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Аннотация
Цель: определение психологи-

ческой готовности курсантов, их 
адаптация к действиям в будущих 
операциях. Материал: появление 
в Вооруженных Силах Украины 
отдельного рода сил – Сил специ-
альных операций (ССО) вызыва-
ла необходимость подготовки для 
них специального контингента. 
В первой попытке подготовки 
только 20% кандидатов про-
шли испытание психологической 
подготовленности. Результаты: 
исследования показали, что кур-
санты по своим психофизиче-
ским развитием в целом отвечают 
требованиям учебно-боевой дея-
тельности, но еще недостаточно 
готовы для выполнения более на-
пряженных в физическом и, осо-
бенно, в психологическом плане 
нагрузок.

Ключевые слова: силы спе-
циальных операций, психологи-
ческая готовность, адаптация.

Постановка проблеми. Під-
розділи Сил спеціальних операцій 
(ССО) – новий вид Збройних Сил 
України. Указ про їхнє створення 
був підписаний Президентом Укра-
їни 26 липня 2016 року. Це – струк-
турно виокремлені підрозділи, що 
являються складовою частиною 
Сухопутних військ, призначених 
для виконання найбільш складних 
службово-бойових завдань у різних 
умовах діяльності. Серед завдань 
ССО – контртерористичні заходи, 
спеціальна розвідка, аналіз і об-
робка інформації для вироблення 
правильної стратегії та залучення 
необхідних ресурсів, нетрадиційні 
методи ведення війни – інформа-
ційно-психологічні операції тощо. 
Крім того, підрозділи ССО можуть 
залучатися для виконання інших 
завдань, визначених законодав-
ством.

Програма підготовки підроз-
ділів ССО містить в собі види 
підготовки, найбільш характерні 
для службової діяльності цих під-
розділів. Для якісної підготовки 
військовослужбовців дуже важ-
ливе значення має попередній 
відбір кандидатів у такі підроз-
діли. Фізичні й психологічні на-
вантаження, кількість навчальних 
годин бойової і інших видів під-
готовки значно перевищують   об-
сяг навчально-бойової діяльності 
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інших підрозділів Сухопутних 
військ. Це обумовлено високими 
вимогами до рівня професійної 
підготовленості військовослуж-
бовців ССО, здатних витримува-
ти надлюдські навантаження під 
час виконання бойових завдань. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Кардинальні змі-
ни, які відбуваються в житті на-
шого суспільства, пред’являють 
високі вимоги до підготовки ка-
дрів для Збройних Сил України 
(ЗСУ). Кожна професія припус-
кає певну сукупність знань, умінь 
і навиків, без яких не можна бути 
фахівцем-професіоналом. В су-
часному світі на тлі політичних 
та економічних суперечностей, 
що загострюються, все частіше 
головним засобом їх рішення є 
ЗСУ. У теорії військового мисте-
цтва відбувається зміна парадигм 
військово-наукового мислення, 
пов’язана з серйозними змінами 
в системі пріоритетів і цінностей 
суспільства, загостренням зброй-
ної боротьби. Змінюється струк-
тура, логічна організація, методи 
і засоби військово-політичного 
протиборства, виявляється інше 
розуміння поняття війни. Зброй-
ні конфлікти останніх десятиліть 
змінили підходи до форм і спосо-
бів їх застосування. До категорі-
альних понять «бій», «бойові дії» 
додались «спеціальна операція 
(дії)», «контртерористична опе-
рація», а їх практична реалізація 
пов’язана із суто прагматичними 
цілями [11,12,14]. 

