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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Діяльність з підтримання міжнародного 

миру і безпеки посідає особливе місце серед пріоритетів України у сфері зовнішньої 

політики. Понад 44 тисячі офіцерів та інших категорій військовослужбовців 

Збройних сил (ЗС) України, починаючи з 1992 року, вже взяли участь у 

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки
1
 (МО ПМБ). Відтак, сучасні 

геополітичні умови, суспільна значущість та складність їхніх завдань зумовлюють 

необхідність модернізації військової освіти за всіма напрямами, зокрема 

забезпечення безпосередньої її спрямованості на підготовку професійно мобільних, 

компетентних військових фахівців, підготовлених, здатних і готових до успішної 

службово-професійної взаємодії з представниками інших культурних співтовариств 

в умовах іншомовного військово-професійного та соціального середовища. 

Аналіз досвіду участі українських офіцерів у МО ПМБ свідчить про наявність 

окремих недоліків у їхній військово-професійній підготовці, що негативно 

впливають на успішність реалізації ними професійних функцій та імідж нашої 

країни у світі. Серед них, насамперед, – недостатній рівень розвиненості 

комунікативної компетентності, однієї з найважливіших складових військово-

професійної компетентності. Вона, по-перше, є фаховою, по-друге, опосередковує 

специфічну діяльність офіцерів, що передбачає реалізацію ними широкого спектра 

посадових функцій: від організаційно-адміністративної та координаційної – у 

штабах – до посередницької й комунікативної – для встановлення та підтримання 

миру при виконанні військово-професійних завдань під час МО ПМБ. 

Отже, для успішної реалізації посадових функцій офіцери багатонаціональних 

штабів (БНШ) мають бути обізнаними з основами службово-ділового спілкування, 

національно-культурними особливостями комунікативної поведінки представників 

інших культурних співтовариств, володіти загальними та специфічними 

комунікативними навичками й уміннями, культурою комунікативної поведінки в 

іншомовному соціокультурному середовищі та мати професійно важливі якості, що 

уможливлюють їхнє успішне службово-ділове спілкування. Усе це актуалізує пошук 

ефективних шляхів удосконалення військово-професійної підготовки офіцерів до 

участі в МО ПМБ, спрямованих на розвиток їхньої комунікативної компетентності. 

Розв’язання цієї складної інтегральної міжпредметної проблеми в системі 

військової освіти передбачає врахування результатів розвідок дослідників у різних 

наукових галузях. Так, підґрунтям дослідницького пошуку слугували ідеї, 

сформульовані у працях вітчизняних і зарубіжних учених щодо: філософії освіти 

(С. Гончаренко, І. Зязюн, В. Краєвський, С. Сисоєва, Д. Чернілевський); 

теоретичних і методичних засад військової освіти (Г. Артюшин, О. Бойко, 

А. Вітченко, А. Галімов, А. Зельницький, А. Каленський, В. Осьодло, В. Стасюк, 

В. Ягупов);  різних   аспектів   військово-професійної   діяльності   з   підтримання    
                                                             
1
 Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо участі Збройних Сил України в 

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки» (Указ Президента України від 18.09.2012 № 5286-VI) у назвах і 

текстах відповідних законів слова «миротворча операція» у всіх відмінках і числах замінено словами «операція з 

підтримання миру і безпеки» у відповідному відмінку та числі. Відповідно до зазначених змін далі в тексті дисертації 

вживаємо словосполучення «міжнародні операції з підтримання миру і безпеки» (МО ПМБ) у відповідних відмінках і 

числах замість словосполучення «міжнародні миротворчі операції». 
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міжнародного миру і безпеки (Ю. Захарчишина, В. Хацановський); теоретико-

методологічних засад компетентнісного підходу в освіті (O. Дубасенюк, О. Овчарук, 

О. Пометун, Дж. Равен, В. Свистун, В. Ягупов); суті та змісту комунікативної 

компетентності особистості (Л. Бахман, Ф. Бацевич, М. Вятютнєв, Дж. Гамперц, 

Н. Гез, І. Зимня, Д. Ізаренков, С. Ніколаєва, Ю. Пассов, О. Петращук, Д. Хаймз, 

Н. Хомський, Б. Шпіцберг); різних аспектів формування й розвитку комунікативної 

компетентності в контексті професійної освіти (Ю. Вторнікова, Т. Бутенко, 

Д. Годлевська, Н. Доловова, В. Кашницький, Т. Лаврухіна, І. Ляшенко, Ю. Мрякіна, 

Н. Назаренко, О. Павленко, Є. Проворова, Г. Пухальська, В. Черевко). 

Корисними для нашого дослідження є праці, що висвітлюють проблему 

формування і розвитку комунікативної компетентності фахівців правоохоронної та 

військової галузей (І. Блощинський, О. Єфімова, С. Козак, О. Лагодинський, 

П. Лозинський, О. Мамонова, О. Мисечко, В. Назаренко, А. Радванський, 

С. Тарасенко, О. Шумський). Водночас поза увагою науковців залишилася проблема 

розвитку комунікативної компетентності офіцерів БНШ у процесі військово-

професійної підготовки до участі в МО ПМБ. Зазначене ускладнюється низкою 

суперечностей, що виникають між: 

підвищеними потребами ЗС України в офіцерах із високим рівнем 

розвиненості комунікативної компетентності та недостатнім рівнем обґрунтованості 

педагогічних умов її розвитку в системі військово-професійної підготовки до участі 

в МО ПМБ; 

необхідністю цілеспрямованого розвитку комунікативної компетентності 

офіцерів і недостатньою розробленістю моделі й методики її розвитку у процесі 

військово-професійної підготовки до участі в МО ПМБ; 

потребою об’єктивного оцінювання розвиненості комунікативної 

компетентності офіцерів та недостатнім обґрунтуванням об’єктивних критеріїв і 

показників її діагностування у процесі військово-професійної підготовки до участі в 

МО ПМБ. 

Таким чином, актуальність досліджуваної наукової проблеми, недостатня її 

розробленість у теоретичному та практичному аспектах, а також бачення 

перспектив її розв’язання в системі військової освіти зумовили вибір теми 

дисертації – «Розвиток комунікативної компетентності офіцерів 

багатонаціональних штабів у процесі військово-професійної підготовки до 
участі в міжнародних миротворчих операціях». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Дисертацію виконано в межах науково-дослідних робіт Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського: «Розробка електронного підручника 

для системи дистанційного вивчення іноземних мов» (державний реєстраційний 

номер 0117U006653), «Обґрунтування рекомендацій щодо удосконалення системи 

мовної підготовки та мовного тестування особового складу Збройних сил України» 

(державний реєстраційний номер 0117U001794). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського (протокол № 10 від 25.06.2012) та 

узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, 
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педагогіки і психології при НАПН України (протокол № 8 від 30.10.2012). 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити результативність педагогічних умов розвитку комунікативної 

компетентності офіцерів багатонаціональних штабів у процесі військово-

професійної підготовки до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки. 

