
Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

123 

УДК 159.947.5: 355.336 

Е.В. Кіричевська 
ПСИХОЛОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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Кіричевська Е.В. Психологічні стратегії військово-професійної діяльності 
військовослужбовців. У роботі подається опис теоретико-методологічного вивчення 
психологічних стратегій військово-професійної діяльності військовослужбовців. 
Значимими чинниками даного процесу виступають усвідомлені і адекватні рішення, 
пов’язані з вибором військової професії і варіантами розвитку професійної кар’єри з точки 
зору узгодження можливостей та інтересів самого військовослужбовця і вимог військово-
професійної діяльності. Зазначене передбачає володіння ними відповідними 
психологічними стратегіями. Професіоналізм військовослужбовця полягає в успішності 
виконання ним службово-бойових завдань і залежить не тільки від розвитку професійно 
важливих якостей як таких, а й від здатності вибудовувати психологічні стратегії і тактики 
формування в собі суб’єкта військово-професійної діяльності. 

Ключові слова: стратегія, військово-професійна діяльність, екстремальні умови 
виконання професійних завдань, діяльність в ускладнених умовах, особистість 
військовослужбовця. 

Киричевская Э.В. Психологические стратегии военно-профессиональной 
деятельности ваоеннослужащих. В работе подается описание теоретико-
методологического изучения психологических стратегий военно-профессиональной 
деятельности военнослужащих. Значимыми факторами данного процесса выступают 
осознанные и адекватные решения, связанные с выбором военной профессии и 
вариантами развития профессиональной карьеры с точки зрения согласования 
возможностей и интересов самого военнослужащего и требований военно-
профессиональной деятельности. Указанное предполагает владение ими 
соответствующими психологическими стратегиями. Профессионализм 
военнослужащего состоит в успешности выполнения им служебно-боевых задач и 
зависит не только от развития профессионально важных качеств как таковых, но и от 
способности выстраивать психологические стратегии и тактики формирования в себе 
субъекта военно-профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: стратегия, военно-профессиональная деятельность, 
экстремальные условия выполнения профессиональных задач, деятельность в 
осложненных условиях, личность военнослужащего. 

Постановка проблеми. Динамічний розвиток сучасних військових підходів до 
ведення бойових дій вимагає розширення психологічних знань щодо формування 
цілісної й всебічної професійної підготовленості особистості військовослужбовця в 
системі національної безпеки країни. У канві новітніх методів і форм ведення війни в 
Україні психологічною низкою виявляються переплетені абсолютно всі аспекти і сфери 
військового функціонування: від технічних до людських, у всіх можливих їх проявах. 

Радикальне реформування збройних сил вимагає інтенсивної розробки і 
впровадження у психологічну практику нових науково обгрунтованих підходів до питань 
професійного розвитку військовослужбовців контрактної служби. Значимими факторами 
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професійного розвитку військовослужбовців є усвідомлені і адекватні рішення, пов’язані 
з вибором військової професії і варіантами розвитку професійної кар’єри з точки зору 
узгодження можливостей та інтересів самого військовослужбовця і вимог військово-
професійної діяльності, що передбачає володіння відповідними психологічними 
стратегіями. Значимими чинниками даного процесу виступають усвідомлені і адекватні 
рішення, пов’язані з вибором військової професії і варіантами розвитку професійної 
кар’єри з точки зору узгодження можливостей та інтересів самого військовослужбовця і 
вимог військово-професійної діяльності. Зазначене передбачає володіння ними 
відповідними психологічними стратегіями. Професіоналізм військовослужбовця полягає 
в успішності виконання ним службово-бойових завдань і залежить не тільки від розвитку 
професійно важливих якостей як таких, а й від здатності вибудовувати психологічні 
стратегії і тактики формування в собі суб’єкта військово-професійної діяльності. 

На сьогодні практично відсутні комплексні, цілеспрямовані дослідження 
психологічних стратегій військово-професійної діяльності військовослужбовців різної 
спеціалізації. У вітчизняній військовій психології до цього часу залишаються не достатньо 
теоретично опрацьованими та експериментально вивченими психологічні механізми, 
процесуальні характеристики, структура та динаміка формування психологічних 
стратегій військово-професійної діяльності. Не розкриті достатньою мірою та науково не 
повною мірою обґрунтовані індивідуальні психологічні стратегії військово-професійної 
діяльності, їх критерії та компоненти. Відсутність емпірично обґрунтованих даних із цієї 
проблеми не дозволяє належним чином виробити адекватні технології діагностики та 
прогнозування професійного самозбереження і успішності військової діяльності, а також 
відповідні програми психологічного супроводу їх індивідуально-професійного розвитку. 

