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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасні умови, у яких здійснюється 

реформування Збройних сил (ЗС) України, істотно підвищують вимоги до 

професійної діяльності військових фахівців. Так, у Концепції розвитку сектору 

безпеки і оборони України (2016) визначено, що одним із головних завдань сектору 

безпеки й оборони є розвиток професійної компетентності персоналу та мотивації 

до успішного виконання завдань за призначенням. Воно реалізується шляхом 

підвищення індивідуальної фахової підготовленості особового складу органів 

державного та військового управління, розвитку його відповідальності за ухвалення 

рішень і їх реалізацію. Це спонукає до якісно нового рівня професійної підготовки 

офіцерів, що має забезпечуватися системою військової освіти. 

Результати наукових досліджень (Н. Агаєв, Ю. Дем’яненко, В. Кожевніков, 

В. Осьодло, О. Охременко, В. Стасюк, О. Хміляр, В. Ягупов та ін.) засвідчують, що в 

сучасних умовах якісно вирішувати поставленні завдання зможуть 

військовослужбовці з високим рівнем витривалості, психоемоційної стійкості та 

фізичної підготовленості. Військово-професійна діяльність офіцерів органів 

військового управління є багатофункціональною й проходить в умовах постійного 

впливу несприятливих чинників (обмежений час на ухвалення рішень, 

нестандартність дій і невизначеність їх результатів, відповідальність за виконання 

завдання, надмірне психічне, психофізіологічне та фізичне навантаження), що 

негативно впливають на їхню професійну діяльність. Отже, однією з провідних 

професійно важливих якостей, що уможливлює їх подолання, є професійна 

витривалість військовослужбовців (М. Боровик, Є. Гаркавцев, М. Гритченко, 

О. Колесніченко, Н. Пенькова, Р. Раєвський та ін.). 

Водночас досягнення високого рівня розвиненості професійної витривалості 

офіцерів органів військового управління гальмується недостатнім забезпеченням 

педагогічних умов її формування, розвитку та вдосконалення. Це негативно 

позначається на їхній здатності виконувати функціональні обов’язки на оперативно-

тактичному рівні управління, пов’язані із забезпеченням бойової готовності 

підрозділів і частин. У такому контексті актуалізується необхідність упровадження 

педагогічних умов розвитку професійної витривалості майбутніх магістрів 

військового управління (МВУ) у процес їх оперативно-тактичної підготовки у 

вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ). 

Теоретичним підґрунтям розв’язання цієї педагогічної проблеми є такі наукові 

напрацювання: з філософії та методології професійної освіти (В. Андрущенко, 

І. Зязюн, В. Кремень), теоретичних засад військової освіти (А. Вітченко, 

А. Зельницький, В. Маслов, М. Нещадим, Ю. Приходько, В. Ягупов), психологічних 

аспектів військово-професійної діяльності військовослужбовців (Н. Агаєв, О. Кокун, 

С. Мул, В. Осьодло, В. Стасюк, О. Хміляр), підготовки офіцерів до управлінської 

діяльності (О. Бойко, Т. Мацевко, М. Руденко, Р. Торчевський, В. Шемчук). 

Для дослідження проблеми розвитку професійної витривалості майбутніх 

МВУ важливе значення мають наукові праці, у яких відображено такі дослідницькі 

аспекти: психологічна витривалість (В. Бодров, І. Воробйова, Е. Зеєр, 
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О. Колесніченко, Я. Мацегора, С. Наду, С. Нікс, Н. Пенькова, А. Сущенко), фізична 

витривалість (Б. Бушман, В. Вернер, В. Ільїнич, Т. Круцевич, Я. Крушельницька, 

В. Платонов, Р. Раєвський, В. Хогер, С. Хогер, А. Чудик), витривалість нервової 

системи (Н. Бернштейн, М. Веденський, Ю. Виноградов, Л. Воронин, 

М. Могендович, І. Павлов, І. Сєченов, О. Ухтомський). 

