
ВІДГУК

офіційного опонента, доктора психологічних наук, професора О.Д. Сафіна 

на дисертацію Кучерявої Тетяни Олександрівни «Психологічні особливості 

надійності членів танкового екіпажу Збройних сил України», подану до 

захисту на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.09 -  психологія діяльності в особливих умовах

Дисертація Кучерявої Тетяни Олександрівни присвячена надзвичайно 

актуальній темі, оскільки являє собою продуктивну спробу внести вагомий 

вклад у вирішення актуальної науково-практичної проблеми забезпечення 

надійності військовослужбовців сухопутних військ Збройних Сил України, які 

виконують свої професійні завдання у складі танкового екіпажу.

Актуальність зазначеної проблеми в умовах військово-політичного 

протиборства з Російською Федерацією обумовлює те, що професійна 

діяльність особового складу механізованих та танкових військ, що складають 

основу сухопутних військ Збройних Сил України, здійснюється у вкрай 

екстремальних умовах і значною мірою визначається груповим характером 

обслуговування та експлуатацією озброєння та військової техніки, визначених 

відповідно до посадових обов’язків військовослужбовців. Крім цього, 

виконання танкістами завдань за призначенням у складі танкового екіпажу 

пов’язане із певними взаємовідносинами у самому екіпажі та обумовлюється 

якістю організації спільної діяльності, що закономірно висуває проблему 

надійності спільної діяльності військовослужбовців у складі танкового екіпажу.

Авторкою дисертації в основному вірно визначено об'єкт, предмет, мету 

дослідження, а також наукові завдання. Нею гармонійно поєднано у 

психологічному інструментарії як теоретичні, емпіричні, так і відповідні 

математичні методи дослідження. Слід також зазначити, що О.Т. Кучерявою в 

основному правильно визначено наукову новизну отриманих результатів. 

Зокрема, нею уперше: виявлено психологічні особливості надійності військово- 

професійної діяльності членів танкового екіпажу, на засадах якої обґрунтовано, 

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». Авторкою дисертації розширено і доповнено: зміст 

категорії «надійність» у психології діяльності в особливих умовах, а також 

психологічної надійності танкового екіпажу як цілісної специфічної військово- 

організаційної підсистеми; теоретичні положення про сутність, детермінанти та 

структуру психологічної надійності членів танкового екіпажу Збройних Сил 

України.

Крім того, дисертанткою уточнено діагностичний комплекс методів та 

методику дослідження психологічних особливостей надійності членів 

танкового екіпажу як інтегральної характеристики високоефективної групової 

діяльності; програму професійно-психологічного тренінгу розвитку 

психологічної надійності членів танкового екіпажу та забезпечення високої 

ефективності виконання завдань за призначенням.

Безперечним необхідно визнати і практичне значення одержаних 

результатів дослідження, яке полягає у тому, що їх може бути використано у 

системі психологічного супроводу та психологічної підготовки 

військовослужбовців танкових підрозділів сухопутних військ Збройних Сил 

України під час виконання завдань за призначенням. Крім того, вони можуть 

скласти основу для розробки прогностичної моделі надійності як екіпажу танку 

загалом, так і кожного його члена, а також бути використаними під час 

розробки рекомендацій та цільових програм щодо підвищення психологічної 

надійності членів танкового екіпажу, забезпечення ефективності та 

безпомилковості виконання екіпажем завдань за призначенням.

У першому розділі -  «Теоретичний аналіз проблеми психологічної 

надійності членів танкового екіпажу Збройних сил України» авторкою 

здійснено теоретико-методологічний аналіз проблеми надійності у 

психологічній науці. На основі аналізу наукових джерел нею узагальнено 

детермінанти та психологічні механізми надійності суб’єкта професійної



з
діяльності, а також теоретично досліджено особливості психологічної 

надійності військово-професійної діяльності членів танкового екіпажу.

Як справедливо зазначає дисертантка, категорія надійності є 

багатоаспектним явищем та визначається багатьма авторами по-різному. Вона є 

однією з найважливіших характеристик складної системи: надійність 

технічного обладнання плюс надійність фахівця, який на ньому працює. 

Надійність може бути оцінена ймовірністю безвідмовної роботи усієї системи у 

цілому протягом заданого періоду часу. Часто вона визначається і як 

можливість функціонування системи без порушень її працездатності.