Існують прогалини між: 1) напрямами вивчення змістовних складових військово-
професійної діяльності і ступенем вивченості психологічних стратегій військово-
професійної діяльності військовослужбовців різної спеціалізації та профілю; 2) вимогами 
війни до кваліфікації військових кадрів і недостатнім рівнем опанування ними 
психологічними стратегіями професіоналізації. Відтак виникло протиріччя, яке 
проявляється в тому, що ефективність військовослужбовців, як суб’єктів військово-
професійної діяльності, широко декларується, але не завжди досягається на практиці. 

Вивчення психологічних стратегій військово-професійної діяльності 
військовослужбовців у процесі виконання службово-бойових завдань здатне 
оптимізувати заходи психологічного супроводу даного процесу, забезпечивши 
комплексність, плановість і ефективність його проведення. 

Аналіз останніх публікацій. У науковому плані вивчення окремих аспектів 
військово-професійної діяльності військовослужбовців знайшло своє відображення в ряді 
робіт військових психологів: 

У контексті організації психологічного забезпечення військово-професійної 
діяльності (Н.А. Агаєв, В.А. Бараннік, В.І. Барко, А.Б. Дейко, Д.В. Гандер, О.В. Еверт, 
О.Г. Караяні, П.А. Корчемний, В.І. Осьодло, О.Г. Скрипкін, В.В. Поливанюк, Г.В. Ложкін, 
В.М. Невмержицький та ін.); питання особистісно-професійного розвитку 
військовослужбовців розглянуті в різних контекстах: у контексті професійного 
самовизначення різних категорій військовослужбовців (О.В. Бабелюк., В.М. Батіщев, 
І.Г. Ожерельєва, P.P. Шаріпов та ін.); у контексті розвитку Я-концепції 
військовослужбовців (O.С. Aнiciмoв, В.П. Каширін, O.І. Кузьмiнa, С.Б. Насєдкін, 
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C.Л. Петер, I.М. Cеменoв, В.І. Cлoбoдчикoв, Г.П. Щедрoвицький, A.В. Фурмaн та ін.); у 
контексті акмеологічного і психологічного супроводу військових кадрів (В.В. Дев’ятко, 
М.І. Дьяченко, О.І. Кудерміна, В.Г. Михайловський, О.Д. Сафін та ін.); у контексті розвитку 
професійної суб’єктності військовослужбовців в умовах спільної діяльності та 
спілкування (О.В. Булгаков, О.І. Гончаров, І.В. Колосович, В.І. Осьодло, 
О.С. Сиромятников та ін.); у контексті формування професійної психологічної 
придатності військовослужбовців (В.І. Барко, О.М. Глушко, Ю.А. Єлбаєв, 
О.М. Мірошниченко, В.А. Петров та ін.  

Попри всю важливість наявних досліджень, у них, як і раніше, недостатньо уваги 
приділено питанням вивчення психологічних стратегій військово-професійної діяльності 
військовослужбовців, що свідчить про необхідність поглибленого і розширеного вивчення 
зазначеної проблематики.  

Формулювання мети і завдань статті. У межах багаторівневої класифікації видів 
психологічних стратегій військово-професійної діяльності військовослужбовців дослідити 
такий його різновид як стратегія професіоналізації. 

У контексті даної роботи стратегія військово-професійної діяльності розглядається 
1) як психологічний феномен; 2) як інтегральне психічне утворення; 3) як акумульованість 
та інтегрованість індивідуально-особистісних компетенцій, репрезентованих 
професійною активністю та досвідом із вираженою готовністю до службово-бойової 
діяльності.  

Виклад методики і результатів дослідження. Стратегії військово-професійної 
діяльності формуються на основі генералізованих програм дій власної професіоналізації 
та самореалізації у складному поєднанні індивідуально-особистісних, когнітивних, 
поведінкових особливостей, обумовлених системокомплексом професійно значущих 
властивостей і характеристик військовослужбовця, які дозволяють йому планувати, 
оцінювати та забезпечувати позитивну динаміку його професійної придатності на 
певному рівні успішності виконання ним службово-бойових завдань. 