Розвиток професійної витривалості майбутніх фахівців є предметом наукового 

дослідження Є. Гаркавцева, Н. Завидівської, Н. Ігнатенка, О. Колесніченка, 

В. Метелицького, Н. Пенькової, Р. Раєвського, С. Сичова та ін. Водночас нами не 

виявлено праць, у яких було б висвітлено проблему розвитку професійної 

витривалості майбутніх МВУ. Зазначене ускладнюється низкою суперечностей на 

етапі їх оперативно-тактичної підготовки, зокрема між: 

сучасними потребами ЗС України у професійно витривалих офіцерах органів 

військового управління і недостатнім рівнем забезпеченості педагогічних умов 

розвитку їх професійної витривалості в системі післядипломної освіти; 

необхідністю цілеспрямованого розвитку професійної витривалості майбутніх 

МВУ й невідповідністю використовуваних у ВВНЗ традиційних методик, що б 

цьому сприяли; 

необхідністю об’єктивних критеріїв оцінювання рівнів розвиненості 

професійної витривалості майбутніх МВУ та недостатньою розробленістю 

критеріально-діагностичного апарату, що забезпечує якісне й кількісне 

відображення її результатів. 

Актуальність досліджуваної наукової проблеми та недостатня її розробленість 

у сучасній педагогічній науці зумовили вибір теми дослідження – “Розвиток 

професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі 

оперативно-тактичної підготовки”. 

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

Дисертацію виконано відповідно до плану наукової та науково-технічної діяльності 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського в межах 

науково-дослідних робіт “Обґрунтування способів виживання та дій 

військовослужбовців в екстремальних умовах” (державний реєстраційний номер 

0116U000385), “Обґрунтування норм фізичного та психоемоційного навантаження 

військовослужбовців під час ведення бойових дій” (державний реєстраційний номер 

0117U006287). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського (протокол № 6 від 27.04.2015) й 

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

педагогіки і психології при НАПН України (протокол № 4 від 26.05.2015). 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці педагогічних умов розвитку професійної витривалості 

майбутніх магістрів військового управління у процесі оперативно-тактичної 

підготовки. 

Відповідно до мети визначено такі дослідницькі завдання: 
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1. На основі аналізу теорії та емпіричного досвіду виявити стан розробленості 

проблеми розвитку професійної витривалості майбутніх магістрів військового 

управління, уточнити її зміст, суть і структуру. 

2. Теоретично обґрунтувати педагогічні умови розвитку професійної 

витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі оперативно-

тактичної підготовки. 

3. Здійснити педагогічне моделювання розвитку професійної витривалості 

майбутніх магістрів військового управління у процесі оперативно-тактичної 

підготовки. 

4. Розробити професійно орієнтовану авторську методику розвитку 

професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі 

оперативно-тактичної підготовки. 

5. Підготувати та впровадити в освітній процес вищих військових навчальних 

закладів методичні рекомендації щодо розвитку професійної витривалості 

майбутніх магістрів військового управління у процесі оперативно-тактичної 

підготовки. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх магістрів військового 

управління у процесі оперативно-тактичної підготовки. 

Предмет дослідження – педагогічні умови розвитку професійної витривалості 

майбутніх магістрів військового управління у процесі оперативно-тактичної 

підготовки. 

Для досягнення мети та розв’язання поставлених завдань дослідження 

використано такі методи: 

теоретичні: аналіз, синтез, узагальнення наукових джерел – для 

обґрунтування поняттєво-категоріального апарату наукового пошуку, визначення 

стану й рівня розробленості досліджуваної проблеми; порівняння – для зіставлення 

підходів учених до розв’язання проблеми, визначення напрямів наукового пошуку; 

систематизація та логічне узагальнення – для теоретичного обґрунтування змісту, 

структури й педагогічних умов розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ 

на етапі оперативно-тактичної підготовки; педагогічне моделювання – для побудови 

моделі розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ у процесі оперативно-

