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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Зміни воєнно-політичної обстановки у 

світі, геостратегічного положення та соціально-економічного стану України, досвід 

проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил викликають 

необхідність обґрунтування нових наукових підходів до проблеми забезпечення 

національної безпеки, визначення ролі й місця Збройних сил (ЗС) у структурі 

воєнної організації держави, забезпечення їх бойової та мобілізаційної готовності 

для збройного захисту національних інтересів, територіальної цілісності й 

суверенітету держави. Основною умовою виконання зазначених завдань має стати 

суттєве реформування, переоснащення та забезпечення ЗС сучасним озброєнням і 

бойовою технікою, а найголовніше – компетентним особовим складом. 

Програмні документи сектору безпеки та оборони України, Концепція 

військової кадрової політики у ЗС України на період до 2020 р. визначають, окрім 

стратегічних орієнтирів і перспектив розвитку кадрової політики, сучасні вимоги до 

організації та проведення кадрової роботи у військах (силах). Головними 

виконавцями цього завдання є посадові особи кадрових органів (ПОКО) ЗС України, 

на яких покладено функції управління кар’єрою військовослужбовців. У зв’язку з 

цим особливі вимоги висуваються до рівня їх військово-професійної підготовленості 

та її інтегрального прояву – фахової компетентності.  

Проблема формування й розвитку фахової компетентності спеціалістів у будь-

якій галузі є предметом уваги багатьох дисциплін – соціології, професійної 

психології та педагогіки, кадрового менеджменту, історії, філософії, культурології 

тощо. Її розв’язання передбачає здійснення теоретичного пошуку на стику кількох 

наукових галузей. Сучасна психолого-педагогічна наука розробила цілісний підхід 

до досліджуваної нами проблеми – компетентнісний, що є актуальним і для 

військової освіти.  

Підґрунтям дослідницького пошуку слугували ідеї, сформульовані у працях 

вітчизняних і зарубіжних учених за такими напрямами: теоретико-методологічні 

засади функціонування неперервної освіти та системи післядипломної освіти 

(Г. Гребенюк, Г. Джонс, Д. Дзвінчук, Н. Клясен, А. Кузьмінський, М. Кунтер, 

Ф. Лауерман, В. Маслов, Н. Ничкало, В. Олійник, Т. Сорочан, Е. Шорт); теоретичні 

та методичні засади військової освіти (А. Вітченко, А. Зельницький, М. Нещадим, 

В. Ягупов); проблеми підготовки менеджерів на засадах компетентнісного підходу 

(Г. Дорошук, О. Ельбрехт, А. Касич) і його реалізація у сфері управління 

персоналом (С. Александрова, О. Арапова, М. Армстронг, Н. Коленда, В. Модирка, 

С. Рекіянов, М. Рудь, С. Ситник, Х. Столярук); професійна компетентність фахівців, 

зокрема у сфері кадрового менеджменту (Н. Алюшина, Г. Артюшин, В. Архипенко, 

В. Байденко, Л. Балабанова, Д. Баумерт, В. Бодров, Р. Бояцис, Д. Брітел, І. Бузько, 

Т. Бучинська, Дж. Вінтертон, А. Вітченко, Ч. Вудраф, С. Демченко, О. Діденко, 

О. Дубасенюк, Е. Зеєр, А. Зельницький, І. Зязюн, А. Каленський, У. Клемент, 

Й. Коніх, М. Кунтер, О. Лагодинський, Ф. Лауерман, Н. Ничкало, Дж. Равен, 

В. Саюк, В. Свистун, К. Скот, Л. Спенсер, Ч. Хендлер, Е. Шейн, Е. Шорт, 

В. Ягупов); формування й розвиток фахової компетентності (О. Баніт, А. Воєвода, 

Л. Волошко, Г. Єльникова, М. Єщенко, І. Зимня, Ю. Зіньковський, Д. Костюк, 
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Е. Луговська, О. Маслій, В. Міляєва, М. Михаськова, О. Овчарук, В. Петрук, 

О. Рибчук, О. Самойленко, В. Свистун, С. Світайло, О.Тімець, А. Чемерис, 

Л. Щербатюк, В. Ягупов та ін.).  

На підставі проведеного аналізу порушеного питання в сучасній військово-

педагогічній теорії та практиці виявлено такі суперечності:  

між потребою ЗС України в компетентних фахівцях у сфері кадрового 

менеджменту та необхідністю вдосконалення системи їх цілеспрямованої фахової 

підготовки в системі післядипломної освіти; 

між необхідністю цілеспрямованого розвитку, а інколи й формування (у 

зв’язку з відсутністю базової підготовки фахівців у галузі кадрового менеджменту) 

фахової компетентності ПОКО та недостатньою конкретизацією її структури і 

змісту у відповідних стандартах вищої освіти та професійних стандартах, як 

результату їх військово-професійної й військово-спеціальної (фахової) підготовки; 

між об’єктивною потребою розвитку фахової компетентності ПОКО на основі 

вимог компетентнісного, контекстного, суб’єктно-діяльнісного та андрагогічного 

підходів у системі післядипломної освіти, недостатньою обґрунтованістю її 

педагогічних основ загалом і недостатнім рівнем забезпеченості відповідних для 

цього організаційно-педагогічних умов. 

Актуальність проблеми дослідження й недостатня її розробленість у сучасній 

педагогічній теорії та практиці, об’єктивна потреба цілеспрямованого розвитку 

фахової компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти, а також 

необхідність усунення зазначених вище суперечностей зумовили вибір теми 

дисертації – «Розвиток фахової компетентності посадових осіб кадрових органів 

Збройних сил України у системі післядипломної освіти». 