Під психологічною надійністю фахівця вона розуміє комплексну та 

цілісну інтегративну характеристику 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 у сукупності 

забезпечують своєчасне ефективне й успішне виконання професійних завдань із 

мінімальною кількістю помилок.

Багатоаспектність категорії надійності визначається великою кількістю 

механізмів та обумовлюється низкою детермінант. Механізми надійності, у 

свою чергу, обумовлюються умовною ієрархією рівнів вивчення особистості як 

живої системи: біологічний рівень (структурна та інформаційна надмірність 

системи; компенсаторні механізми); психологічний рівень (самоконтроль 

особистості); соціальний рівень (вольові якості). Зазначені механізми 

безпосередньо обумовлюють рівень надійності фахівця, особливо якщо йдеться 

про екстремальний профіль діяльності.

На підставі проведеного аналізу специфіки особистісної надійності 

професіонала у ірупі та надійності самої групи авторкою розроблено модель 

психологічної надійності танкового екіпажу, в якій відображено її змістові 

компоненти як цілісної групи у складі особистісної надійності (професійна 

придатність, професійна мотивація, емоційна стійкість, стиль саморегуляції, 

стресостійкість, самоконтроль, тривожність, працездатність, професійні 

цінності та стандарти) та групової надійності (результативність сумісної



діяльності танкового екіпажу, психологічна сумісність, статусно-рольова 

структура групи, згуртованість, групова єдність, спрацьованість, злагодженість, 

організованість, ціннісно-орієнтаційна спрямованість), поєднаних суб’єктністю 

колективної діяльності, що відображає зміст спрямованості й рівень групової 

активності, ґрунтується на груповій ідентичності, позитивному взаємному 

ставленні у професійних взаємовідносин, визначаючи тенденцію і здатність до 

ініціації та регулювання групової професійної активності.

У другому розділі «Емпіричне дослідження психологічних особливостей 

надійності членів танкового екіпажу Збройних сил України» Т.О. Кучерявою 

обґрунтовано методичний задум емпіричного дослідження психологічної 

надійності особистості у межах спільної діяльності у групі з врахуванням 

реального змісту військово-професійної діяльності членів танкового екіпажу. 

На основі розробленої моделі психологічної надійності членів танкового 

екіпажу та підібраних психодіагностичних методик дослідження нею визначено 

сукупність критеріїв оцінки (результативно-діяльнісний, емоційно-вольовий, 

мотиваційно-ціннісний, рефлексивно-оціночний) та емпіричні показники.

Результати дослідження змістових характеристик психологічної 

надійності військово-професійної діяльності членів танкових екіпажів 

засвідчили значущі відмінності по групах обстежуваних танкістів із різними 

рівнями її прояву за означеними критеріями оцінки. Так, обстежувані 1-ї групи 

(64,5%) із високим рівнем надійності за результативно-діяльнісним критерієм 

оцінки продемонстрували високі показники успішності виконання завдань за 

призначенням та низький рівень допущення помилкових дій при виконанні 

завдань. За показниками емоційно-вольового критерію оцінки характерним 

виявився високий рівень емоційної врівноваженості, енергійності, 

толерантності і поступливості, активність, помірне напруження, низький рівень 

тривожності, високий самоконтроль, здатність регулювати власну поведінку у 

професійно зумовлених ситуаціях, більш свідомо керувати власними станами, 

спонуканнями та діями, впевненість у собі, спокій, готовність долати труднощі, 

самостійність у плануванні військово-професійної діяльності та її виконання, 

здатність виокремлювати значущі умови досягнення цілей, продумувати



способи власних дій. За показниками мотиваційно-ціннісного критерію оцінки 

обстежувані продемонстрували вищу здатність до рішучості і відповідальності, 

наполегливості та соціальної нормативності, схильність до обґрунтованого 

професійного ризику, соціабельність, практичність і реалістичність. Вони 

схильні до застосування нових підходів, новаторства, втілення нестандартних 

креативних самостійних рішень, мають виразний інтернальний локус 

контролю, більш орієнтовані на координацію конструктивної взаємодії в групі, 

створення доброзичливої атмосфери і попередження конфліктів, успішне 

виконання завдань за призначенням. За показниками рефлексивно-оціночного 

критерію оцінки обстежувані продемонстрували високий рівень довіри до 

командира свого екіпажу й колег, відкритість та готовність до співпраці, вищий 

рівень загального інтелекту, високий прояв серйозності, впевненості й 

твердості рішень, самодостатність, сформовані і стійкі адекватні критерії 

оцінювання результатів військово-професійної діяльності, регулятивну 

гнучкість, переважання компромісу та співробітництва як стилів поведінки у 

конфлікті. У них домінує позитивна атмосфера взаємопідтримки, дружніх 

стосунків, готовності до взаємодопомоги під час спільного виконання завдань 

за призначенням, високий рівень групової згуртованості у цілому.