Розглядаючи вплив психоген-
них чинників на ефективність 
виконання завдань, відзначимо, 
що процес психологічного забез-
печення особового складу підроз-
ділів спеціального призначення 
в навчально-бойовій діяльності є 
комплексом заходів, який підроз-
діляється на такі етапи: 

1) професійно-психологічний 
відбір кандидатів для проходжен-
ня служби; 

2) загальна психологічна під-
готовка особового складу;

3) психологічне забезпечення 

спеціальної підготовки військо-
вослужбовців (досягнення висо-
кої бойової активності особового 
складу, здатності переносити нер-
вово-психологічні навантаження і 
зберігати боєздатність у складній 
обстановці сучасного бою); 

4) психологічна реабілітація 
військовослужбовців, які пережи-
ли травматичні ситуації. 

Так, на першому етапі психо-
логічного забезпечення навчаль-
но-бойової діяльності підрозділів 
спеціального призначення важ-
ливу роль грає якісне комплекту-
вання підрозділів особовим скла-
дом. У публікаціях Н. Коупленда, 
К. Макнаба, А.Г. Караяні, М.М. 
Решетникова у зазначеному на-
прямку, особлива увага приділя-
ється військовому професійному 
психологічному відбору [6, 7, 9, 
10]. На думку авторів, якісно ор-
ганізований професійний психо-
логічний відбір є дієвим засобом 
скорочення термінів підготовки 
особового складу, зниження відсі-
ву професійно непридатних осіб 
і підвищення боєздатності під-
розділів, сформованих з ураху-
ванням психологічної сумісності 
військовослужбовців. На його 
основі здійснюється комплекту-
вання військових посад, забезпе-
чується відповідність професійно 
важливих індивідуально-психо-
логічних якостей і здібностей вій-
ськовослужбовців вимогам вій-
ськово-професійної діяльності. 
Тим самим прискорюється фор-
мування бойових умінь і навиків, 
полегшується процес адаптації 
до умов служби, росте особиста 
дисциплінованість, підвищується 
авторитет військовослужбовця в 
колективі [11,12,13]. 

На сьогодні є певна кількість 
публікацій, присвячених пробле-
мам підготовки підрозділів спе-
ціального призначення. В них в 
основному йде мова про питання 
фізичної підготовленості військо-
вослужбовців таких підрозділів, 
програму фізичної підготовки й 
відбору [1,2]. Що стосується пи-
тань психологічної підготовки й 

відбору, то публікацій стосовно 
цих питань значно менше [3,4].

Завдання і методи дослід-
ження. Метою статті є визна-
чення психологічної готовності 
курсантів – кандидатів у підроз-
діли ССО, їх адаптація  до дій у 
майбутніх бойових операціях. 

Методика оцінки адаптацій-
них здібностей особи (багато-
рівневий особовий опитувальник 
«Адаптивність-200») призначена 
для вивчення адаптаційних мож-
ливостей військовослужбовців 
на основі оцінки деяких соці-
ально-психологічних і психоло-
гічних характеристик особи, що 
відображають інтегральні особ-
ливості психічного і соціаль-
ного розвитку. Багаторівневий 
особовий опитувальник (БОО)  
«Адаптивність» є офіційною пси-
ходіагностичною методикою, ре-
комендованою до використання в 
процедурах психодіагностичних 
обстежень керівними документа-
ми Збройних Сил України.

За наслідками психофізіоло-
гічного обстеження всі військо-
вослужбовці розподіляються на 
чотири групи згідно з критерієм 
рівня стійкості до бойового стре-
су (СБС):

 1 рівень – висока стійкість до 
бойового стресу;

 2 рівень – достатня стійкість 
до бойового стресу;

 3 рівень – задовільна стійкість 
до бойового стресу;

 4 рівень – низька стійкість до 
бойового стресу.

Військовослужбовці, які ма-
ють 1-й і 2-й рівні СБС, харак-
теризуються хорошою професій-
ною підготовкою, оптимальним 
функціональним станом організ-
му (високий адаптивний потенці-
ал особи, адекватний обстановці 
рівень тривожності, достатні фі-
зіологічні резерви). 

Особи цієї групи досить швидко 
адаптуються до бойової обстанов-
ки і надалі ефективно виконують 
свої службові обов’язки впродовж 
всієї участі в бойових діях. 