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

Дисертацію виконано згідно з планами наукової та науково-технічної діяльності 

Національного університету oбoрoни України (НУОУ) імені Івана Черняхoвськoгo, 

Військового інституту Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка та Науково-методичного центру кадрової політики Міністерства оборони 

(МО) України, зокрема в межах таких НДР: «Розроблення науково-методичних 

підходів щодо розвитку фахової компетентності посадових осіб кадрових органів 

Збройних сил України» (державний реєстраційний номер 0113U001377) та 

«Обґрунтування наукових підходів щодо удосконалення професійної діяльності 

фахівців кадрових органів Збройних сил України» (державний реєстраційний номер 

0114U001762). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського (протокол № 7 від 23 квітня 2012 року) 

та узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, 

педагогіки і психології НАПН України (протокол № 2 від 28 березня 2017 року). 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити організаційно-педагогічні умови розвитку фахової компетентності 

посадових осіб кадрових органів Збройних сил України в системі післядипломної 

освіти. 

Для досягнення поставленої мети сформульовано такі дослідницькі 

завдання: 
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1. Здійснити психолого-педагогічний аналіз проблеми фахової компетентності 

фахівців у педагогічній теорії і практиці й уточнити поняттєво-категорійний апарат 

дисертації. 

2. Обґрунтувати організаційно-педагогічні умови розвитку фахової 

компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних сил України в системі 

післядипломної освіти. 

3. Розробити організаційно-функціональну модель розвитку фахової 

компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних сил України в системі 

післядипломної освіти. 

4. Удосконалити методику розвитку фахової компетентності посадових осіб 

кадрових органів Збройних сил України в системі післядипломної освіти та критерії 

і показники оцінювання її розвиненості.  

5. Експериментально перевірити організаційно-педагогічні умови розвитку 

фахової компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних сил України в 

системі післядипломної освіти та розробити методичні рекомендації щодо її 

розвитку.  

Об’єкт дослідження – розвиток фахової компетентності посадових осіб 

кадрових органів Збройних сил України в системі післядипломної освіти. 

Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови розвитку фахової 

компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних сил України в системі 

післядипломної освіти. 

Для досягнення мети та розв’язання завдань дослідження використано такі 

дослідницькі методи: 

теоретичні: аналіз та узагальнення зарубіжного й вітчизняного досвіду щодо 

професійної підготовки ПОКО – для з’ясування її сучасного стану і визначення 

організаційно-педагогічних умов розвитку їх фахової компетентності; теоретичний 

аналіз психолого-педагогічної, навчально-методичної, спеціальної літератури з 

проблеми формування та розвитку фахової компетентності фахівців – для уточнення 

поняттєво-категорійного апарату дисертації; аналіз нормативно-правових і 

методичних документів щодо організації професійної підготовки ПОКО – для 

з’ясування особливостей їх військово-професійної та військово-спеціальної 

(фахової) підготовки й цілісного уявлення щодо її організації в системі 

післядипломної освіти; аналіз освітніх документів – для уточнення компонентів 

фахової компетентності ПОКО і вимог до рівня їх фахових знань, умінь, навичок, 

здатностей, професійно важливих та інших якостей; систематизація результатів 

теоретичного дослідження – для обґрунтування організаційно-педагогічних умов 

розвитку фахової компетентності; педагогічне моделювання – для розроблення 

моделі розвитку фахової компетентності ПОКО; 

емпіричні: вивчення передового досвіду у сфері управління персоналом, 

спостереження, анкетування, вивчення документації, ранжування, експертне 

оцінювання – для визначення стану розвиненості фахової компетентності ПОКО, 

виявлення організаційно-педагогічних умов, що впливають на її розвиток, 

удосконалення критеріїв і показників оцінювання її розвиненості; тестування – для 

діагностування динаміки змін окремих елементів їх фахової компетентності та 

з’ясування рівня розвиненості фахової компетентності загалом; педагогічний 
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експеримент – для експериментальної перевірки результативності організаційно-

педагогічних умов її розвитку; 

статистичні: методи статистичного аналізу отриманих даних (порівняння 

середніх, r-критерій Пірсона, W-критерій Уілкоксона, U-критерій Манна-Уїтні, 

критерій Колмогорова-Смірнова) – для оброблення й теоретичного обґрунтування 

достовірності результатів емпіричної складової дослідження і встановлення 

кількісних залежностей між явищами, що вивчалися – статистично значущих змін 

змісту фахової компетентності ПОКО; програми оброблення статистичних баз 

даних Microsoft Office Excel 2007, Statistica v21 – для статистичного оброблення 

результатів експериментального дослідження.  

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що:  

уперше: теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 

організаційно-педагогічні умови розвитку фахової компетентності посадових осіб 

кадрових органів Збройних сил України в системі післядипломної освіти 

(педагогічне моделювання розвитку їх фахової компетентності в системі 

післядипломної освіти; наявність сучасної методики розвитку їх фахової 

компетентності; використання сучасних організаційних форм її розвитку; 

самоменеджмент слухачів у процесі її розвитку; використання об’єктивних критеріїв 

оцінювання її розвиненості); спроєктовано організаційно-функціональну модель 

розвитку їх фахової компетентності в системі післядипломної освіти, яка є 

комплексом послідовних і взаємоузгоджених – цільово-методологічного, 

змістовного, суб’єктного, організаційно-методичного та діагностувально-

результативного – блоків, що системно сприяють її розвитку, реалізації його 

теоретичного й практичного етапів на основі суб’єктно-діяльнісного, контекстного, 

андрагогічного та компетентнісного підходів;  

удосконалено: методику розвитку фахової компетентності посадових осіб 

кадрових органів Збройних сил України (удосконалення здійснено шляхом адаптації 

форм, методів, методик, технологій і засобів підвищення кваліфікації до специфіки 