Відповідно до мети поставлено такі дослідницькі завдання: 

1. На основі аналізу й узагальнення психолого-педагогічної теорії та практики 

виявити стан розробленості проблеми, уточнити суть і визначити структуру 

комунікативної компетентності офіцерів багатонаціональних штабів. 

2. Визначити й теоретично обґрунтувати педагогічні умови розвитку 

комунікативної компетентності офіцерів багатонаціональних штабів у процесі 

військово-професійної підготовки до участі в міжнародних операціях з підтримання 

миру і безпеки. 

3. Здійснити педагогічне моделювання розвитку комунікативної 

компетентності офіцерів багатонаціональних штабів у процесі військово-

професійної підготовки до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки. 

4. Розробити авторську методику розвитку комунікативної компетентності 

офіцерів багатонаціональних штабів та шляхом її апробації експериментально 

перевірити результативність педагогічних умов. 

5. Розробити навчально-методичний комплекс для розвитку комунікативної 

компетентності офіцерів багатонаціональних штабів у процесі військово-

професійної підготовки до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки. 

Об’єкт дослідження – військово-професійна підготовка офіцерів 

багатонаціональних штабів до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки. 

Предмет дослідження – педагогічні умови розвитку комунікативної 

компетентності офіцерів багатонаціональних штабів у процесі військово-

професійної підготовки до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки. 

Для досягнення мети та розв’язання завдань дослідження використано такі 

методи: 

теоретичні: аналіз нормативно-правових документів, що визначають основні 

положення щодо участі України в діяльності з підтримання міжнародного миру і 

безпеки та підготовки особового складу ЗС України до міжнародних операцій з 

підтримання миру і безпеки; освітньо-професійних програм, навчальних планів – 

для вивчення законодавчої бази, що є основою підготовки офіцерів 

багатонаціональних штабів до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки; аналіз психолого-педагогічної та іншої наукової літератури – для 

з’ясування стану розробленості досліджуваної проблеми; метод системного аналізу, 

узагальнення, систематизації та конкретизації дослідницьких даних – для уточнення 

суті й структури комунікативної компетентності офіцерів, обґрунтування 



4 

 

педагогічних умов її розвитку; педагогічне моделювання – для побудови професійно 

орієнтованої моделі її розвитку; зіставлення та узагальнення – для формулювання 

висновків за результатами дослідження; 

емпіричні: інтерв’ювання, анкетування, тестування – для з’ясування 

комунікативних потреб і стану розвиненості комунікативної компетентності 

офіцерів багатонаціональних штабів; метод експертних оцінок – для визначення 

педагогічних умов її розвитку; 

експериментальні: послідовний педагогічний експеримент – для 

експериментальної перевірки педагогічних умов розвитку комунікативної 

компетентності офіцерів багатонаціональних штабів у процесі військово-

професійної підготовки до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки; 

статистичні – статистичне опрацювання експериментальних даних за 

допомогою комп’ютерної програми SPSS та їх інтерпретація – для перевірки й 

підтвердження результативності обґрунтованих педагогічних умов розвитку 

комунікативної компетентності офіцерів багатонаціональних штабів; метод 

розрахунку статистичного Т-критерію Вілкоксона – для підтвердження 

достовірності відмінностей якостей досліджуваних до та після формувального етапу 

педагогічного експерименту. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: 

уперше: теоретично обґрунтовано педагогічні умови розвитку комунікативної 

компетентності офіцерів багатонаціональних штабів у процесі військово-

професійної підготовки до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки (педагогічне моделювання розвитку комунікативної компетентності 

офіцерів багатонаціональних штабів; професійне спрямування змісту їхньої 

підготовки на оволодіння ними особливостями службово-ділового спілкування під 

час міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки; розроблення авторської 

методики та навчально-методичного комплексу розвитку їхньої комунікативної 

компетентності; удосконалення критеріїв діагностування її розвиненості), 

методологічними основами їх реалізації є компетентнісний, комунікативний, 

суб’єктно-діяльнісний, соціокультурний і контекстний підходи; 

спроектовано модель розвитку комунікативної компетентності офіцерів 

багатонаціональних штабів у процесі військово-професійної підготовки до участі в 

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, що візуалізує системність 

методологічних підходів, дидактичних принципів, педагогічних умов, змісту, 

авторської методики, критеріїв діагностування її розвиненості, структурованих у 

цільово-концептуальному, змістовно-процесуальному, суб’єктному та діагностико-

результативному блоках; 

розроблено й апробовано авторську методику розвитку комунікативної 

компетентності офіцерів багатонаціональних штабів як комплексу провідної ідеї, 

принципів, оптимальних методів, форм і засобів її розвитку, що сприяє 

систематизації й поглибленню теоретичних знань з основ службово-ділового 

спілкування та професійної взаємодії в іншомовному середовищі й наданню їм 

військово-професійного та фахового спрямування, розвитку загальних і 
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специфічних комунікативних здатностей, що складають підвалини комунікативної 

компетентності – основи для реалізації майбутніх посадових компетенцій у цих 

операціях; 

удосконалено: діагностичний інструментарій для оцінювання розвиненості 

комунікативної компетентності офіцерів багатонаціональних штабів (удосконалення 

полягає в доповненні й конкретизації критеріїв і показників оцінювання 

розвиненості їхньої комунікативної компетентності з урахуванням майбутніх 

військово-професійних компетенцій); 

зміст поняття «службово-ділове спілкування офіцерів багатонаціональних 

штабів» (удосконалення полягає у введенні до дефініції суттєвих видових ознак: 

«складова їхнього професійного спілкування, яка забезпечує організацію успішної 

міжособистісної та особистісно-групової взаємодії в іншомовному військово-

професійному середовищі», «спрямована на виконання професійних завдань під час 

участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки»); 

дістало подальшого розвитку поняття «комунікативна компетентність 

офіцерів багатонаціональних штабів» (розвиток полягає у введенні до дефініції 

суттєвих видових ознак: «складне інтегративне професійно важливе утворення, що 

проявляється у їхній підготовленості, здатності та готовності налагоджувати, 

встановлювати, підтримувати й розвивати успішну міжособистісну та особистісно-

групову професійну взаємодію в різноманітних ситуаціях службово-ділового 

спілкування в умовах іншомовного військово-професійного середовища». 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

реалізації педагогічних умов розвитку комунікативної компетентності офіцерів 

багатонаціональних штабів у процесі військово-професійної підготовки до участі в 

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки шляхом упровадження: 

методичних рекомендацій до вивчення спецкурсу «Основи службово-ділового 

спілкування офіцерів багатонаціональних штабів», що містять його навчально-

організаційне та навчально-методичне забезпечення (навчально-тематичний план, 

навчальну програму, тематику доповідей на семінарських заняттях, питання для 

контролю знань, плани проведення практичних занять, програми навчальних 

тренінгів, ділові ігри, практичні й тестові завдання, вправи); навчального посібника 

«Військовий брифінг як основний вид службово-ділової взаємодії офіцерів 

багатонаціональних штабів під час міжнародних операцій з підтримання миру і 

безпеки», що містить довідково-теоретичний матеріал про суть, типи, структуру й 

особливості проведення військових брифінгів, практичні завдання, запитання та 

тестові завдання для контролю знань. 