Військовослужбовці, які ма-
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ють 3-й рівень СБС, характеризу-
ються граничними показниками 
функціонального стану організ-
му. Для досягнення високої бойо-
вої ефективності військовослуж-
бовцю, який відноситься до цієї 
категорії, потрібний більш трива-
лий час для адаптації до бойових 
умов і, як правило, проведення 
спеціальних заходів психофізіо-
логічної корекції. 

Військовослужбовці, які ма-
ють 4-й рівень СБС, характери-
зуються незадовільним функ-
ціональним станом організму. 
Військово-професійна працездат-
ність у таких військовослужбов-
ців різко понижена. Як правило, 
вони пред’являють багато психо-
соматичних скарг. Об’єктивно у 
них виявляються ознаки вираже-
ної астенії, рівень тривожності 
різко підвищений. В процесі бо-
йових дій з їх числа відмічається 
найбільша кількість санітарних і 
безповоротних втрат. 

Використання комплексу пси-
хологічних і психофізіологічних 
методик дозволяє в переважній 
більшості випадків завчасно про-
гнозувати успішність професій-
ної діяльності військовослужбов-
ців в реальній бойовій обстановці 
і правильно здійснювати раціо-
нальне комплектування бойових 
підрозділів.

БОО «Адаптивність» викорис-
товується для вирішення завдань 
визначення рівня стійкості до 

бойового стресу (СБС). У цьому 
дослідженні використовується 
версія БОО «Адаптивність-200», 
що включає анкету на 200 питань. 
Обробка результатів обстеження 
військовослужбовців з викорис-
танням БОО «Адаптивність-200» 
дає можливість отримати резуль-
тати за такими шкалами: 

Шкала достовірності (ДП) 
призначена для оцінки щирості 
військовослужбовців на питання 
БОО «Адаптивність-200» (і тим 
самим надійності отриманих да-
них);

Шкала поведінкової регуляції 
(ПР) призначена для вивчення 
рівня нервово-психічної стійкості 
військовослужбовця і його толе-
рантності до несприятливих дій 
професійної діяльності.

Шкала комунікативного по-
тенціалу (КП) призначена для 
вивчення комунікативних мож-
ливостей військовослужбовця і 
уміння будувати міжособові від-
носини в колективі.

Шкала моральної норматив-
ності (МН) призначена для ви-
вчення здатності військовослуж-
бовця дотримувати моральні 
норми поведінки, уміння підко-
рятися груповим і корпоративним 
вимогам.

Шкала військово-професійної 
спрямованості (ВПС) призначена 
для вивчення рівня професійної 
мотивації і спрямованості обсте-
жуваного на продовження профе-

сійної діяльності.
Шкала схильності до деві-

антних форм поведінки (ДАП) 
направлена на виявлення ознак 
аддитивної і делінквентної пове-
дінки.

Шкала суїцидального ризику 
(СР) призначена для виявлення 
осіб, схильних до здійснення су-
їцидальних дій.

Сума показників ПР, КП і МН 
визначають адаптаційний потен-
ціал військовослужбовців, який 
показує рівень стійкості до бойо-
вого стресу (СБС). 

Безпосередньо перед прове-
денням обстеження дається корот-
ка інструкція: «Зараз досліджува-
тимуться деякі Ваші особистісні 
особливості. Опитувальник міс-
тить 200 тверджень (питань) про 
життя, роботу, відносини в сус-
пільстві, інтереси і схильності. 
Ваше завдання полягає в тому, щоб 
визначити своє ставлення до кож-
ного твердження, тобто погодити-
ся або не погодитися з ним. Якщо 
Ви погоджуєтеся із твердженням, 
то в клітці з номером певного пи-
тання ставиться «+». Якщо Ви не 
згодні – ставиться «–».

«Правильних» або «непра-
вильних» відповідей тут бути не 
може, тому прагніть довго не за-
мислюватися над питанням – від-
повідайте виходячи з того, що 
більше відповідає Вашому ха-
рактеру або уявленню про самого 
себе.