її розвитку на теоретичному та практичному етапах реалізації методики); критерії й 

показники оцінювання розвиненості їх фахової компетентності шляхом 

конкретизації її змісту залежно від специфіки фахової діяльності – ціннісно-

мотиваційний, інтелектуально-когнітивний, праксеологічний, комунікативний, 

емоційно-вольовий, організаційно-управлінський, індивідуально-психічний і 

регулятивний (удосконалення здійснено шляхом доповнення переліку новими 

критеріями – праксеологічним, емоційно-вольовим, індивідуально-психічним та 

регулятивним); 

дістало подальшого розвитку змістове наповнення поняття «фахова 

компетентність посадових осіб кадрових органів Збройних сил України» 

(подальший розвиток полягає в конкретизації змісту їх фахової компетентності 

шляхом уточнення й доповнення цінностей, мотивації, фахових знань, умінь, 

навичок, здатностей, професійно важливих якостей відповідно до вимог сучасної 

системи кадрового менеджменту і з урахуванням їхнього посадового призначення у 

Збройних силах України, а також доповненні такими професійно важливими 

характеристиками, як здатність та готовність самостійно здійснювати фахову 

діяльність, ухвалювати рішення й нести відповідальність за результати їх реалізації 
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у процесі виконання функціональних обов’язків за посадою). 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у 

впровадженні основних результатів дисертації в освітній процес Національної 

академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (акт № 1648-нов від 

21 листопада 2018 р.), Харківського національного університету Повітряних сил 

імені Івана Кожедуба (акт № 350/176/51-290/1059пс від 30 листопада 2018 р.), 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського 

(акт № 182/5930 від 27 грудня 2018 р.) та практичну діяльність Департаменту 

кадрової політики МО України (акт № 226/210 від 16 січня 2019 р.).  

Результати дисертації були використані у процесі формування переліку 

компетентностей випускника та опису службових (бойових) функцій Професійного 

стандарту офіцера оперативно-тактичного рівня Збройних сил України з кадрового 

менеджменту у військах (силах) (ВОС 290100, 290400, 290500, 290701); визначення 

кваліфікаційних вимог до випускників Вищих академічних курсів НУОУ імені Івана 

Черняховського з питань організації та проведення кадрової роботи; внесення змін 

до методичного забезпечення процесу підготовки фахівців за спеціальністю 254 

«Забезпечення військ (сил)», спеціалізацією «Кадровий менеджмент у військах 

(силах)» і слухачів Вищих академічних курсів з питань організації й проведення 

кадрової роботи; внесення змін до організаційно-методичного забезпечення 

підготовки слухачів на курсах підвищення кваліфікації офіцерів кадрових органів 

Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Окрім 

того розроблено та впроваджено в освітній процес ВВНЗ окремий авторський розділ 

у дистанційному навчальному курсі «Управління персоналом у Збройних силах 

України», Методичні рекомендації щодо розвитку фахової компетентності 

посадових осіб кадрових органів Збройних сил України в системі післядипломної 

освіти й навчально-методичний посібник «Розвиток фахової компетентності 

посадових осіб кадрових органів Збройних сил України у системі післядипломної 

освіти».  

Результати дисертації можуть бути використані у процесі індивідуальної 

підготовки військовослужбовців кадрових органів ЗС України, у ВВНЗ, а також у 

закладах вищої освіти інших військових формувань України, закладах вищої 

післядипломної освіти для розвитку фахової компетентності фахівців кадрових 

органів цих установ та організацій.  

Особистий внесок здобувача. Розроблені автором наукові положення та 

одержані емпіричні дані є самостійним внеском у дослідження проблеми розвитку 

фахової компетентності ПОКО. У публікаціях, підготовлених у співавторстві, 

зокрема статті [7] особистий внесок полягає у виокремленні й розкритті змісту 

компонентів фахової компетентності ПОКО та обґрунтуванні сутності моделі її 

розвитку; понятійно-термінологічному словнику [13] – опрацюванні основних 

термінів і понять щодо основ кадрового менеджменту та підготовки кадрів; 

монографії [14] – огляді основних проблемних питань формування й реалізації 

військової кадрової політики, виокремленні ключових тенденцій, аналізі основних 

проблемних питань системи підготовки особового складу, зокрема ПОКО, для 

участі в бойових діях; інформаційно-аналітичному бюлетені [15] – виокремленні 

ключових тенденцій і формулюванні висновків щодо впровадження в систему 
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кадрового менеджменту кращого досвіду держав-членів НАТО; монографії [16] – 

аналізі психологічних аспектів успішності управлінської діяльності офіцерів 

оперативно-стратегічного рівня; роботах [17] і [18] – визначенні основних 

професійно важливих якостей сучасного військового керівника та формулюванні 

висновків щодо впровадження в систему кадрового менеджменту комплексної 

методики психологічного (психофізіологічного) вивчення офіцерського складу; 

статті [19] – аналізі й узагальненні наукової літератури за тематикою, виокремленні 

ключових тенденцій у підготовці фахівців у сфері кадрового менеджменту, 

формулюванні висновків. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження доповідалися на таких наукових конференціях і семінарах: 

міжнародних: «Актуальні проблеми вищої професійної освіти» (Київ, 21–

22.03.2013), «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє» (Київ, 22.11.2013), 

«Теорія і практика формування та розвитку творчої обдарованості майбутніх 

фахівців у системі професійної освіти» (Бар, 06–08.04.2017), «Спільні дії військових 

формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи» (Одеса, 

12–13.09.2019); 