Основні положення й результати дослідження впроваджено в навчальний 

процес Національного університету оборони України імені Івана Черняховського 

(НУОУ) (акт № 182/076/114 від 05.09.2017), Військового інституту Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (акт № 30 від 08.05.2018), 

Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (акт 

№ 2618 від 19.06.2018). 

Отримані результати дослідження можуть бути використаними у професійній 

підготовці майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах 
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Міністерства оборони України, слухачів оперативно-тактичного рівня підготовки 

НУОУ імені Івана Черняховського, майбутніх офіцерів у вищих закладах освіти 

Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України. 

Особистий внесок здобувача у статті [1] полягає в теоретичному 

обґрунтуванні змістовно-процесуального та діагностико-результативного блоків у 

моделі розвитку комунікативної компетентності офіцерів багатонаціональних 

штабів. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження доповідалися на таких наукових конференціях: 

міжнародних: «Формування патріотизму та полікультурної компетентності 

майбутніх фахівців гуманітарно-педагогічного профілю» (Бар, Україна, 19–

21.03.2015), «Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації» (Київ, Україна, 

25–26.02.2016), «Американські та Британські студії: мовознавство, 

літературознавство, міжкультурна комунікація» (Київ, Україна, 14–15.04.2016), 

«Проблеми галузевої комунікації, перекладу та інтеграційні процеси в суспільстві» 

(Харків, Україна, 27.05.2016), «Міждисциплінарні аспекти функціонування людини 

сучасної цивілізації» (Кошалин, Польща, 25–27.04.2017); 

всеукраїнських: «Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, 

досвід, стратегії і перспективи» (Ірпінь, 21.06.2016), «Новітні технології – для 

захисту повітряного простору» (Харків, 11–12.04.2018); 

засіданнях кафедри суспільних наук гуманітарного інституту НУОУ імені 

Івана Черняховського (2012–2018). 

Публікації. Зміст і основні результати дисертаційного дослідження 

висвітлено у 20 публікаціях (із них 1 – у співавторстві), серед яких: 1 – у монографії 

(колективній), 10 – у наукових фахових педагогічних виданнях України (з них 1 – у 

наукометричному виданні), 2 – в інших наукових виданнях України, 5 – у збірниках 

тез доповідей на конференціях, 1 – методичні рекомендації, 1 – навчальний 

посібник. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних 

джерел (261 найменування, із них 18 – іноземною мовою), 14 додатків на 149 

сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 376 сторінок, основний текст 

роботи подано на 180 сторінках. Робота проілюстрована 24 таблицями та 9 

рисунками, з яких 8 займають 5 повних сторінок. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність досліджуваної проблеми та стан її 

розробленості; визначено мету, завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження; 

розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, подано 

відомості про їх упровадження й апробацію, особистий внесок здобувача; 

представлено публікації автора, структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі – «Розвиток комунікативної компетентності офіцерів 

багатонаціональних штабів як проблема професійної педагогіки» – 

проаналізовано стан розробленості проблеми у психолого-педагогічній теорії і 
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практиці; з’ясовано суть та особливості службово-ділового спілкування офіцерів 

БНШ; уточнено суть і визначено структуру комунікативної компетентності офіцерів 

БНШ; з’ясовано сучасний стан її розвиненості. 

Аналіз наукової літератури засвідчив, що проблема комунікативної 

компетентності була та є в центрі наукових пошуків багатьох вітчизняних і 

зарубіжних дослідників (Ф. Бацевич, І. Бім, О. Бодальов, Н. Бориско, О. Власова, 

Т. Вальфовська, М. Вятютнєв, Дж. Гамперц, Н. Гез, Ю. Жуков, І. Зимня, 

В. Куніцина, О. Леонтьєв, Дж. Макроскі, С. Ніколаєва, Ю. Пассов, О. Петращук, 

Л. Петровська, Дж. Равен, Д. Хаймз, Б. Шпіцберг). Узагальнення психолого-

педагогічних джерел дало змогу з’ясувати різні аспекти цієї проблеми в контексті 

професійної освіти: особливості професійно-педагогічного спілкування 

(М. Заброцький, І. Зязюн, С. Максименко); особливості формування комунікативної 

компетентності майбутніх учителів (В. Кашницький, Є. Проворова), психологів 

(Н. Завіниченко), студентів технічних закладів вищої освіти (Н. Доловова) й 

інженерів (Т. Бутенко), менеджерів (В. Черевко), соціальних працівників 

(Д. Годлевська), документознавців (Н. Назаренко), редакторів (О. Жирун), фахівців 

соціально-культурної діяльності (В. Романова), авіаційних диспетчерів (Є. Кміта, 

Т. Лаврухіна), юристів (Н. Кожем’яко, Ю. Мрякіна), фахівців митної служби 

(О. Павленко). 

Комунікативну компетентність офіцерів правоохоронної сфери досліджено 

О. Мамоновою, А. Радванським, О. Шумським, офіцерів-прикордонників – 

Н. Берестецькою, О. Мисечко, С. Черновою. Психологічні особливості розвитку 

комунікативної компетентності військових фахівців висвітлено в роботах 

О. Бондаренко, О. Волобуєвої, В. Назаренка. У галузі військової освіти ця проблема 

здебільшого розглядається вітчизняними та зарубіжними вченими в контексті 

іншомовної підготовки військових фахівців (І. Блощинський, С. Козак, 

Т. Кукарцева, О. Лагодинський, П. Лозинський, О. Єфімова, С. Тарасенко та ін.). 

Узагальнення результатів дослідження науковців щодо проблеми 

комунікативної компетентності фахівців засвідчило неоднозначність позицій учених 

щодо визначення її суті. З цією метою з’ясовано особливості службово-ділового 

спілкування офіцерів БНШ, що є складовою їхнього професійного спілкування, яка 

забезпечує організацію успішної міжособистісної та особистісно-групової 

взаємодії в іншомовному військово-професійному середовищі та спрямована на 

виконання професійних завдань під час участі в МО ПМБ. 