У свою чергу обстежувані 2-ї групи (35,5%) з умовно низьким рівнем 

надійності за результативно-діяльнісним критерієм оцінки продемонстрували 

невисокий рівень успішності та високий показник допущення помилкових дій 

при виконанні завдань за призначенням. За показниками емоційно-вольового 

критерію оцінки для них є характерною нижча емоційна стійкість, вища 

дратівливість, невротичність, заклопотаність, середня толерантність, середній 

рівень тривожності (помірний рівень особистісної та високий ситуативної), 

прояви спонтанності поведінки, вища чутливість, менша впевнені у собі, а 

рівень їхньої рефлексивності та загальне тло активності й здатність долати 

труднощі та планувати діяльність є нижчими. Вони мають труднощі у 

визначенні цілей діяльності та програми дій, оцінки поточної ситуації, їм важче 

самостійно сформувати програму дій. За показниками мотиваційно-ціннісного 

критерію оцінки для них є характерною менша рішучість та наполегливість,



вони мрійливі, оптимістичні, схильні до романтизації професії, уникання 

ризику, прагнення до прогнозованості, врахування думки співслужбовців, 

мають низьку інтернальність, переважно орієнтовані на виконання завдань за 

призначенням та конструктивну взаємодію, підтримання позитивних 

взаємовідносин із співслужбовцями. За показниками рефлексивно-оціночного 

критерію оцінки для цих обстежуваних характерним є середній рівень довіри до 

командира свого екіпажу й співслужбовців, менша відкритість до співпраці, 

нижчий рівень інтелекту та професійної обізнаності, більша акуратність та 

поступливість у рішеннях. Вони менш схильні до самоаналізу, критичного 

ставлення до власних дій, демонструють недостатню стійкість критеріїв 

успішності діяльності, труднощі у сприйманні та своєчасному реагуванні на 

нестандартні ситуації, більш залежні від думок та оцінки оточення, у конфлікті 

переважають такі стилі поведінки як уникнення та суперництво, оцінюють 

взаємовідносини в екіпажах дещо напруженими, з елементами неузгодженості 

та байдужості, формальності у відносинах, середній рівень групової 

згуртованості у цілому.

Дисертанткою на основі кореляційного та факторного видів аналізу 

виявлено взаємозв’язки емпіричних індикаторів психологічної надійності 

військово-професійної діяльності членів танкового екіпажу, що дало 

можливість визначити зміст діагностичних факторів -  «суб’єктність екіпажу», 

«продуктивність екіпажу», «рефлексивність екіпажу», які відображають 

сутнісний зміст діагностичної моделі психологічної надійності членів 

танкового екіпажу. За цими факторами підтверджено значущі відмінності 

інтегральних показників між обстежуваними групами танкістів.

У третьому розділі «Розвиток психологічної надійності членів танкового 

екіпажу Збройних сил України» дисертантка обгрунтовує психологічні 

особливості розвитку надійності військово-професійної діяльності членів 

танкового екіпажу Збройних Сил України, программу професійно- 

психологічного тренінгу розвитку психологічної надійності членів танкового 

екіпажу «Бойова робота групи», а також здійснює оцінювання його 

ефективності.



За результатами аналізу емпірично підтверджених практичних розробок 

українських та зарубіжних вчених Т.О. Кучерявою обґрунтовано доцільність 

розроблення саме професійно-психологічного тренінгу із розвитку 

психологічної надійності членів танкового екіпажу. Розроблена авторська 

програма професійно-психологічного тренінгу «Бойова робота групи» 

спрямована на розвиток змістових елементів психологічної надійності членів 

танкового екіпажу за розробленою моделлю, відображеної у показниках 

визначених критеріїв оцінки, формування групової згуртованості та підвищення 

рівня взаємної довіри.