всеукраїнських: «Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, 

правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та 

частин Збройних сил України» (Київ, 25.04.2014), «Молодіжна військова наука у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» (Київ, 24.04.2015);  

засіданнях кафедри суспільних наук гуманітарного інституту НУОУ імені 

Івана Черняховського (2013–2019). 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено у 22 наукових 

публікаціях (із них 8 – у співавторстві), серед яких: 7 – у фахових наукових 

періодичних виданнях (із них 1 – у наукометричному виданні, 1 – у зарубіжному 

виданні); 5 – в інших наукових періодичних виданнях; 5 – у збірниках тез доповідей 

на конференціях; 2 – у колективних монографіях; 1 – у понятійно-термінологічному 

словнику; 1 – в інформаційно-аналітичному бюлетені; 1 – навчально-методичний 

посібник. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

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

джерел (291 найменування, із них 26 – іноземними мовами), 11 додатків на 122 

сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 364 сторінки, із них – 192 сторінки 

основного тексту. Робота проілюстрована 19 таблицями та 10 рисунками, з яких 4 

займають 6 повних сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його мету, 

завдання, об’єкт, предмет і методи, розкрито наукову новизну, практичне значення 

отриманих результатів, подано відомості про їх упровадження й апробацію, 

особистий внесок здобувача, а також публікації, структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі – «Розвиток фахової компетентності посадових осіб 

кадрових органів як педагогічна проблема» – здійснено аналіз стану 
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дослідженості проблеми формування й розвитку фахової компетентності фахівців у 

педагогічній теорії та практиці, обґрунтовано сутність і зміст фахової 

компетентності ПОКО. 

З’ясовано, що в умовах реформування освітнього простору України особливої 

актуальності набуває впровадження компетентнісного підходу в систему військової 

післядипломної освіти. Вона, як одна із пріоритетних складових неперервної освіти, 

має загальну педагогічну мету, визначену структуру й характеризується 

специфічними завданнями, змістом, формами, методами, технологіями, методиками 

та засобами організації і забезпечення професійного розвитку фахівців упродовж 

життя. У секторі безпеки та оборони України і ЗС України, як його складової 

частини, концепція післядипломної освіти ПОКО реалізується також за допомогою 

відповідних курсів підвищення кваліфікації. 

Аналіз та узагальнення наукових джерел показав, що проблема формування, 

розвитку й удосконалення фахової компетентності фахівців різного профілю є 

предметом дослідження невеликої кількості вітчизняних і зарубіжних науковців 

(О. Баніт, А. Воєвода, Л. Волошко, Г. Єльникова, М. Єщенко, О. Зайченко, І. Зимня, 

Ю. Зіньковський, Д. Костюк, В. Мельник, В. Міляєва, М. Михаськова, Е. Луговська, 

В. Петрук, О. Самойленко, В. Свистун, С. Світайло, О.Тімець, А. Чемерис, 

Л. Щербатюк, В. Ягупов та ін.). Водночас слід підкреслити, що лише в останні роки 

розпочалися дослідження формування й розвитку фахової компетентності особового 

складу ЗС та інших військових формувань України, зокрема в таких аспектах: її 

формування в майбутніх офіцерів тилу (О. Маслій); її розвиток у начальників 

фізичної підготовки і спорту військових частин (Д. Погребняк), викладачів 

спеціальних дисциплін ВВНЗ (О. Рибчук).  

Результати аналізу та узагальнення наукових джерел дали змогу зробити 

висновок, що фахова компетентність фахівця є інтегральним фаховим утворенням у 

структурі професійної компетентності, що містить сукупність компонентів, 

необхідних для успішного здійснення фахової діяльності. У межах нашого 

дослідження поняття «фахова компетентність ПОКО» розуміється як інтегральне 

фахове утворення, що містить цінності та мотивацію фахової діяльності, фахові 

знання, навички, уміння, професійно важливі якості, військово-професійний і 

фаховий досвід, що забезпечують їхню здатність та готовність самостійно 

здійснювати фахову діяльність, ухвалювати рішення й нести відповідальність за 

результати їх реалізації у процесі виконання функціональних обов’язків за посадою. 
Зміст фахової компетентності ПОКО становить сукупність фахових понять, 

категорій і термінів, деталізованих у системі знань, умінь, навичок, здібностей, 
здатностей, цінностей і професійно важливих якостей у сфері кадрового 
менеджменту у ЗС України. Структурно вона містить ціннісно-мотиваційний, 
когнітивний, практично-діяльнісний, емоційно-вольовий, менеджерський 
(управлінський), індивідуально-психічний (професійно важливі якості), 
комунікативний та суб’єктний компоненти. 

Розвиток фахової компетентності ПОКО можна визначити як процес 
удосконалення, поглиблення й систематизації цінностей і мотивації, фахових знань, 
умінь, навичок, здатностей, досвіду кадрової роботи, їх практичної реалізації в ході 
службової діяльності, а також розвиток професійно важливих якостей як суб’єктів 
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специфічного виду фахової діяльності у ЗС України. Відповідно їх слід розвивати 
через фахово орієнтовану тематику занять на курсах підвищення кваліфікації 
ПОКО. Проте аналіз змістовної частини навчальних план-програм цих курсів 
свідчить про фрагментарність змісту, форм і методів щодо розвитку їх фахової 
компетентності. Зазначене спонукає до обґрунтування організаційно-педагогічних 
умов її розвитку, що передбачає впровадження додаткових педагогічних заходів у 
процес підвищення кваліфікації ПОКО. 

У другому розділі – «Організаційно-педагогічні умови розвитку фахової 

компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних сил України в 
системі післядипломної освіти» – викладено загальну методику дослідження й 
теоретично обґрунтовано організаційно-педагoгічні умови розвитку фахової 
компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти, в основу яких покладено 
організаційно-функціональну модель та удосконалену методику розвитку їх фахової 
компетентності, а також критерії і показники оцінювання її розвиненості. 