тактичної підготовки; узагальнення – для формулювання висновків за розділами, 

загальних висновків; 

емпіричні: анкетування, опитування, бесіда, спостереження, тестування – для 

з’ясування рівнів розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ; метод 

експертного оцінювання – для визначення найвагоміших педагогічних умов, 

критеріїв і показників діагностування професійної витривалості та з’ясування рівнів 

її розвиненості; педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний етапи) 

– для експериментальної перевірки результативності педагогічних умов розвитку 

професійної витривалості майбутніх МВУ; 

статистичні: математичне опрацювання результатів експерименту та їх 

інтерпретація – для перевірки й підтвердження результативності запропонованого 

комплексу педагогічних умов розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ, 

об’єктивізації та забезпечення вірогідності результатів дослідження; перевірка 
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репрезентативності вибірки – для визначення обсягу вибіркової сукупності; 

частотний аналіз – для опрацювання та інтерпретації результатів дослідження; 

розрахунок критерію Колмогорова-Смірнова – для оцінювання однорідності груп, 

непараметричного статистичного W-критерію Вілкоксона – для підтвердження 

достовірності відмінностей показників розвиненості професійної витривалості, 

виміряних у двох різних умовах на одній і тій же вибірці досліджуваних. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: 

уперше: теоретично обґрунтовано педагогічні умови розвитку професійної 

витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі оперативно-

тактичної підготовки (педагогічне моделювання розвитку професійної витривалості 

майбутніх магістрів військового управління у процесі оперативно-тактичної 

підготовки; застосування професійно орієнтованої авторської методики розвитку їх 

професійної витривалості; удосконалення критеріїв і показників оцінювання рівнів її 

розвиненості); здійснено педагогічне моделювання розвитку професійної 

витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі оперативно-

тактичної підготовки, що відтворює системний взаємозв’язок методологічних 

підходів, педагогічних умов, методики, етапів, критеріїв і показників її 

розвиненості, структурованих у цільово-методологічному, змістовному, операційно-

діяльнісному та діагностико-результативному блоках; розроблено професійно 

орієнтовану авторську методику розвитку професійної витривалості майбутніх 

магістрів військового управління у процесі оперативно-тактичної підготовки як 

сукупності взаємопов’язаних принципів, методів, форм і засобів її розвитку, що 

реалізується на мотиваційно-пізнавальному, діяльнісному та творчо-розвивальному 

етапах; 

удосконалено: діагностичний інструментарій оцінювання розвиненості 

професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі 

оперативно-тактичної підготовки (удосконалення полягає в уточненні та доповненні 

критеріїв і показників її оцінювання: ціннісно-мотиваційного (цінності військово-

професійної діяльності, мотивація до розвитку професійної витривалості), емоційно-

вольового (сила-слабкість нервової системи, розвиненість вольових якостей, 

емоційна готовність до розвитку професійної витривалості), інтелектуального 

(знання методик, технологій і засобів розвитку професійної витривалості, знання 

основ організації саморозвитку професійної витривалості з урахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей), операційного (опанування раціональних методів, 

прийомів і технологій розвитку професійної витривалості, прояв вольових та 

емоційних якостей, здатність регулювати й переносити навантаження військово-

професійної діяльності), суб’єктно-результативного (професійна суб’єктність 

майбутніх магістрів військового управління, фізична витривалість, витривалість 

нервової системи)); 

дістало подальшого розвитку поняття “професійна витривалість майбутніх 

магістрів військового управління” (подальший розвиток полягає в конкретизації 

його змісту до військово-професійної діяльності офіцерів органів військового 

управління). 
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Практичне значення отриманих результатів полягає в розробленні та 

впровадженні в освітній процес ВВНЗ основних результатів дослідження й 

навчально-методичного забезпечення розвитку професійної витривалості, зокрема 

“Методичних рекомендацій з організації фізичної підготовки в особливий період”, 

“Пам’ятки військовослужбовцям щодо виживання в екстремальних умовах”, 

програми факультативного курсу “Витримка та виживання на полі бою”, 

методичних рекомендацій із розвитку професійної витривалості майбутніх магістрів 

військового управління. 