На кожне питання тесту обсте-
жуваний кандидат може відпові-
дати  «так чи ні». Ухильних відпо-
відей в БОО-200 не передбачено. 
Аналіз відповідей проводиться за 
спеціальною шкалою, яка врахо-
вує кількість точних відповідей. 
Потім отримані результати пере-
водяться у «стени» за 10-бальною 
шкалою, які й визначають рівень 
стійкості опитаних до бойового 
стресу [5, 8, 14].

Результати дослідження та 
їх обговорення. У дослідженні 
взяли участь 46 курсантів На-
ціональної академії сухопутних 
військ  і 44 військовослужбовця, 

Таблиця 1
Результати опитування військовослужбовців – учасників АТО

Показники Х±δ, ум. од. m CV %
Достовірність 5,2±3,4 0,51 65,4
Поведінкова реакція 5,5±1,5 0,23 27,3
Комунікативний потенціал 6,3±2,0 0,31 31,7
Моральна нормативність 6,0±1,8 0,27 30
Військово-професійна спрямованість 6,0±1,2 0,18 20
Девіантна форма поведінки 6,3±1,8 0,27 28,6
Схильність  до суїциду 6,9±2,0 0,31 29
Загальна сума стенів 37,0±7,2 1,09 19,4
Рівень СБС 2 – достатній рівень стійкості
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які були учасниками АТО. Резуль-
тати аналізу анкет опитування 
представлені у таблицях 1,2.

Аналіз опитування військовос-
лужбовців – учасників АТО пока-
зав таке. Достовірність відповідей 
у 5,2 стена знаходиться на досить 
високому рівні. У той же час, 4 
респонденти (9%) мали результа-
ти більше 10 стенів, що говорить 
про їх неправдивість у відповідях, 
намагання показати себе з кращої 
сторони. Тобто, їх результати не-
достовірні. Решта відповідей зна-
ходиться на достатньому рівні до-
стовірності результатів, хоч і має 
деякі ознаки соціальної бажаності. 
(Коротка інтерпретація результа-
тів індивідуально-психологічного 
вивчення. При значеннях шкали 
(Д = 0-5 балів) – «Висока досто-
вірність результатів обстеження». 
При значеннях шкали (Д = 6-9 
балів) – «Достатня достовірність 
результатів обстеження. Окремі 
ознаки соціальної бажаності». 
При значеннях шкали (Д = або > 
10 балів) – «Результати обстежен-
ня недостовірні. Винесення ви-
сновку не є можливим. Потрібне 
додаткове поглиблене обстежен-
ня». В даному випадку дані по ре-
шті шкал не проводити).

Показники ПР, ПК, МН, ВПС, 
ДАП і СР доводять, що у біль-
шості респондентів (75-82%) до-
статній рівень нервово-психічної 
стійкості і поведінкової регуля-
ції, у тому числі й в ускладнених 

умовах діяльності. Вони мають 
достатній рівень комунікативних 
здібностей і достатньо швидко 
адаптуються у новому колективі. 
В цілому орієнтовані на збережен-
ня загальноприйнятих соціальних 
норм поведінки. Стійко орієнто-
вані на продовження професійної 
діяльності, у тому числі й у осо-
бливих умовах. Відсутні ознаки 
суїцидального ризику. Хоча у 18% 
з них відмічена наявність окремих 
ознак суїцидальної схильності, які 
за умови тривалої військово-про-
фесійної адаптації або складнос-
тей у міжособистісних стосунках 
з колегами або з начальством мо-
жуть виникнути думки суїцидаль-
ної спрямованості.  