Для реалізації мети дослідження й вирішення визначених завдань було 
проведено поетапний науково-педагогічний пошук: теоретико-аналітичний 
(здійснено аналіз та узагальнення наукових джерел із теми дослідження; 
обґрунтовано її поняттєво-категорійний апарат), аналітико-діагностувальний 
(проведено аналітико-синтетичне поєднання емпіричних даних дослідження та 
результатів теоретичного аналізу наукових джерел), емпірично-узагальнювальний 
(реалізовано експериментальну частину дослідження і здійснено статистичну 
обробку результатів експерименту). 

Організаційно-педагогічні умови спеціально створюються в системі 
підвищення кваліфікації ПОКО для досягнення конкретних педагогічних цілей і 
водночас мають охоплювати теоретичні, методичні та практичні аспекти розвитку їх 
фахової компетентності. Вони є певними стійкими обставинами й чинниками, що 
сприяють її розвитку, а реалізація однієї педагогічної умови є передумовою 
реалізації іншої. До них належать такі: педагогічне моделювання розвитку фахової 
компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти; наявність сучасної 
методики її розвитку (обґрунтована та розроблена на засадах концепції змішаного 
навчання, провідних ідей і положень компетентнісного, суб’єктно-діяльнісного, 
контекстного та андрагогічного підходів); використання сучасних організаційних 
форм розвитку фахової компетентності ПОКО (наприклад, елементів дистанційного 
навчання у формі дистанційних курсів і тимчасової електронної веб-платформи для 
обміну відео-, аудіо-, графічною й текстовою інформацією в синхронному та 
асинхронному режимах); самоменеджмент ПОКО у процесі її розвитку, тобто їх 
суб’єктність у навчальній діяльності; використання об’єктивних критеріїв 
оцінювання розвиненості фахової компетентності ПОКО, що відображають її 
структуру та специфіку. 

З метою якісного розвитку фахової компетентності ПОКО в системі 

післядипломної освіти розроблено відповідну організаційно-функціональну модель 

(рис. 1), що містить цільово-методологічний (мета та завдання розвитку фахової 

компетентності ПОКО, а також його методологічне підґрунтя), змістовний (зміст її 

розвитку), суб’єктний (суб’єктність науково-педагогічних працівників і слухачів та 

суб’єкт-суб’єктна взаємодія між ними), організаційно-методичний (організаційні 

форми її розвитку – очне навчання (курси підвищення кваліфікації) та дистанційне 
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навчання, а також їх навчально-методичне забезпечення) і діагностувально-

результативний (критерії, показники, рівні розвиненості фахової компетентності) 

блоки, які є системними, послідовними та взаємозумовленими й комплексно 

сприяють розвитку фахової компетентності ПОКО.  
Для практичної реалізації організаційно-функціональної моделі використано 

вдосконалену авторську методику розвитку фахової компетентності ПОКО, що 
являє собою навчальну систему та містить цілі, принципи, цілеспрямовано 
скомпоновані й найбільш раціональні та ефективні методи, способи, прийоми, 
форми, види навчальних занять і засоби навчання, а також основні етапи її розвитку 
(мотиваційно-стимуляційний, теоретично-когнітивний, організаційно-
праксеологічний, діагностичний, суб’єктно-рефлексивний, узагальнювальний). 
Загалом змістовне наповнення методики спрямоване на розвиток усіх компонентів 
фахової компетентності ПОКО.  

Її реалізація забезпечується навчально-методичним комплексом, що 
складається з авторської програми «Розвиток фахової компетентності ПОКО», 
окремого авторського розділу в дистанційному навчальному курсі «Управління 
персоналом у ЗС України» та тимчасової електронної веб-платформи для обміну 
відео-, аудіо-, графічною й текстовою інформацією в асинхронному режимі.  

Особливістю методики є гармонійне поєднання очної та дистанційної форм 
підвищення кваліфікації, традиційних та інноваційних методів навчання, видів 
навчальних занять і засобів активізації навчальної діяльності слухачів. Авторська 
програма «Розвиток фахової компетентності ПОКО» містить теоретичну й 
практичну складові. На теоретичному етапі проводилися лекції, що відображали 
сучасні погляди на систему управління персоналом. З метою підвищення якості 
проведення навчальних занять, актуалізації мотивації слухачів щодо прагнення 
подальшого проходження служби в кадрових органах і фахового вдосконалення, 
активізації їх навчальної діяльності на курсах підвищення кваліфікації залучалися 
найбільш досвідчені фахівці – представники кадрових органів ЗС та МО України.  

Практичний етап методики був спрямований на розвиток і вдосконалення 

фахових навичок, умінь та здатностей ПОКО на основі набутих теоретичних і 

практичних фахових знань, які необхідні у подальшій практичній діяльності на 

теперішніх та вищих посадах, а також будуть сприяти вдосконаленню їх 

індивідуального фахового стилю діяльності. Особливістю цього етапу є активне 

застосування нами розроблених тренінгів, рольових ігор, есе, кейсів.  

Авторський розділ у дистанційному навчальному курсі та тимчасова 

електронна веб-платформа доповнювали основну (традиційну) складову розвитку 

фахової компетентності ПОКО. Вони містять інформаційні й наочно-демонстраційні 

матеріали щодо сучасних тенденцій у сфері кадрового менеджменту в НАТО та 

цивільному секторі.  

