершеність загалом. 

Дисертація складається з анотації, трьох розділів, висновків до них, 

висновків, списку використаних джерел, додатків. У роботі чітко представлений 

науковий апарат дослідження, визначено завдання, забезпечено відповідність 

завдань та висновків, які логічно вибудовуються зі змісту основної частини 

дисертації.  

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження психологічних 

особливостей практичного мислення офіцерів-артилеристів» розкрито основні 

положення загальної методології дослідження, представлено результати аналізу 

концептів «мислення», «вогневі завдання», «психологічна характеристика 

практичного мислення офіцера-артилериста» у психологічних дискурсах,   

обґрунтовано порівняльну характеристику практичного і теоретичного видів 

мислення суб’єкта, узагальнено алгоритм виконання вогневих завдань офіцерами-

артилеристами.  

Глибокий аналіз психологічних особливостей розвитку практичного 

мислення офіцерів-артилеристів дав змогу визначити основні вимоги до його 

психодіагностики, обґрунтування суб’єктно-діяльнісного підходу як основного 

під час аналізу, діагностування та розвитку практичного мислення, виокремлення 



особливостей виконання мисленнєвої діяльності, притаманної ефективним 

професіоналам. 

У другому розділі «Організація дослідження психологічних особливостей 

розвиненості практичного мислення офіцерів-артилеристів» розкрито сутнісні 

ознаки загальної методики дослідження психологічних особливостей розвитку 

практичного мислення офіцерів-артилеристів у ході виконання вогневих завдань; 

обгрунтовано критерії та показники діагностування розвиненості практичного 

мислення офіцерів-артилеристів у ході виконання вогневих завдань. 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. 

Проведено емпіричне дослідження й з’ясовано недостатній рівень сформованості 

практичного мислення офіцерів-артилеристів, що засвідчило необхідність 

запровадження у навчальний процес ВВНЗ (процес бойової підготовки у 

військових частинах) спеціальної програми розвитку практичного мислення. 

У третьому розділі «Експериментальне дослідження психологічних 

особливостей розвитку практичного мислення офіцерів-артилеристів  у ході 

виконання вогневих завдань» репрезентовано практично орієнтовану суб’єктно-

діяльнісну  модель розвитку  практичного мислення офіцера-артилериста у ході 

виконання вогневих завдань. В основу моделі покладені методологічні принципи 

системного, компетентнісного, контекстного та суб’єктно-діяльнісного підходів, 

що визначають послідовність її реалізації, а також безпосередньої суб’єкт-

суб’єктної взаємодії між суб’єктами діяльності (старшим командиром, керівником 

навчання) і суб’єктом впливу (офіцером-артилеристом), що враховує специфіку 

його мислення у конкретній практичній ситуації у складній навчальній і 

навчально-бойовій обстановці. 

На основі розробленої моделі дисертантом побудований психологічний 

тренінг розвитку практичного мислення офіцерів-артилеристів, спрямований на 

врахування особливостей професійного мислення і свідомості, рефлексії і 

самооцінювання, цілепокладання і мотиваційної сфери, взаємозв’язку, відношень 



і практичних дій. Найбільш значущими психологічними якостями офіцера-

артилериста визначено: аналітико-конструктивний склад мислення і самостійність 

суджень; емоційно-вольову 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; рефлексію; загальну психофізичну активність. 

Кількісні та якісні результати формувального експерименту засвідчили 

ефективність розробленої й впровадженої програми розвитку практичного 

мислення офіцерів-артилеристів у ході виконання вогневих завдань. 

Дисертацію можна вважати завершеною науковою працею. 

8. Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації.  

У цілому, позитивно оцінюючи наукове і практичне значення отриманих 

результатів Москальова І.О., відзначимо окремі дискусійні положення та 

висловимо зауваження й побажання до змісту роботи:  

1. У дисертаційній роботі в Анотації (ст. 6 дисертації) в науковій новизні 

зазначено, що «обгрунтовано психологічні особливості практичного мислення 

офіцерів-артилеристів (спрямованість на реалізацію виконання….тощо)», а не 

«психологічні особливості розвитку практичного мислення…), як зазначено у 

темі дисертаційного дослідження. На наш погляд, це не зовсім тотожні дифеніції, 

оскільки «психологічні особливості розвитку практичного мислення» мають 

містити психологічні умови і психологічні засоби для успішного розвитку цього у 

офіцерів-артилеристів.  

2. У теоретичному розділі дисертаційної роботи (ст. 90-91) були визначені 

основні компоненти практичного мислення (ціннісно-мотиваційний, емоційно-

вольовий, когнітивний, суб’єктний, операційно-діяльнісний), поступово, по мірі 

викладення наукових та практичних положень, дисертант називає їх критеріями 

розвитку (ст.123, табл. 2.8) практичного мислення. На нашу думку, це не одне й 

теж, тим більше, що на ст. 101-102 автор посилається на ряд вчених, які виділяли 

ті чи інші компоненти практичного мислення у різних галузях діяльності, на 

основі яких потім дисертант зробив висновок про кількість і якість компонентів у 



власному дослідженні. А на ст.  99-100 детально вказано, що «критерій є засобом, 

необхідним інструментом оцінювання, але сам не є оцінкою. Функціональна роль 

критерію полягає у визначенні сутнісних ознак предмета». Отже критерій може 

бути мірою розвитку того чи іншого компонента. На нашу думку, необхідно було 

б дати більш точне обґрунтування цим двом поняттям (компоненти і критерії) і 

розмежувати їх в роботі.  

3. Розроблена й представлена на рис. 3.3 (розділ 3.1) модель розвитку 

практичного мислення офіцерів-артилеристів у ході виконання вогневих завдань 

має вигляд моделі «не розвитку», а «здійснення дії», а саме прийняття рішення на 

основі перебігу 1, 2, 3 фази. Бажано було б додати у схему моделі засоби розвитку 

практичного мислення (груповий тренінг, ігри, завдання…), які детально описані 

автором у розділі 3 та в додатках, тоді вона більше б відповідала назві.       

4.  Програма тренінгу розвитку практичного мислення офіцерів-артилеристів у 

ході виконання вогневих завдань переважно містить психологічний тренінг, 

робота якого достатньо описана (ст. 164 дисертації) і проілюстрована в додатках 

(ст. 254-302). Однак, значно прикрасило б роботу подання до цього опису 

Тематичного плану тренінгової роботи із розписом кількості занять і визначенням 

кількості годин на кожне й загалом.  

5.  У списку використаних джерел бажано було б використати більш нову 

іноземну літературу, оскільки такі застарілі праці (1926 р., 1957 р., 1967 р. тощо) 

навряд чи можна було використати для формування актуальності й новизни 

дослідження. 

 Однак, висловлені зауваження та побажання мають переважно дискусійний 

характер, не є принциповими та суттєво не впливають на загальну позитивну 

оцінку проведеного дослідження. У цілому вони не знижують вагомої теоретико-

практичної значущості результатів дисертаційної роботи І.О. Москальова, яка 

виконана на високому науково-практичному рівні. 

9. Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових 

виданнях. 

 Основні положення й результати дисертації відображено у 18 публікаціях, 

в тому числі: 5 у фахових виданнях, затверджених МОН України (у тому числі 



  

 

 