Аналіз основних положень законодавчих актів (Закони України «Про участь 

України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки», «Про порядок 

направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав», «Про засади 

внутрішньої і зовнішньої політики») уможливлює висновок про 

багатокомплексність і складність покладених на офіцерів БНШ військово-

професійних завдань та обов’язків, що реалізуються в таких видах службово-

ділового спілкування: службове в типових професійних ситуаціях (спілкування з 

іноземними колегами з метою організації спільної діяльності для виконання 

військово-професійних завдань); службове в екстремальних ситуаціях (бойові 

операції, конфліктні чи кризові ситуації, стихійні явища тощо); управлінське (між 
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командиром і підлеглим військовослужбовцем); ділове (міжособистісне та 

особистісно-групове спілкування з представниками інших підрозділів, організацій, 

органів місцевої влади, місцевим населенням). 

Специфічні особливості службово-ділового спілкування офіцерів БНШ 

зумовлені такими чинниками: соціально-рольовими (характер суспільних відносин: 

відносини «по горизонталі», «по вертикалі», «по діагоналі»; формальні та 

неформальні); ситуативними (реальні умови, ситуації, середовище); 

соціокультурними (національно-культурні особливості комунікативної поведінки 

іноземних колег і місцевого населення країни, де проходить МО ПМБ); впливом 

іншомовного середовища (спілкування здійснюється англійською мовою, що є 

офіційною мовою НАТО, з метою забезпечення взаємосумісності всіх 

військовослужбовців БНШ); спрямованістю на позитивні види взаємодії (основні 

завдання можуть бути успішно реалізовані лише на основі взаємовигідних 

домовленостей і співпраці). 

Системний аналіз та узагальнення наукових джерел дали змогу визначити 

комунікативну компетентність офіцерів БНШ як складне інтегративне 

професійно важливе утворення, що проявляється у їхній підготовленості, 

здатності та готовності налагоджувати, встановлювати, підтримувати й 

розвивати успішну міжособистісну та особистісно-групову професійну взаємодію в 

різноманітних ситуаціях службово-ділового спілкування в умовах іншомовного 

військово-професійного середовища. Визначено такі її компоненти: ціннісно-

мотиваційний, когнітивний, діяльнісно-поведінковий, соціокультурний, професійно 

важливі якості. 

Результати аналізу та узагальнення педагогічної практики щодо розвитку 

комунікативної компетентності офіцерів БНШ засвідчили наявність як позитивних 

аспектів, так і певних недоліків й упущень. Позитивним є те, що нині підготовка 

військовослужбовців до участі в МО ПМБ (регулюється «Інструкцією з підготовки 

та застосування національних контингентів, національного персоналу в 

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки» (2016)) постійно 

здійснюється навчально-науковим центром міжнародної миротворчої діяльності 

НУОУ імені Івана Черняховского на курсі «Офіцер багатонаціонального штабу (для 

участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки та антитерористичних 

операціях)». Типовий зміст  курсу передбачає оволодіння знаннями про історичні, 

правові, управлінські та військові аспекти діяльності з підтримання міжнародного 

миру і безпеки, знаннями та практичними навичками оперативного планування й 

управління військовими частинами та підрозділами багатонаціонального 

формування за стандартами НАТО. 

Проте аналіз навчально-тематичних планів і навчальних програм нормативних 

дисциплін курсу засвідчив фрагментарність змісту, форм і методів щодо розвитку 

комунікативної компетентності офіцерів. Це підтвердили й результати емпіричного 

дослідження стану її розвиненості на аналітико-констатувальному етапі 

дослідження. Офіцери теоретично і практично недостатньо підготовлені до 

службово-ділового спілкування в умовах іншомовного військово-професійного 

середовища. Так, лише 9 % опитаних оцінили рівень своєї підготовленості до нього 
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як достатній; 30 % – задовільний, 32 % – низький, 29 % – дуже низький. Такий стан 

зумовлений тим, що розвиток комунікативної компетентності офіцерів БНШ не 

здійснюється цілеспрямовано, системно й послідовно. Подолання цих недоліків 

потребує обґрунтування педагогічних умов її розвитку, що передбачають 

запровадження додаткових педагогічних заходів у процесі військово-професійної 

підготовки офіцерів до участі в МО ПМБ. 

У другому розділі – «Науково-методичне обґрунтування педагогічних умов 

розвитку комунікативної компетентності офіцерів багатонаціональних штабів» 

– викладено методику дослідження, обґрунтовано педагогічні умови розвитку 

комунікативної компетентності офіцерів БНШ. 

Здійснено теоретико-методичний опис основних етапів науково-педагогічного 

дослідження (аналітико-констатувальний, аналітико-пошуковий, дослідно-

експериментальний, завершувально-узагальнювальний). Основні завдання 

дослідження визначено відповідно до його мети, об’єкта й предмета. 

Конкретизовано методи дослідження (теоретичні, емпіричні, експериментальні, 

статистичні). Сформульована робоча гіпотеза дала змогу прогнозувати наукові 

результати дослідження. 

Гіпотеза дослідження полягала в тому, що розвиток комунікативної 

компетентності офіцерів БНШ відбуватиметься результативніше за умови реалізації 

обґрунтованих педагогічних умов її розвитку. 

Результатом реалізації першої педагогічної умови – педагогічне моделювання 

розвитку комунікативної компетентності офіцерів БНШ – є професійно орієнтована 

модель, що складається із чотирьох взаємопов’язаних і взаємозумовлених блоків: 

цільово-концептуального (мета, завдання, методологічні підходи та принципи), 

змістовно-процесуального (зміст та авторська методика – етапи, методи, засоби 

навчання), суб’єктного (суб’єкти педагогічної й навчальної діяльності) і 

діагностико-результативного (критерії та показники діагностування розвиненості 

комунікативної компетентності, результат) (рис. 1). Модель виконує ілюстративну, 

пояснювальну, трансляційну, прогностичну й координаційну функції. Її реалізація 

забезпечується обґрунтованими педагогічними умовами. 

Професійне спрямування змісту підготовки офіцерів БНШ на оволодіння 

ними особливостями службово-ділового спілкування під час МО ПМБ є другою 

педагогічною умовою, результатом якої – розроблення авторського спецкурсу 

«Основи службово-ділового спілкування офіцерів багатонаціональних штабів». 

Його необхідність зумовлено недостатнім військово-професійним і фаховим 

спрямуванням навчально-методичного забезпечення для розвитку їхньої 

комунікативної компетентності. 