На даний час у сучасній психології спостерігається доволі стійка увага до стратегій 
як нового аспекту аналізу сучасного етапу різноманітних досліджень; як поняття, що має 
міждисциплінарний характер і використовується в різних галузях знань: психології, 
історії, соціології, філософії, логіці тощо. Насамперед, відзначимо існування різних 
підходів до тлумачення поняття «стратегії», що пояснюється специфічними аспектами й 
багатогранністю досліджуваного феномена. У словнику іншомовних слів зазначено: 
«Стратегія [дав.-грец. полководець, ватажок; вести військо] – 1) галузь воєнного 
мистецтва, яка охоплює питання теорії та практики підготовки країни й збройних сил до 
війни, її планування та ведення; 2) мистецтво здійснення будь-якої діяльності, яка 
заснована на точних і далеких прогнозах; тактика» [4, с. 767]. У своїх працях Й. Лінгарт 
та Ф. Клікс під стратегією розуміють певний спосіб розв’язання проблеми, когнітивний 
процес, пов’язаний з досягненням мети. Ф. Клінкс стверджує, що з утворенням стратегії 
шляхом зменшення операцій ми зустрічаємося в тих випадках, коли постановка мети, 
шуканий розв’язок не можуть бути досягнуті однією операцією [2, с. 61]. У контексті 
дослідження окресленої проблеми постає питання щодо стратегії діяльності. Так, за 
В. С. Мерліном, це цілеспрямоване формування індивідуального стилю, який 
визначається системою особистісних властивостей, тобто зумовлюється 
психофізіологічними та особистісними факторами [3].  
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Отже, розробляючи методику дослідження, ми виходили з позиції, що психологічні 
стратегії військово-професійної діяльності похідні від професійно-важливих якостей 
військовослужбовця, обумовлені його індивідуальністю і формуються в процесі 
професіоналізації. 

Відтак, поняття «стратегії і особистість» виявляються нерозривно поєднані. 
В.І. Барко розглядає «особистість» у зв’язку із вищим рівнем індивідуальності. Вчений 
зазначає, що особистість сприймається як продукт соціалізації людини, її життя в 
суспільстві, де вона існує та діє у складній системі суспільних відносин. Провідні 
індивідуально-особистісні тенденції впливають на формування більш високих рівнів 
орієнтації особистості – соціальної спрямованості, ієрархії цінностей, свідомої мотивації, 
моральних орієнтирів. Інтегративним центром цього конструкта є самосвідомість, яка 
включає в себе усвідомлене «Я» в контексті соціальних відносин [1].  

Експериментальну вибірку дослідження склали військовослужбовці контрактної 
служби в межах вікових категорій від 19 до 60 р. одного з підрозділів спецпризначення 
НГУ у кількості 360 осіб. У межах багаторівневої класифікації видів психологічних 
стратегій військово-професійної діяльності військовослужбовців на цьому етапі 
експерименту досліджувався такий його різновид як стратегія професіоналізації. 

Стратифікаційні групи досліджуваних військовослужбовців були диференційовані 
на основі відмінностей, які виявляються за типологією рівнів ефективності психологічних 
стратегій професіоналізації. Типологічна класифікація є важливим методологічним 
принципом системоутворення критеріїв психологічних стратегій військово-професійної 
діяльності військовослужбовців, оскільки дозволяє виділити значущі для аналізу кількісні 
і якісні ознаки, а також обґрунтувати багаторівневу динаміку їх реалізації.  

Застосування методики «Незакінчених речень» в якості діагностичного 
інструментарію дозволило вивчити соціальні уявлення, соціальні установки, соціальні 
стереотипи, соціальні очікування, рольові конфлікти, ціннісні установки через структуру 
особистісних значень. Послуговуючись принципами особистісно-діяльнісного підходу у 
визначенні загальної структури особистісної стратегії діяльності, а також на основі 
відомих класифікацій особистісних систем для інтерпретації результатів дослідження 
нами були виділені п’ять діагностичних блоків: 

▪ «Я в процесі професіоналізації» охоплює різні часові відрізки життя, позначені 
трьома елементами: «Я в минулому»,«Я в теперешньому», «Я в майбутньому»; 

▪ «Сенс військово-професійної діяльності» розкриває мотиваційне ставлення до 
службово-бойової діяльності; 

▪ «Я в ситуаціях досягнень» спрямована на діагностику кар’єрних орієнтаціїі 
ставлення до професійних успіхів у військово-професійної діяльності; 

▪ «Образ військового професіонала» відображає самоідентифікацію себе зіншими 
суб’єктами військово-професійної діяльності; 

▪ «Я в ситуаціях професійних проблем» спрямована на виявлення способів 
подолання професійних деструкцій. 