Удосконалено критерії (ціннісно-мотиваційний, інтелектуально-когнітивний, 

праксеологічний, емоційно-вольовий, організаційно-управлінський, 

комунікативний, індивідуально-психічний, регулятивний) оцінювання розвиненості 

фахової компетентності ПОКО та визначено рівні її розвиненості – низький, 

достатній і високий.  
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У третьому розділі – «Експериментальне дослідження розвитку фахової 

компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних сил України» – 

розкрито загальну методику проведення експериментального дослідження розвитку 

фахової компетентності ПОКО, подано статистичний аналіз результатів 

експерименту. Зокрема застосовано послідовний педагогічний експеримент, 

особливістю якого є відсутність окремих контрольних та експериментальних груп, 

порівняння стану контрольованих і залежних змінних в одній групі до і після 

експериментального впливу на досліджуваних.  

До складу вибірки увійшли слухачі Вищих академічних курсів НУОУ імені 

Івана Черняхoвськoгo – усього 72 особи чоловічої статі у віці від 34 до 46 років 

(середній вік 43 роки), які склали чотири навчальні групи в різні роки. Слід 

наголосити, що здійснювалася перевірка гомогенності груп для забезпечення 

відносно рівних стартових умов розвитку їх фахової компетентності. Це 

підтверджено застосуванням відповідних статистичних критеріїв порівняння 

середніх значень: Колмогорова-Смірнова – для перевірки нормальності розподілу, 

U-критерій Манна-Уітні – для незалежних вибірок досліджуваних. 

Отримані експериментальні результати обрахунку динаміки зміни рівнів 

розвиненості фахової компетентності ПОКО до і після формувального етапу 

експерименту представлені на рис. 2.  
 

 

Рис. 2. Динаміка змін рівнів розвиненості фахової компетентності ПОКО (до 

та після формувального етапу експерименту), у % 

Зокрема, у результаті підвищення кваліфікації відсоткові значення розподілу 

слухачів за рівнями розвиненості фахової компетентності продемонстрували 

позитивну динаміку у всіх чотирьох навчальних групах. Після упровадження 

теоретично обгрунтованих організаційно-педагогічних умов відсоток слухачів із 

високим рівнем розвиненості фахової компетентності зріс на 36,5 % для навчальної 

групи № 1, на 52,9 % – для навчальної групи № 2, на 49,8 % – для навчальної групи 

№ 3, на 37,5 % – для навчальної групи № 4. Водночас зменшився відсоток слухачів 

із низьким рівнем розвиненості фахової компетентності на 15,5 % для навчальної 

групи № 1, на 25,3 % – для навчальної групи № 2, на 23,9 % – для навчальної групи 

№ 3, на 16,6 % – для навчальної групи № 4. 
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Така позитивна динаміка повною мірою підтверджується значущими 

результатами W-критерію Уілкоксона за майже всіма якостями, середні значення 

якого є такі: навчальна група № 1 – 42,50, навчальна група № 2 – 29,29, навчальна 

група № 3 – 11,50, навчальна група № 4 – 65,75. Ці значення знаходяться на 

статистично значущому рівні p≤0,05. 

Загалом кількість слухачів у навчальних групах із низьким рівнем 

розвиненості фахової компетентності зменшилася на 20,34 %, із високим – 

збільшилася на 44,16 %. У жодній навчальній групі не спостерігалося зворотної 

динаміки. Зростання показників розвиненості фахової компетентності ПОКО 

свідчить про результативність упроваджених організаційно-педагогічних умов її 

розвитку. 

 

ВИСНОВКИ 

 
 

Узагальнення результатів наукового пошуку з проблеми розвитку фахової 

компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти дало змогу сформулювати 

такі висновки: 

1. З’ясовано в результаті теоретичного аналізу та узагальнення 

загальнонаукових джерел і психолого-педагогічної літератури, педагогічної 

практики, що фахова компетентність ПОКО є невід’ємною складовою їх 

професійної компетентності, а проблема її розвитку залишилася поза увагою 

дослідників, що негативно позначається на результатах фахової діяльності ПОКО. 

Це призводить до виникнення суперечностей між об’єктивною потребою 

забезпечення їх якісної фахової підготовки та неможливістю її здійснення без 

урахування сучасних методологічних підходів, теоретичних основ і специфіки їх 

діяльності. Водночас аналіз практики професійної діяльності ПОКО показав, що 

проблема розвитку їх фахової компетентності є актуальною в теоретичному та 

прикладному аспектах у військовій педагогіці.  

Дістало подальшого розвитку змістове наповнення поняття «фахова 

компетентність посадових осіб кадрових органів», що здійснено шляхом 

конкретизації змісту їх фахової компетентності, уточнення й доповнення цінностей і 

мотивації, фахових знань, умінь, навичок, здатностей, професійно важливих якостей 

відповідно до вимог сучасної системи кадрового менеджменту та з урахуванням 

їхнього посадового призначення у ЗС України, а також доповнення такими 

професійно важливими характеристиками, як здатність і готовність самостійно 

здійснювати фахову діяльність, ухвалювати рішення й нести відповідальність за 

результати їх реалізації у процесі виконання функціональних обов’язків за посадою. 

Обґрунтовано, що фахова компетентність ПОКО представляє інтегральне 

фахове утворення, яке містить сукупність ціннісно-мотиваційного, когнітивного, 

практично-діяльнісного, емоційно-вольового, менеджерського (управлінського), 

індивідуально-психічного, комунікативного та суб’єктного компонентів, необхідних 

для успішного здійснення фахової діяльності в кадрових органах ЗС України.  