Основні результати дослідження впроваджено в освітній процес 

Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова (акт № 138 від 

05.03.2018), Національної академії внутрішніх справ (акт № 99/1/17 від 04.04.2018), 

Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (акт 

№ 6/118 від 18.04.2018), Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського (акт № 182/69 від 20.04.2018). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення, висновки та 

рекомендації, сформульовані автором у дисертаційній роботі, є його власним 

науковим доробком. У тезах [12] – розроблено зміст теоретичної та практичної 

частини першого етапу комплексних занять за програмою курсу виживання і дій 

військовослужбовців в екстремальних умовах, спрямованих на розвиток 

професійної витривалості. У статті [22] – здійснено аналіз основних досліджень 

щодо оцінювання військовослужбовців з обмеженими функціональними 

можливостями й комплектування тестів для оцінювання їхнього фізичного стану. У 

колективних методичних рекомендаціях: [23] – підібрано систему засобів і методів 

для розвитку професійної витривалості військовослужбовців в умовах обмеженого 

простору, [24] – розроблено методику формування психічної стійкості у процесі 

навчальних занять із фізичної підготовки. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження доповідалися на таких наукових конференціях і семінарах: 

міжнародних: “Вдосконалення системи фізичної підготовки у Збройних силах 

України в умовах сьогодення та приведення її до сумісності зі стандартами армій 

країн-членів НАТО” (Київ, 13–14.12.2016), “Педагогіка: традиції та інновації” 

(Запоріжжя, 17–18.02.2017), “Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський 

і національний вимір” (Луцьк, 16–17.05.2017), “Професійна педагогіка і андрагогіка: 

актуальні питання, досягнення та інновації” (Кривий Ріг, 20–21.11.2017), “Сучасні 

тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних сил 

України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на 

шляху євроатлантичної інтеграції України” (Київ, 29–30.11.2017); 

всеукраїнських: “Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для 

сталого розвитку” (Дніпро, 17.11.2016), “Освітньо-наукове забезпечення діяльності 

правоохоронних органів і військових формувань України” (Хмельницький, 

08.12.2016), “Особистість в екстремальних умовах” (Львів, 12.05.2017); 

міжвідомчих: “Фізична підготовка особового складу Збройних сил, інших 

військових формувань та правоохоронних органів України: досвід, сучасність, 

проблеми та перспективи розвитку” (Київ, 26–28.11.2014), “Спеціальна 



6 

спрямованість фізичної підготовки як складова особистої безпеки 

військовослужбовців” (Київ, 17.03.2015), “Актуальні проблеми психологічної 

допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників 

антитерористичної операції” (Київ, 26.05.2016), “Матеріали навчально-методичного 

збору фахівців фізичної підготовки і спорту Збройних сил України” (Львів, 26–

29.09.2017); 

засіданнях кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і 

спорту навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих 

технологій Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського (2014–2018). 

Публікації. Зміст і основні результати дослідження відображено у 

24 наукових працях (із них 4 – у співавторстві), серед яких: 9 статей у наукових 

фахових педагогічних виданнях України (1 – у наукометричному виданні), 1 – у 

зарубіжному періодичному науковому виданні, 12 – у збірниках тез доповідей на 

наукових конференціях, 2 – методичні рекомендації. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційне дослідження складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел (277 найменувань, із них 8 – іноземною мовою), 20 додатків 

на 69 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 299 сторінок, основний текст 

роботи подано на 180 сторінках. Робота проілюстрована 21 таблицею і 

16 рисунками, із яких три займають 5 повних сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми та ступінь її розробленості в 

педагогічній теорії і практиці, визначено мету й завдання, об’єкт, предмет і методи 

дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих 

результатів, подано відомості про впровадження результатів дослідження і їх 

апробацію, особистий внесок здобувача, представлено публікації, структуру та 

обсяг дисертації. 