За допомогою процедур контент-аналізу із подальшим використанням кластерного 
аналізу і методу багатовимірного шкалювання (модель суб’єктивних переваг) були 
інтерпретовані і сформульовані типи психологічних стратегій професіоналізації 
військовослужбовців (інтернально-суб’єктна стратегія мотивації діяльності, стратегія 
кар'єрних досягнень, стратегія пристосування до професії, стратегія ситуативного 
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реагування), які проявляються в наступних рівнях: службово-бойової діяльності, 
оперативно-тактичних досягнень, адаптивному, комунікативному, репродуктивно-
виконавчому. 

Статистичний аналіз (за допомогою критерію В-Бартлетта) домінуючої ролі 
виявлених психологічних стратегій професіоналізації військовослужбовців у структурі 
військово-професійної діяльності дозволив виділити для подальшого аналізу дві полярні 
стратегії: інтернально-суб’єктну стратегію мотивації діяльності і стратегію ситуативного 
реагування. Інтернально-суб’єктна стратегія мотивації діяльності є домінуючою в групі 
військовослужбовців із високою ефективністю у сфері службово-бойової діяльності, а 
стратегія ситуативного реагування – в групі військовослужбовців з низьким рівнем 
ефективності. Порівняльний аналіз стратегій кар'єрних досягнень і пристосування до 
професії в групах військовослужбовців, які мають середні і нижче середнього оцінки 
успішності військово-професійної діяльності за однорідними домінуючими категоріям 
(мотивація досягнень, задоволеність діяльністю, зміст військової служби як засіб 
задоволення особистих потреб) показав, що наявні психологічні стратегії можуть в 
однаковій мірі домінувати як у групі із середнім рівнем успішності у військово-професійній 
діяльності, так і в групі з рівнем успішності нижче середнього. Було висунуто припущення, 
що спрямованість військовослужбовців у реалізації вищевказаних стратегій 
визначається передусім ситуативними детермінантами, а не мотиваційно-смисловими. 
Тому вони були виключені з подальшого аналізу. Порівняльний аналіз статистично 
значущих відмінностей інтернально-суб’єктної стратегії мотивації діяльності і стратегії 
ситуативного реагування підтвердив їх домінуючу роль у групах військовослужбовців із 
високою і низькою успішністю у військово-професійної діяльності. Як підтверджує теорія 
і практика, фахівці з низькою ефективністю військово-професійної діяльності найбільш 
схильні до деструкцій розчарування в професії, а фахівці з високою ефективністю – 
ціннісно-смислових деструкцій. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Професіоналізація 
військовослужбовців являє собою складний, безперервний динамічний процес, 
спрямований на високий рівень військово-професійних досягнень в ході виконання 
службово-бойових завдань через трансформацію та акумуляцію професійно-важливих 
якостей в індивідуалізовані стратегії військово-професійної діяльності.  
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Kirychevska E.W. Psychological strategies of the military-professional activity of the 
military services. The description of theoretical and methodological study of psychological strategies 
of military and professional activity of the contract service personnel is given. 

The expediency of the introduction of new scientific and conceptual approaches to the issues of 
professional development of military personnel into psychological practice is substantiated. 

Significant factors of their professional development are deliberate and adequate decisions 
related to the choice of military profession and options for the development of professional career in 
terms of reconciling the capabilities and interests of the military personnel themselves and the 
requirements of military and professional activity, which implies possession of psychological strategies 
of professional development. 

The success of the tasks performance in terms of military service depends not so much on the 
development of professionally important qualities, but on the ability to organize psychological 
strategies and tactics for the self-formation of the subject of military and professional activity. 

The professionalism of military personnel lies not only in the successful performance of military 
service duties, but also in deliberate and adequate decisions related to the requirements of the military 
and professional environment. 

The typological classification of psychological strategies of military and professional activity of 
contract service personnel, namely the units of special forces unit service personnel of the National 
Guard of Ukraine, is presented. 

Key words: strategy, military and professional activity, extreme conditions of performing 
professional tasks, activity in difficult conditions, individuality of a military person. 
  