2. Визначено й теоретично обґрунтовано такі організаційно-педагогічні умови 

розвитку фахової компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти: 

педагогічне моделювання розвитку їх фахової компетентності в системі 
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післядипломної освіти, наявність сучасної методики розвитку їх фахової 

компетентності, використання сучасних організаційних форм її розвитку, 

самоменеджмент слухачів у процесі її розвитку, використання об’єктивних критеріїв 

оцінювання її розвиненості. Вони перебувають у системі, взаємозв’язку та 

взаємозумовленості, оскільки реалізація однієї педагогічної умови є передумовою 

реалізації іншої, що сприяє цілеспрямованому розвитку фахової компетентності 

ПОКО у процесі підвищення кваліфікації.  

3. Розроблено організаційно-функціональну модель розвитку фахової 

компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти у вигляді описової 

структурної схеми. Вона містить методологічні підходи, принципи, основні етапи, 

зміст, форми, методи й засоби її розвитку та оцінювання. Організаційно-

функціональна модель розроблена на основі концепції учіння особи впродовж 

життя, провідних ідей і положень компетентнісного, суб’єктно-діяльнісного, 

контекстного й андрагогічного підходів до розвитку фахової компетентності ПОКО, 

складається з таких взаємопов’язаних, взаємозумовлених і послідовних блоків – 

цільово-методологічного, змістовного, організаційно-методичного та 

діагностувально-результативного, які системно й комплексно забезпечують її 

розвиток. 

4. Удосконалено методику розвитку фахової компетентності ПОКО в системі 

післядипломної освіти, що являє собою навчальну систему, містить цілі, принципи, 

цілеспрямовано скомпоновані й найбільш раціональні та ефективні методи, способи, 

прийоми, форми, види навчальних занять і засоби навчання, а також основні етапи її 

розвитку – мотиваційно-стимуляційний, теоретично-когнітивний, організаційно-

праксеологічний, суб’єктно-рефлексивний, діагностичний. Вона ґрунтується на 

засадах концепції змішаного навчання, провідних ідеях компетентнісного, 

суб’єктно-діяльнісного, контекстного та андрагогічного підходів і реалізується 

шляхом розвитку фахової компетентності ПОКО на основних етапах її розвитку. 

Удосконалено критерії оцінювання розвиненості фахової компетентності 

ПОКО – ціннісно-мотиваційний, інтелектуально-когнітивний, емоційно-вольовий, 

організаційно-управлінський, комунікативний, індивідуально-психічний і 

регулятивний, а також охарактеризовано рівні її розвиненості – низький, достатній, 

високий. 

5. Експериментально перевірено результативність організаційно-педагогічних 

умов розвитку фахової компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти та 

розроблено методичні рекомендації щодо її розвитку. За результатами педагогічного 

послідовного експерименту спостерігається позитивна динаміка розвиненості 

фахової компетентності ПОКО, а саме: кількість слухачів із низьким рівнем її 

розвиненості зменшилася на 20,34 %, а з високим – збільшилася на 44,16 %. У 

жодній навчальній групі не відмічено зворотної динаміки. Статистичну 

достовірність отриманих результатів доведено за допомогою порівняння середніх, 

використання r-критерію Пірсона, W-критерію Уілкоксона, U-критерію Манна-

Уїтні. Результати статистичного аналізу отриманих експериментальних результатів 

свідчать про результативність упроваджених організаційно-педагогічних умов 

розвитку фахової компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти за всіма її 

компонентами. 
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Отримані експериментальні результати дали змогу розробити методичні 

рекомендації для наукових і науково-педагогічних працівників щодо розвитку 

фахової компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти. 

Результати дисертації можуть бути використані у процесі індивідуальної 

підготовки військовослужбовців кадрових органів ЗС України, а також у закладах 

вищої освіти інших військових формувань України, закладах післядипломної освіти 

для розвитку фахової компетентності фахівців кадрових органів (служб персоналу) 

цих установ та організацій. 

Розглянуті в дослідженні теоретичні й практичні положення не вичерпують 

усіх проблемних питань розвитку фахової компетентності ПОКО, а проведене 

дослідження не претендує на остаточне розв’язання означеної проблеми. 

Перспективу подальшого наукового пошуку вбачаємо в дослідженні 

методологічних, теоретичних і методичних засад формування та розвитку фахової 

компетентності ПОКО в системі підготовки військових фахівців. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Тракалюк О. Л. Розвиток фахової компетентності посадових осіб 

кадрових органів Збройних сил України у системі післядипломної освіти. – 

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, 2020. 

Дисертація присвячена розв’язанню наукового завдання, що стосується 

розвитку фахової компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних сил 

України в системі післядипломної освіти.  

Фахова компетентність посадових осіб кадрових органів Збройних сил 

України обгрунтована як інтегральне фахове утворення, що містить цінності та 

мотивацію фахової діяльності, фахові знання, навички, уміння, професійно важливі 

якості, військово-професійний і фаховий досвід, що забезпечують їхню здатність та 

готовність самостійно здійснювати фахову діяльність, ухвалювати рішення й нести 

відповідальність за результати їх реалізації у процесі виконання функціональних 

обов’язків за посадою. 

Для її розвитку теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9628079:%D0%92%D0%A1%D0%9D
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9628079:%D0%92%D0%A1%D0%9D
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673166
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673166
https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/visnik_2_2015_pdn.pdf
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організаційно-педагогічні умови, реалізовані в системі післядипломної освіти. До 

них належать такі: педагогічне моделювання розвитку фахової компетентності 

посадових осіб кадрових органів у системі післядипломної освіти, наявність 

сучасної методики розвитку їх фахової компетентності, використання сучасних 

організаційних форм її розвитку, самоменеджмент слухачів у процесі її розвитку, 

використання об’єктивних критеріїв оцінювання її розвиненості.  