З’ясовано, що основними компонентами службово-ділового спілкування 

офіцерів БНШ є службово-ділове спілкування (з іноземними колегами, 

представниками інших підрозділів, організацій, органів влади, місцевим населенням 

у типових і нестандартних ситуаціях) та міжособистісні й особистісно-групові види 

службово-ділової взаємодії (ділові зустрічі, брифінги, переговори, телефонні 

розмови). Водночас досить часто офіцерам доводиться діяти в нестандартних 

професійних комунікативних ситуаціях при: 
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Рис. 1. Модель розвитку комунікативної компетентності офіцерів 

багатонаціональних штабів 

Мета: цілеспрямований розвиток комунікативної компетентності 

офіцерів багатонаціональних штабів у процесі військово-

професійної підготовки до участі в МО ПМБ 
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Завдання: розвиток ціннісного ставлення до спілкування як 

важливої складової військово-професійної діяльності; інтеграція 

комунікативних і соціокультурних знань, загальних та 

специфічних комунікативних умінь із професійно орієнтованими 

та фаховими здатностями; активізація навчально-пізнавальної 

діяльності; забезпечення об’єктивного діагностування 

розвиненості комунікативної компетентності офіцерів 

 
Методологічні підходи: компетентнісний, комунікативний, 

суб’єктно-діяльнісний, соціокультурний і контекстний 

Дидактичні принципи: загальні – науковості, систематичності, 

свідомості й активності, доступності, міцності знань, навичок і 

вмінь; специфічні – комунікативності, ситуативності, групової 

взаємодії, практичної та військово-професійної спрямованості 
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Зміст: спецкурс «Основи службово-ділового спілкування офіцерів 

багатонаціональних штабів» 

Етапи авторської методики: мотиваційно-орієнтаційний, 

теоретичний, практико-діяльнісний, творчо-продуктивний 

Технології та методи: 

технології інтерактивного, проблемно-

ситуативного навчання, інформаційно-

комунікаційні технології; 

методи: стимулювання, метод вправ, 

аналіз професійних комунікативних 

ситуацій, навчальні тренінги, навчальні 

бесіди, дискусії,  навчально-рольові, 

ділові ігри, методи контролю, 

самоконтролю; 

методичні прийоми: «акваріум», 

«мозковий штурм», «круглий стіл», 

аналіз конкретних ситуацій тощо 

Види занять: 

семінарське, практичне 

 

Форми: індивідуальна, 

групова, фронтальна 

 

 

Засоби навчання: 

методичні рекомендації, 

навчально-методичні 

матеріали, посібники, 

ІКТ тощо 
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Суб’єкти педагогічної та навчальної діяльності: 
викладач – слухач 

 

Критерії: ціннісно-мотиваційний, когнітивний, діяльнісно-

поведінковий, соціокультурний, професійно важливі якості 
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Рівні: низький, задовільний, достатній, високий 

Результат: позитивна динаміка розвитку комунікативної 

компетентності офіцерів БНШ 
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здійсненні міжособистісної та особистісно-групової  професійної взаємодії в 

непідготовлених усних актах спілкування іноземною мовою у складних, емоційно 

напружених і невизначених ситуаціях; 

участі в ситуаціях службово-ділової взаємодії, пов’язаних із розв’язанням 

етнополітичних конфліктів; 

проведенні ділових зустрічей, брифінгів, переговорів у специфічних технічних 

умовах, наприклад, режимі відео-конференцій; 

ситуаціях службово-ділового спілкування по телефону, перебіг яких 

ускладнюється технічними перешкодами та труднощами психічного й 

соціокультурного характеру сприйняття, інтерпретації та передачі повідомлень. 

Усе це створює офіцерам БНШ додаткові труднощі при виконанні службових 

обов’язків, вимагає специфічних комунікативних здатностей й актуалізує 

специфічне професійне спрямування змісту їхньої підготовки. 

Для реалізації цієї умови враховувалися такі критерії відбору та 

конструювання змісту підготовки офіцерів БНШ: відповідність змісту військово-

професійним компетенціям і їхнім комунікативним потребам; практична 

спрямованість відповідно до специфіки професійної діяльності; виховна 

спрямованість із метою світоглядного та соціокультурного розвитку офіцерів; 

міжпредметна й внутрішньопредметна координованість; інформаційна стабільність і 

динамічність навчального матеріалу; структурна взаємозумовленість пізнавальної 

інформації та практичних дій у складі змісту; відповідність сучасному розвитку 

військової галузі й міжнародного співробітництва; відповідність міжнародним 

стандартам і досвіду службово-ділового спілкування. 

Розроблено авторську методику розвитку комунікативної компетентності 

офіцерів БНШ – третя педагогічна умова – містить чотири етапи, що циклічно 

повторюються під час вивчення кожної теми спецкурсу: мотиваційно-

орієнтаційний (спрямований на підвищення мотивації до розвитку комунікативної 

компетентності); теоретичний (спрямований на розширення та поглиблення знань 

службово-ділової лексики, теоретичних знань з основ службово-ділового 

спілкування, соціокультурних знань); практико-діяльнісний (спрямований на 

розвиток загальних і специфічних комунікативних навичок та вмінь на основі 

застосування набутих знань і вмінь на практиці); творчо-продуктивний 

(спрямований на розвиток загальних та специфічних комунікативних навичок і 

вмінь у нестандартних професійних комунікативних ситуаціях). 

У результаті експерименту було з’ясовано, що досягнення основних цілей 

авторської методики забезпечується шляхом використання технологій 

інтерактивного і проблемно-ситуативного навчання, інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ), а також сучасних методів навчання – стимулювання, методу 

вправ, аналізу професійних комунікативних ситуацій, навчальних тренінгів, 

навчальних бесід, дискусій, навчально-рольових та ділових ігор, методичних 

прийомів «акваріум», «мозковий штурм», «круглий стіл» тощо. 

Розроблений навчально-методичний комплекс сприяє творчій реалізації 

спецкурсу «Основи службово-ділового спілкування офіцерів багатонаціональних 

штабів» і містить навчально-тематичний план, навчальну програму, тематику 
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доповідей на семінарських заняттях, питання для контролю знань, плани проведення 

практичних занять, програми навчальних тренінгів, практичні й тестові завдання, 

вправи. Для забезпечення професійного спрямування змісту навчально-методичного 

комплексу розроблено професійні комунікативні ситуації та на їх основі спонтанні 

(імпровізаційні) рольові ігри («Домовленість про зустріч», «Телефонна розмова»), 

ділові ігри («Ділова зустріч», «Військовий брифінг», «Військовий брифінг у режимі 

відео-конференції», «Переговори», «Переговори. Вирішення етнополітичного 

конфлікту»), навчальні тренінги («Розвиток загальних комунікативних навичок і 

вмінь», «Особливості службово-ділового спілкування офіцерів БНШ. Професійно 

важливі якості»). Особливу увагу приділено дослідженню військового брифінгу як 

основного виду службово-ділової взаємодії офіцерів БНШ – його типів, структури, 

методичних особливостей підготовки та проведення, що відображено в навчальному 

посібнику «Військовий брифінг як основний вид службово-ділової взаємодії 

офіцерів багатонаціональних штабів під час міжнародних операцій з підтримання 

миру і безпеки». 