Порівняльний аналіз результатів повторного виконання нормативів через 

2,5 місяця та показників за психодіагностичними методиками після проведення 

тренінгу членами танкових екіпажів експериментальної та контрольної груп 

продемонстрував динаміку якісних параметрів змістових характеристик: 

значущі відмінності у проявах інтегральних показників на рівні, вищому за 

середній за факторами «суб’єктність екіпажу» (р<0,05), «продуктивність 

екіпажу» (р<0,05) та «рефлексивність екіпажу» (р<0,05). Такі дані свідчать на 

користь підвищення рівня психологічної надійності членів танкових екіпажів за 

результатами проведення професійно-психологічного тренінгу «Бойова робота 

групи» на основі розвитку компонентів психологічної надійності та їхніх 

змістових характеристик за визначеними критеріями оцінки, що дає підстави 

стверджувати про його ефективність та доцільність застосування у практиці 

психологічної підготовки танкістів.

У цілому зазначимо, що дисертанткою у роботі на великому 

теоретичному та емпіричному матеріалі, послідовно та неухильно 

дотримуючись визначених у теоретичній частині методологічних засад, 

розкриваються та обґрунтовуються її основні положення. При цьому, доведення 

їх здійснюється авторкою із належною доказовістю і послідовністю. Разом із 

тим при загальному позитивному враженні від опанованої роботи вважаємо за 

необхідне висловити деякі зауваження, побажання та рекомендації.

1. Перший розділ за обсягом складає 90 сторінок — це 45% загального 

обсягу основного змісту дисертації, тобто є непропорційно завеликим.



2. У вступі дисертації не сформульовано належним чином наукове 

завдання дослідження.

3. Окремим завданням дослідження варто б було визначити розробку та 

обгрунтування моделі психологічної надійності танкового екіпажу, яка раптом 

з'являється наприкінці першого, а не другого розділу (за логікою емпіричного 

дослідження та аналізу його результатів). До того ж, у висновках до другого 

розділу вона чомусь згадує про цю модель вже як діагностичну. На противагу 

цьому авторка дещо штучно подробила теоретичний блок на три окремих 

завдання, що ми вбачаємо зайвим.

4. Звертаємо увагу на певну неузгодженість понятійного аппараіу. Так у 

меті дослідження авторка дисертації веде мову про психологічні особливості 

надійності членів танкового екіпажу, а у 3 завданні дослідження -  про 

особливості психологічної надійності військово-професійної діяльності членів 

танкового екіпажу. Складається враження, що дисертантка розглядає як 

тотожні (синонімічні) поняття - «надійність військово-професійної діяльності 

членів танкового екіпажу», «надійність спільної діяльності 

військовослужбовців у складі танкового екіпажу», «психологічна надійність 

військово-професійної діяльності членів танкового екіпажу» - з одного боку, а з 

іншого -  «надійність членів танкового екіпажу», «надійність членів танкового 

екіпажу», «психологічна надійність танкового екіпажу», «психологічна 

надійність членів танкового екіпажу», з чим, зрозуміло, важко погодитись.

5. Вважаємо, що у третьому розділі, відповідно до 5-го завдання 

дослідження, починаючи з їхніх формулювань, більш коректним було б вести 

мову не про розвиток, а про підвищення психологічної надійності членів 

танкового екіпажу Збройних сил України.

6. На нашу думку, презентувати психологічні особливості розвитку 

надійності військово-професійної діяльності членів танкового екіпажу 

Збройних Сил України можна лише за умови порівняння цієї військово- 

професійної групи з іншою, завдяки чому і стає можливість виявити 

відмінності, що і є в основі психологічних особливостей.



Але зазначені нами моменти не є критичними і не впливають суттєвим 

чином на наукову і практичну цінність роботи О.Т. Кучерявої.

Висновки. Загалом представлене до захисту дисертаційне дослідження є 

завершеною працею, в якій отримано нові науково обґрунтовані теоретичні та 

експериментальні результати, які у сукупності є суттєвими для розвитку 

психології діяльності в особливих умовах. Дисертація відповідає паспорту 

спеціальності 19.00.09 -  психологія діяльності в особливих умовах. Зміст 

автореферату та основні положення дисертації є ідентичними. Оформлення 

дисертації та автореферату, у цілому, відповідає встановленим ДАК 

Міністерства освіти і науки України вимогам. Дисертація Кучерявої Тетяни 

Олександрівни містить результати проведених нею особисто досліджень та є 

самостійною науковою працею, яка за актуальністю теми, а також внеском у 

науку, ступенем новизни й обґрунтованості відповідає вимогам чинного 

порядку присудження наукових ступенів, а її авторка може претендувати на 

присудження їй наукового ступеня кандидата психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.09 -  «Психологія діяльності в особливих умовах».
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