У першому розділі – “Розвиток професійної витривалості майбутніх 

магістрів військового управління як проблема професійної педагогіки” – 

здійснено теоретичний аналіз досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та 

практиці, з’ясовано особливості військово-професійної діяльності офіцерів органів 

військового управління, розкрито зміст, суть і структуру професійної витривалості 

майбутніх МВУ, з’ясовано сучасний стан її розвиненості. 

Проблема професійної витривалості завжди була в полі зору вітчизняних і 

зарубіжних науковців. Вагомий внесок у пошук шляхів її вирішення зробили відомі 

вчені в галузі фізіології (М. Бернштейн, М. Веденський, Ю. Виноградов, 

Дж. Вілмор, Л. Воронин, Д. Костілл, Я. Крушельницька, М. Могендович, І. Павлов, 

І. Сєченов, В. Філімонов, О. Ухтомський), психології (В. Бодров, А. Вирубів, 

І. Воробйова, В. Клименко, О. Колесніченко, Я. Мацегора, С. Наду, С. Нікс, 

Н. Пенькова, В. Стасюк), фізичної культури та спорту (М. Боровик, Б. Бушман, 

В. Вернер, Н. Ігнатенко, В. Ільїнич, С. Канішевський, Т. Круцевич, І. Кудряшов, 
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А. Максименко, В. Платонов, Р. Раєвський, А. Сущенко, В. Хогер, С. Хогер). 

Суттєвий інтерес представляють результати педагогічних досліджень із проблеми 

професійної витривалості (Н. Борейко, С. Жембровський, Н. Завидівська, 

Н. Ігнатенко, Л. Ішичкіна, І. Маріонда, Н. Орленко, С. Сичов, О. Старчук, 

В. Фотинюк). 

Узагальнення наукових джерел із проблеми професійної витривалості фахівців 

різних галузей засвідчило незначну кількість праць, присвячених цій професійно 

важливій якості. Окремі її аспекти розглядалися щодо студентів (А. Артюгін, 

Н. Борейко, С. Канішевський, І. Кудряшов, Н. Орленко, Р. Раєвський, В. Фотинюк), 

льотного складу (І. Кришкевич, Р. Макаров), курсантів ВНЗ МВС України 

(М. Боровик, Є. Гаркавцев), військовослужбовців (Б. Воронін, Т. Джамгаров, 

С. Жембровський, К. Моматюк, В. Рибалка, О. Старчук). Проте теоретичні, 

методичні та практичні основи розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ 

не були предметом наукового дослідження. 

Результати аналізу наукових праць і практичної діяльності майбутніх МВУ 

показують, що до їх найзначущих професійно важливих якостей відносяться такі: 

управлінські (директивність, турбота про підлеглих, авторитетність, лідерство 

тощо), психічні (самовладання і витримка, терплячість, стійкість, урівноваженість, 

відповідальність, обов’язковість), моральні (етичність, переконливість, чесність 

тощо), фізичні (витривалість, сила тощо). Усе це зумовлює необхідність 

цілеспрямованого розвитку професійної витривалості у процесі оперативно-

тактичної підготовки. 

У педагогіці дослідниками Н. Борейко, С. Жембровським, Н. Завидівською, 

Н. Ігнатенко, Л. Ішичкіною, І. Маріондою, Н. Орленко, С. Сичовим, О. Старчуком, 

В. Фотинюком доведено важливість розвитку професійної витривалості як однієї з 

основних професійно важливих якостей, що здійснює позитивний вплив на 

підвищення функціональних і фізичних можливостей майбутніх фахівців. Таким 

чином, її специфіка полягає в тому, що вона тісно пов’язана з їх практичною 

діяльністю. 