Четвертою педагогічною умовою є вдосконалення критеріїв діагностування 

розвиненості комунікативної компетентності офіцерів БНШ: ціннісно-мотиваційний 

(для визначення міри розвиненості їхньої комунікативно-мотиваційної сфери); 

когнітивний (для визначення рівнів засвоєння службово-ділової лексики, ступеня їх 

теоретичної обізнаності в основах службово-ділового спілкування); діяльнісно-

поведінковий (для з’ясування розвиненості загальних і специфічних комунікативних 

здатностей); соціокультурний (для визначення розвиненості соціокультурних знань, 

навичок і вмінь, ступеня готовності офіцерів до міжкультурної комунікації); 

професійно важливі якості (для з’ясування рівнів розвиненості комунікабельності, 

толерантності, комунікативного контролю, креативності, організованості). 

Визначено такі рівні її розвиненості: низький, задовільний, достатній, високий. 

У третьому розділі – «Експериментальна перевірка педагогічних умов 

розвитку комунікативної компетентності офіцерів багатонаціональних штабів» 
– представлено програму експериментальної роботи, описано хід і результати 

експериментальної перевірки педагогічних умов розвитку комунікативної 

компетентності офіцерів БНШ. 

Дослідження проводилося упродовж 2012–2018 рр. на базі НУОУ імені Івана 

Черняховського в кілька етапів, а саме: аналітико-констатувальний, аналітико-

пошуковий, дослідно-експериментальний, завершувально-узагальнювальний. 

Проведено послідовний педагогічний експеримент. При формуванні вибірки 

застосовувався суцільний вибірковий метод, суть якого полягає в суцільному 

обстеженні відносно невеликої генеральної сукупності. Загалом в 

експериментальному дослідженні взяло участь 59 офіцерів. 

За результатами формувального етапу експерименту виявлено позитивний 

вплив педагогічних умов на розвиток комунікативної компетентності офіцерів за 

всіма компонентами. Після апробації авторської методики кількість офіцерів з 

високим рівнем її розвиненості зросла на 37,3 %, достатнім – 16 %. Водночас 

зменшилася їх кількість із задовільним рівнем на 41,3 %. Усі офіцери, які мали 

низький рівень на констатувальному етапі, показали позитивну динаміку розвитку 
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комунікативної компетентності. Коефіцієнт її розвиненості після формувального 

етапу (3,41) зріс на 1,03, порівнюючи з його показником на констатувальному етапі 

(2,38).  

Статистичну достовірність результатів, отриманих після формувального етапу 

експерименту, доведено за допомогою Т-критерію Вілкоксона (табл. 1). 

Таблиця 1 

Достовірність ефективності застосування методики розвитку комунікативної 

компетентності офіцерів БНШ за всіма критеріями та інтегральним 

коефіцієнтом її розвиненості до та після формувального етапу експерименту 

Так, критичне значення T-критерію Вілкоксона (Ткр=30) більше від 

розрахованого емпіричного значення (Темп=0) з рівнем значущості p≤0,05 для 

інтегрального коефіцієнта розвиненості комунікативної компетентності. Отримані 

дані підтверджують висунуту гіпотезу щодо підвищення рівнів розвиненості 

комунікативної компетентності офіцерів БНШ шляхом упровадження відповідних 

педагогічних умов. Загалом мету дослідження досягнуто, поставлені завдання 

виконано. 

ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та розв’язано актуальне 

наукове завдання щодо обґрунтування педагогічних умов розвитку комунікативної 

компетентності офіцерів БНШ у процесі військово-професійної підготовки до участі 

в МО ПМБ, що дало змогу сформулювати такі висновки: 

1. У результаті теоретичного аналізу та узагальнення загальнонаукових джерел 

і психолого-педагогічної літератури з’ясовано, що науковцями істотна увага 

приділяється психологічним та педагогічним аспектам формування й розвитку 

комунікативної компетентності різних фахівців, зокрема військових. Водночас поза 

увагою дослідників залишилася проблема розвитку комунікативної компетентності 

офіцерів БНШ у процесі військово-професійної підготовки до участі в МО ПМБ. 

Аналіз емпіричних результатів щодо стану розвиненості комунікативної 

компетентності офіцерів БНШ на аналітико-констатувальному етапі дослідження 

засвідчив недостатню теоретичну та практичну підготовленість до службово-

ділового спілкування в умовах іншомовного військово-професійного середовища, 

що негативно позначається на якості виконання ними службових обов’язків у 

МО ПМБ. Такий стан зумовлений недостатньою обґрунтованістю педагогічних умов 

розвитку їхньої комунікативної компетентності. 

Критерії 

 

Числове значення 
Темп < > Tкр p 

до після 

Ціннісно-мотиваційний 3 4 0 < 13 p≤0,05 

Когнітивний 2 3 0 < 25 p≤0,05 

Діяльнісно-поведінковий  2 3 0 < 30 p≤0,05 

Соціокультурний 2 3 0 < 25 p≤0,05 

Професійно важливі якості 3 4 0 < 5 p≤0,05 

Інтегральний коефіцієнт розвиненості 

комунікативної компетентності 

2 3 
0 < 30 p≤0,05 
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Визначено, що комунікативна компетентність офіцерів БНШ – це складне 

інтегративне професійно важливе утворення, що проявляється у їхній 

підготовленості, здатності та готовності налагоджувати, встановлювати, 

підтримувати й розвивати успішну міжособистісну та особистісно-групову 

професійну взаємодію в різноманітних ситуаціях службово-ділового спілкування в 

умовах іншомовного військово-професійного середовища. Структурно вона 

охоплює такі компоненти: ціннісно-мотиваційний, когнітивний, діяльнісно-

поведінковий, соціокультурний і професійно важливі якості. 

2. Обґрунтовано педагогічні умови розвитку комунікативної компетентності 

офіцерів БНШ, до яких віднесено: педагогічне моделювання розвитку їхньої 

комунікативної компетентності; професійне спрямування змісту підготовки офіцерів 

БНШ на оволодіння ними особливостями службово-ділового спілкування під час 

участі в МО ПМБ; розроблення авторської методики та навчально-методичного 

комплексу розвитку їхньої комунікативної компетентності; удосконалення критеріїв 

діагностування її розвиненості. Вони перебувають у системному та комплексному 

взаємозв’язку, сприяють цілеспрямованому розвитку комунікативної 

компетентності на основі компетентнісного, комунікативного, суб’єктно-

діяльнісного, соціокультурного та контекстного підходів. 