За загальною сумою стенів 
проведеного нами  дослідження 
військовослужбовці – учасники 
АТО відносяться до другого  рів-
ня стійкості до бойового стресу, 
який в основному  відповідає ви-
могам до бійців в умовах бойової 
діяльності. У той же час значні 
показники коефіцієнту варіації 
групи, яка досліджувалась, свід-
чат про велику неоднорідність 
учасників дослідження. Це при-
родно, тому що учасники дослід-
ження не були членами одного 
військового підрозділу.

Таке ж дослідження, проведе-
не на курсантах НАСВ, засвідчи-
ло таке (таблиця 2). 

Достовірність відповідей у 
6,5 стена знаходиться на досить 

високому рівні. У той же час 5 
курсантів (10,8%) мали результа-
ти більше 10 стенів, що говорить 
про їх  намагання показати себе з 
кращої сторони. Їх результати не 
були враховані – як недостовірні. 
Решта відповідей знаходиться на 
достатньому рівні достовірності 
результатів.

Показники ПР, ПК, МН, ВПС, 
ДАП і СР доводять, що у курсан-
тів дещо знижений рівень нерво-
во-психічної стійкості і поведін-
кової регуляції (за результатами 
аналізу відповідей на багаторів-
невий особовий опитувальник 
«Адаптивність-200»), нестабіль-
ний рівень працездатності, осо-
бливо в ускладнених умовах 
діяльності. Також уповільнена 
адаптація до нових умов життя і 
може супроводжуватись тимчасо-
вим погіршенням функціонально-
го стану організму. Досліджувані 
курсанти мають середній  рівень 
комунікативних здібностей і при 
встановленні міжособистісних 
контактів деколи можуть непра-
вильно будувати стратегію своєї 
поведінки. В цілому достатній рі-
вень соціальних норм поведінки. 
Достатній рівень військово-про-
фесійної спрямованості. Відсутні 
ознаки девіантних форм поведін-
ки, ознак агресивного відношен-
ня до оточуючих. Відсутні озна-
ки суїцидального ризику. Хоча у 
13,6% з них відмічена наявність 
окремих ознак суїцидальної 
схильності.  

За загальною сумою стенів 
проведеного нами  дослідження 
курсанти відносяться до друго-
го-третього  рівня стійкості до бо-
йового стресу, який в основному  
відповідає вимогам до бійців в 
умовах бойової діяльності. У той 
же час в групі курсантів також 
великі показники коефіцієнту ва-
ріації результатів (20-40%), хоч 
і менші за результати (20-65%) 
військовослужбовців. Таким чи-
ном, курсанти у своїй масі  більш 
однорідний колектив, ніж група 
учасників АТО. 

Висновки. Проведене дослід-

Таблиця 2   
Результати опитування курсантів НАСВ

Показники Х±δ, ум. од. m CV %
Достовірність 6,5±2,6 0,58 40,4
Поведінкова реакція 4,2±0,8 0,18 19,3
Комунікативний потенціал 5,3±1,2 0,27 22,2
Моральна нормативність 5,6±1,6 0,36 28,6
Військово-професійна спрямованість 6,8±1,1 0,28 16,1
Девіантна форма поведінки 7,3±1,8 0,27 28,6
Схильність  до суїциду 6,3±1,6 0,53 25,3
Загальна сума стенів 45,2±7,2 2,29 5,4
Рівень СБС 2 – достатній рівень стійкості
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ження дозволяє констатувати, що 
курсанти за своїм психофізичним 
розвитком в цілому відповіда-
ють вимогам навчально-бойової 
діяльності, але ще недостатньо 
готові  до виконання більш напру-
жених у фізичному і, особливо, 
– психічному плані навантажень. 
Тільки 6 курсантів (13%) із чис-
ла досліджуваних показали пси-
хологічну стійкість до бойового 
стресу на першому рівні. Тому 
для претендентів до зачислення 
кандидатами у підрозділи ССО 
необхідна більш ґрунтовна спеці-
алізована психологічна підготов-
ка.

Розроблення спеціальної про-
грами психофізичної підготовки 
кандидатів у підрозділи ССО і 
буде метою наших подальших 
досліджень.
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