Ключові слова: компетентність, фахова компетентність посадових осіб 

кадрових органів, компоненти фахової компетентності, організаційно-

функціональна модель, організаційно-педагогічні умови, методика, критерії та 

показники оцінювання, педагогічний експеримент, система післядипломної освіти. 

 

Тракалюк О. Л. Развитие специальной компетентности должностных лиц 

кадровых органов Вооруженных сил Украины в системе последипломного 

образования. – Квалификационная научная робота 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, 

2020. 

Диссертация посвящена решению научной задачи, касающейся развития 

специальной компетентности должностных лиц кадровых органов Вооруженных 

сил Украины в системе последипломного образования. 

Специальная компетентность должностных лиц кадровых органов 

Вооруженных сил Украины обоснована как интегральное специальное образование, 

которое содержит ценности и мотивацию специальной деятельности, специальные 

знания, навыки, умения, профессионально важные качества, военно-

профессиональный и специальный опыт, которые обеспечивают их способность и 

готовность самостоятельно осуществлять специальную деятельность, принимать 

решения и нести ответственность за результаты их реализации в процессе 

выполнения функциональных обязанностей по должности. 

Для ее развития теоретически обоснованы и экспериментально проверены 

организационно-педагогические условия, реализованные в системе 

последипломного образования. К ним относятся следующие: педагогическое 

моделирование развития специальной компетентности должностных лиц кадровых 

органов в системе последипломного образования, наличие современной методики 

развития их специальной компетентности, использование современных 

организационных форм ее развития, самоменеджмент слушателей в процессе ее 

развития, использование объективных критериев оценивания ее развития. 

Ключевые слова: компетентность, специальная компетентность 

должностных лиц кадровых органов, компоненты специальной компетентности, 

организационно-функциональная модель, организационно-педагогические условия, 

методика, критерии и показатели оценивания, педагогический эксперимент, система 

последипломного образования. 
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The dissertation is devoted to researching the development of professional 

competence of personnel services` officials of the Armed Forces of Ukraine in the 

postgraduate education system. 

The importance of the dissertation topic is that under the conditions of the reform of 

the Armed Forces of Ukraine and enhancement of troops training and troops 

implementation, one of the main tasks at the state level is the that of developing modern 

officer corps which would consist of the most highly professionally trained officers with 

high moral, ethical and military-professional qualities. This requires a change in the 

conceptual approaches to the personnel management system in the Armed Forces of 

Ukraine as a whole and to its individual elements in particular. Strategic documents of 

Ukraine`s security and defense sector and the Concept of Personnel Policy in the Armed 

Forces of Ukraine determine not only the strategic vision and prospects of personnel 

policy development but also modern requirements for the organization and conduct of 

personnel work in the troops (forces). 

In the dissertation: the framework of concepts and categories is expanded pertaining 

to the development of professional competence of personnel services` officials of Armed 

Forces of Ukraine in the postgraduate education system based on the modern personnel 

management system requirements, with the account of their official appointment in the 

Armed Forces of Ukraine, and also according to the provisions of the continuing education 

concept and the principles of competence-based, subjective-activity, contextual and 

andragogical approaches; the components are presented with the account of the specifics 

and content of their professional activity; pedagogical modeling of the Armed Forces 

personnel services officials` professional competence development in the postgraduate 

education system is carried out; the author's methodology of the professional competence 

development based on the blended learning concept is presented; theoretically 

substantiated and experimentally tested are the organizational and pedagogical conditions 

for developing professional competence of personnel services` officials of the Armed 

Forces of Ukraine in the system of postgraduate education that aim to solve certain 

educational tasks and achieve the desired pedagogical goals – to activate the values and 

motivation, improve professional knowledge, skills and abilities, as well as to develop 

professionally important qualities as of those performing professional activity in the field 

of personnel management; the criteria and indicators for this competence development 

assessment are enhanced. 

The scientific novelty of the obtained research results embodies the following:  

For the first time: the organizational and pedagogical conditions were theoretically 

substantiated and experimentally tested for the development of professional competence of 

personnel services` officials of the Armed Forces of Ukraine in the postgraduate education 

system: educational modeling of their professional competence development in the 

postgraduate education system; presence of the methodology to develop their professional 
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competence; implementation of modern organizational forms of competence development; 

students` self-management in the process of competence development; use of objective 

criteria to evaluate competence development; organizational-functional model was 

elaborated for the development of personnel officials` professional competence of the 

Armed Forces of Ukraine in the postgraduate education system, this model incorporates a 

set of consecutive and mutually agreed (target-methodological, content-based, subject-

oriented, organizational-methodical, diagnostic and result-oriented) blocks that 

systematically contribute to the competence development, implementation of the 

theoretical and practical stages of the development based on the subject-activity, 

contextual, andragogical and competence approaches. 

The following was enhanced: the methodology of the professional competence 

development of personnel services` officials of the Armed Forces of Ukraine: the 

enhancement was achieved through tailoring forms, methods, methodologies, 

technologies, and means of qualifications advancement to match the specifics of 

professional competence development at theoretical and practical stages of methodology 

implementation); criteria and indicators for assessing competence development via 

specifying the content depending on the peculiarities of professional activities. 

The results of the dissertation can be used in the process of individual training of 

service members of the Armed Forces of Ukraine, at higher military educational 

institutions of the Ministry of Defense of Ukraine, in higher education institutions of other 

military formations of Ukraine, postgraduate education institutions to develop professional 

competence of personnel services` experts of the related organizations. 

Key words: competence, professional competence of personnel services` officials, 

components of professional competence, organizational and functional model, 

organizational and pedagogical conditions of professional competence development, 

methodology, criteria and indicators for assessing professional competence development 

of personnel services` officials, pedagogical experiment, postgraduate education system. 

 