3. Здійснено педагогічне моделювання розвитку комунікативної 

компетентності офіцерів БНШ, результатом якого стала відповідна професійно 

орієнтована модель, що містить чотири взаємопов’язані та взаємозумовлені блоки 

(цільово-концептуальний, змістовно-процесуальний, суб’єктний і діагностико-

результативний), схематично відображає мету, завдання, методологічні підходи, 

дидактичні принципи, зміст, етапи авторської методики, форми, методи, засоби 

навчання, суб’єктів педагогічної та навчальної діяльності, а також критерії 

діагностування її розвиненості, педагогічні умови та результат її розвитку у процесі 

військово-професійної підготовки до участі в МО ПМБ. 

4. Розроблено авторську методику розвитку комунікативної компетентності 

офіцерів БНШ у процесі військово-професійної підготовки до участі в МО ПМБ, яка 

охоплює чотири етапи: мотиваційно-орієнтаційний, теоретичний, практико-

діяльнісний, творчо-продуктивний. Її основу складають технології інтерактивного  

та проблемно-ситуативного навчання, інформаційно-комунікаційні технології й інші 

сучасні методи навчання, застосування яких сприяє набуттю офіцерами БНШ 

необхідних теоретичних знань з основ службово-ділового спілкування та 

професійної взаємодії в іншомовному середовищі, розвитку загальних і специфічних 

комунікативних навичок та вмінь, професійно важливих якостей, що складають 

підвалини комунікативної компетентності – основи успішної реалізації майбутніх 

посадових компетенцій під час участі в МО ПМБ. 

Експериментально перевірено результативність обґрунтованих педагогічних 

умов шляхом апробації авторської методики, про що свідчить позитивна динаміка 

розвитку комунікативної компетентності. Кількість офіцерів із високим рівнем її 

розвиненості зросла на 37,3 %, достатнім – 16 %. Кількість осіб із задовільним 

рівнем зменшилася на 41,3 %. Результативність підтверджується зростанням 

коефіцієнта розвиненості комунікативної компетентності після формувального 
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етапу експерименту (3,41) на 1,03, порівнюючи з показником на констатувальному 

етапі (2,38). 

Статистичну достовірність отриманих результатів доведено за допомогою Т-

критерію Вілкоксона. За показниками інтегрального коефіцієнта розвиненості 

комунікативної компетентності з рівнем значущості p≤0,05 (Темп=0<Ткр=30) 

підвищення рівнів її розвиненості в офіцерів забезпечувалося впровадженням 

обґрунтованих педагогічних умов. 

5. Розроблений навчально-методичний комплекс сприяє творчій реалізації 

спецкурсу «Основи службово-ділового спілкування офіцерів багатонаціональних 

штабів» та містить його навчально-організаційне й навчально-методичне 

забезпечення. Для забезпечення професійного спрямування його змісту розроблено 

професійні комунікативні ситуації, на їх основі – навчально-рольові та ділові ігри, 

навчальні тренінги. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми розвитку 

комунікативної компетентності офіцерів БНШ. Подальшого дослідження 

потребують методологічні, теоретичні й методичні засади розвитку комунікативної 

компетентності майбутніх офіцерів БНШ у системі безперервної військової освіти. 
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Наукові праці, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

12. Шалигіна Н. П. Комунікативна компетентність офіцерів 

багатонаціональних штабів: сутність, стан сформованості, шляхи оптимізації 

процесу комунікативної підготовки. Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, 

інновації : зб. матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25–26 лютого 2016 р.). 

Київ, 2016. С. 322–324. 

13. Шалигіна Н. П. Науково-методологічні підходи до методики розвитку 

комунікативної компетентності майбутніх офіцерів багатонаціональних штабів. 

Новітні технології – для захисту повітряного простору : тези доповідей XIV наук. 

конф. (Харків, 11–12 квітня 2018 р.). Харків, 2018. С. 606–607. 

14. Шалигіна Н. П. Стан розвитку іншомовного компоненту комунікативної 

компетентності офіцерів багатонаціональних штабів. Американські та Британські 

студії: мовознавство, літературознавство, міжкультурна комунікація : зб. наук. 

праць / доповідей IX міжнар. наук.-практ. конф. з питань мовознавства та 

літературознавства (Київ, 14–15 квітня 2016 р.). Київ, 2016. С. 297–301. 

15. Шалигіна Н. П. Стан розвитку мотиваційно-особистісного компоненту 

комунікативної компетентності офіцерів багатонаціональних штабів. Проблеми 
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галузевої комунікації, перекладу та інтеграційні процеси в суспільстві : матеріали 

VІ міжнар. наук. конф. (Харків, 27 травня 2016 р.). Харків, 2016. С. 122–123. 

16. Шалигіна Н. П. Стан розвитку поведінково-діяльнісного компоненту 

комунікативної компетентності офіцерів багатонаціональних штабів. Розвиток 

професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії і 

перспективи : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. (Київ-Ірпінь, 21 червня 

2016 р.). Павлоград, 2016. С. 160–163. 

Наукові праці, що додатково відображають наукові результати дисертації: 

17. Шалигіна Н. П. Військовий брифінг як основний вид службово-ділової 

взаємодії офіцерів багатонаціональних штабів під час міжнародних операцій з 

підтримання миру і безпеки : навч. посіб. Київ, 2018. 100 с. 

18. Шалигіна Н. П. Військові переговори як важливий вид службово-ділової 

взаємодії офіцерів багатонаціональних штабів під час міжнародних миротворчих 

операцій. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 

Педагогічні науки. Хмельницький, 2015. Вип. 4. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2015_4_20 (дата звернення: 13.07.2018). 

19. Шалигіна Н. П. Концептуальні засади моделювання процесу розвитку 

комунікативної компетентності офіцерів багатонаціональних штабів. Теорія і 

методика професійної освіти. Київ, 2016. Вип. 11 (3). URL: 

https://ivetscienceipto.wixsite.com/tmpo/11-2016 (дата звернення: 12.07.2017). 

20. Шалигіна Н. П. Розвиток комунікативної компетентності офіцерів 

багатонаціональних штабів у процесі військово-професійної підготовки до участі у 

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки : методичні рекомендації до 

вивчення спецкурсу «Основи службово-ділового спілкування офіцерів 

багатонаціональних штабів». Київ, 2018. 123 с. 

АНОТАЦІЇ 

Шалигіна Н. П. Розвиток комунікативної компетентності офіцерів 

багатонаціональних штабів у процесі військово-професійної підготовки до 

участі в міжнародних миротворчих операціях. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Національний 

університет оборони України імені Івана Черняховського, Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено проблемі розвитку комунікативної компетентності 

офіцерів багатонаціональних штабів у процесі військово-професійної підготовки до 

участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. Уточнено суть та 

визначено структуру їхньої комунікативної компетентності. Обґрунтовано 

педагогічні умови її розвитку. 