У результаті теоретичного узагальнення поглядів учених щодо сутності 

професійної витривалості (Б. Бушман, С. Канішевський, О. Колесніченко, 

Я. Крушельницька, Н. Пенькова, Р. Раєвський), урахування характеру військово-

професійної діяльності майбутніх МВУ нами визначено професійну витривалість 

майбутніх магістрів військового управління як професійно важливу якість, що є 

інтегральним проявом їх психічної та фізичної сфер, забезпечує успішність 

військово-професійної діяльності в надскладних, непередбачуваних умовах завдяки 

подоланню різновидів втоми, стресу, напруженості й несприятливих обставин 

бойової, службово-бойової та інших видів військово-професійної діяльності. 

За результатами аналізу та узагальнення позицій науковців щодо компонентів 

професійної витривалості нами визначено такі: ціннісно-мотиваційний, емоційно-

вольовий, когнітивний, діяльнісно-практичний, суб’єктний. 

Результати констатувального етапу експерименту дають підстави 

стверджувати, що стан розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ не 

повною мірою відповідає сучасним вимогам до військово-професійної діяльності 
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офіцерів органів військового управління. Основними причинами є такі: розвиток 

професійної витривалості здійснюється фрагментарно; в організації їх підготовки 

переважає традиційний підхід, сучасні технології та методики використовуються у 

спрощеному підході й епізодично; для переважної більшості науково-педагогічних 

працівників майбутні МВУ залишаються об’єктами впливу і вони відмежовані від 

тісного контакту з ними. Ці причини підтверджено отриманими результатами 

емпіричного дослідження, до якого було залучено науково-педагогічних працівників 

і майбутніх МВУ. 

У другому розділі – “Педагогічні умови розвитку професійної витривалості 

майбутніх магістрів військового управління” – викладено методику дослідження, 

здійснено теоретичне обґрунтування педагогічних умов розвитку професійної 

витривалості майбутніх МВУ у процесі оперативно-тактичної підготовки та описано 

методику поетапного її розвитку. 

Методика дослідження розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ 

ґрунтується на системному, компетентнісному, контексному та суб’єктно-

діяльнісному підходах, що забезпечує об’єктивність, достовірність, валідність і 

критичне осмислення отриманих результатів. 

Робочою гіпотезою дослідження було припущення, що розвиненість 

професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління буде 

результативнішою за наявності та впровадження відповідних педагогічних умов. 

Здійснено педагогічне моделювання розвитку їх професійної витривалості у 

процесі оперативно-тактичної підготовки, що дало змогу досліджувати її розвиток 

шляхом розроблення й обґрунтування професійно-орієнтованої моделі (рис. 1), яка 

містить взаємопов’язані блоки: цільово-методологічний блок – окреслює мету та 

завдання розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ, що здійснюється з 

урахуванням сучасних методологічних підходів (системного, компетентнісного, 

контексного й суб’єктно-діяльнісного); змістовний – зміст діяльності суб’єктів 

навчання та компоненти професійної витривалості майбутніх МВУ; операційно-

діяльнісний – відображає взаємозалежні компоненти навчального процесу, зокрема 

форми, методи й засоби, авторську методику, спрямовані на розвиток професійної 

витривалості майбутніх МВУ, і передбачає оптимальну організацію педагогічного 

процесу; діагностико-результативний – критерії та показники оцінювання рівнів 

розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ. 

Професійно орієнтована авторська методика розвитку професійної 

витривалості майбутніх МВУ є центральним елементом реалізації моделі. Вона 

представлена сукупністю взаємопов’язаних і систематизованих принципів, методів, 

технологій, форм, засобів, містить три послідовні етапи. 