Здійснено педагогічне моделювання розвитку комунікативної компетентності, 

що охоплює цільово-концептуальний, змістовно-процесуальний, суб’єктний і 

діагностико-результативний блоки. Ґрунтовно висвітлено професійне спрямування 

змісту підготовки офіцерів багатонаціональних штабів на оволодіння ними 

специфікою службово-ділового спілкування. Розроблено й апробовано авторську 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2015_4_20
https://ivetscienceipto.wixsite.com/tmpo/11-2016
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методику її розвитку, що охоплює чотири етапи – мотиваційно-орієнтаційний, 

теоретичний, практико-діяльнісний і творчо-продуктивний Представлено відповідне 

навчально-методичне забезпечення. Експериментально підтверджено 

результативність педагогічних умов розвитку комунікативної компетентності 

офіцерів багатонаціональних штабів у процесі військово-професійної підготовки до 

участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. Розроблено та 

впроваджено практичні рекомендації щодо її розвитку. 

Ключові слова: офіцери багатонаціональних штабів, комунікативна 

компетентність, педагогічні умови, педагогічне моделювання, авторська методика, 

критерії та показники, міжнародні операції з підтримання миру і безпеки. 

 

Шалыгина Н. П. Развитие коммуникативной компетентности офицеров 

многонациональных штабов в процессе военно-профессиональной подготовки 

к участию в международных миротворческих операциях. – Квалификационная 

научная работа на правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 

Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского, Киев, 

2019. 

Диссертация посвящена проблеме развития коммуникативной компетентности 

офицеров многонациональных штабов в процессе военно-профессиональной 

подготовки к участию в международных операциях по поддержанию мира и 

безопасности. Уточнена суть и определена структура их коммуникативной 

компетентности. Обоснованы педагогические условия ее развития. 

Осуществлено педагогическое моделирование развития коммуникативной 

компетентности, охватывающее целево-концептуальный, содержательно-

процессуальный, субъектный и диагностико-результативный блоки. Основательно 

освещена профессиональная направленность содержания подготовки офицеров 

многонациональных штабов на овладение ими спецификой служебно-делового 

общения. Разработана и апробирована авторская методика ее развития, 

охватывающая четыре этапа – мотивационно-ориентационный, теоретический, 

практико-деятельностный и творчески-продуктивный. Представлено 

соответствующее учебно-методическое обеспечение. Экспериментально 

подтверждена результативность педагогических условий развития коммуникативной 

компетентности офицеров многонациональных штабов в процессе военно-

профессиональной подготовки к участию в международных операциях по 

поддержанию мира и безопасности. Разработаны и внедрены практические 

рекомендации по ее развитию. 

Ключевые слова: офицеры многонациональных штабов, коммуникативная 

компетентность, педагогические условия, педагогическое моделирование, авторская 

методика, критерии и показатели, международные операции по поддержанию мира и 

безопасности. 
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Shalyhina N. P.  Development of communicative competence of multinational 

staff officers in the process of professional military training for international 

peacekeeping operations. – Qualifying research paper on the rights of a manuscript. 
Thesis for a Candidate Degree in Pedagogical Sciences, Specialty 13.00.04 – 

Theory and Methodology of Professional Education. – National Defense University of 

Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv, 2019. 

The thesis is devoted to the problem of developing the multinational staff officers’ 

communicative competence in the process of professional military training for 

international peacekeeping operations. 

To define the concept of multinational staff officers’ communicative competence, 

the peculiarities of their professional military communication have been studied, which is 

considered as an integral part of their professional communication that ensures the 

organization of effective interpersonal and person–group interaction in a foreign-language 

professional military environment and aims at solving professional tasks during 

international peacekeeping operations. 

The analysis and generalization of the research results made it possible to define the 

multinational staff officers’ communicative competence as а complex, integrative, and 

professionally important entity that manifests itself in an appropriate level of training, 

practical ability and readiness to build up, establish, maintain and develop successful 

interpersonal and person–group professional interaction in various situations of 

professional military communication in a foreign language professional military 

environment. The following content components in its structure have been substantiated: 

value-motivational, cognitive, activity-behavioral, socio-cultural and professionally 

important qualities. 

The following pedagogical conditions of the development of multinational staff 

officers’ communicative competence have been substantiated: pedagogical modelling of 

the development of multinational staff officers’ communicative competence; professional 

orientation of the content of their training towards mastering specific features of 

professional military communication during international peacekeeping operations; 

development of the author’s methodology and teaching materials for the development of 

communicative competence; improvement of criteria for assessing its development. They 

are in a complex interconnection and promote the purposeful development of the 

communicative competence on the basis of competency-based, communicative, learner-

centered and activity, socio-cultural, and context-based methodological approaches. 

The result of pedagogical modelling of the development of multinational staff 

officers’ communicative competence is a professionally-oriented model, which is 

composed of a set of four interconnected units: concept and objectives (purpose, tasks, 

methodological approaches and didactic principles); content and procedure (content, 

stages, forms, methods, training aids); subjects of pedagogical and learning activities; 

diagnostics and results (criteria and indicators for assessing its development, result). The 

realization of this model is provided by the justified pedagogical conditions. 

The professional orientation of the content of officers’ training towards mastering 

specific features of their professional military communication during international 

peacekeeping operations has resulted in the development of the author`s special course 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7239519_1_2&s1=%EF%EE%E4%E3%EE%F2%EE%E2%EB%E5%ED%ED%EE%F1%F2%FC
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«Fundamentals of Professional Military Communication of Multinational Staff Officers». 

The need for the course is determined by the lack of academic and methodological support 

for the development of multinational staff officers’ communicative competence. 

The author’s methodology for the development of multinational staff officers’ 

communicative competence includes four stages: motivation and orientation, theoretical 

learning, practice and activity, creativity and production. The developed teaching materials 

contribute to creative implementation of the author’s special course and include its 

organizational, academic and methodological support. 

The following criteria have been substantiated: value-motivational (defines the 

degree of development of the officers’ communicative and motivational sphere); cognitive 

(determines the level of professional military vocabulary acquisition, the degree of 

theoretical awareness in the fundamentals of professional military communication); 

activity-behavioral (characterizes the level of development of their general and specific 

communicative skills); socio-cultural (determines the level of development of socio-

cultural knowledge and skills, the degree of their readiness for cross-cultural 

communication); professionally important qualities (communicability, tolerance, 

communicative control, creativity, good organization skills). 

The following levels of communicative competence development have been 

established: low, satisfactory, sufficient, high. 

The effectiveness of pedagogical conditions for the development of multinational 

staff officers’ communicative competence in the process of professional military training 

for international peacekeeping operations has been experimentally confirmed. Practical 

recommendations for its development have been developed and introduced. 

Key words: multinational staff officers, communicative competence, pedagogical 

conditions, pedagogical modelling, author’s methodology, criteria and indicators, 

international peacekeeping operations. 

 