На мотиваційно-пізнавальному етапі відбувається ознайомлення  майбутніх 

МВУ з проблемою розвитку професійної витривалості; здійснюється діагностика 

рівнів її розвиненості; актуалізується необхідність її розвитку на основі суб’єктного 

та службового досвіду, виявленого під час аналізу проблемних ситуацій, проведення 

бесід і дискусій. На діяльнісному  етапі забезпечується набуття майбутніми МВУ 

знань, умінь, навичок та здатностей щодо розвитку професійної витривалості;  
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Рис. 1. Модель розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ у 

процесі оперативно-тактичної підготовки 
 

П
ед

а
г
о
г
іч

н
і 

у
м

о
в

и
: 

п
ед

аг
о
гі

ч
н

е 
м

о
д

ел
ю

в
ан

н
я
 

р
о
зв

и
тк

у
 

п
р
о
ф

ес
ій

н
о
ї 

в
и

тр
и

в
ал

о
ст

і 
м

ай
б

у
тн

іх
 

М
В

У
 

у
 

п
р

о
ц

ес
і 

о
п

ер
ат

и
в
н

о
-т

ак
ти

ч
н

о
ї 

п
ід

го
то

вк
и

; 
за

ст
о

су
в
ан

н
я
 п

р
о

ф
ес

ій
н

о
 о

р
іє

н
то

в
ан

о
ї 

ав
то

р
сь

к
о
ї 

м
ет

о
д

и
к
и

 р
о
зв

и
тк

у
 п

р
о
ф

ес
ій

н
о
ї 

в
и

тр
и

в
ал

о
ст

і 
м

а
й

б
у

тн
іх

 М
В

У
; 

у
д

о
ск

о
н

ал
ен

н
я 

к
р
и

те
р
ії

в
 і

 п
о

к
аз

н
и

к
ів

 о
ц

ін
ю

в
ан

н
я
 р

ів
н

ів
 р

о
зв

и
н

ен
о
ст

і 
п

р
о
ф

ес
ій

н
о
ї 

в
и

тр
и

в
ал

о
ст

і 
м

ай
б

у
тн

іх
 М

В
У

 

Ц
ІЛ

Ь
О

В
О

-М
Е

Т
О

Д
О

Л
О

Г
ІЧ

Н
И

Й
 Б

Л
О

К
 Вимоги замовника – Міністерство 

оборони України 
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щодо її розвитку та застосування їх у військово-професійній діяльності; 
здійснення адекватної самооцінки, відчуття відповідальності за свій 
результат; досягнення високого рівня фізичної, емоційної, сенсорної та 
розумової витривалості; розвиток професійно важливих фізичних 
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витривалості майбутніх МВУ у процесі оперативно-тактичної 

підготовки 

Контекстний 
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створюються умови для суб’єкт-суб’єктної взаємодії й співпраці у складі групи; 

заохочується самостійний пошук шляхів досягнення високого рівня загальної 

фізичної та емоційної витривалості, розвитку професійно важливих фізичних 

якостей і вдосконалення воєнно-прикладних рухових навичок та вмінь; 

здійснюється поетапний розвиток їх професійної витривалості. На творчо-

розвивальному етапі уможливлюється поглиблення й удосконалення теоретичної 

поінформованості в питаннях розвитку професійної витривалості; вносяться 

корективи в індивідуальні плани її розвитку; створюються умови для набуття та 

саморозвитку психофізичної і функціональної підготовленості, що відповідає 

вимогам професійної самореалізації; здійснюється самостійний підбір засобів та 

методів розвитку професійної витривалості; співвідносяться отримані результати її 

розвиненості з очікуваними; за допомогою науково-педагогічних працівників 

визначаються нові напрями й цілі подальшого розвитку їх професійної витривалості. 

Удосконалено професійно орієнтовані критерії та показники оцінювання 

рівнів розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ, зокрема ціннісно-

мотиваційний, емоційно-вольовий, інтелектуальний, операційний і суб’єктно-

результативний. Їх використання уможливило визначення високого, середнього й 

низького рівнів її розвиненості. 

У третьому розділі – “Організація та результати дослідно-

експериментальної роботи” – представлено програму експериментальної роботи, 

описано хід і результати експериментальної перевірки результативності 

педагогічних умов розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ у процесі 

оперативно-тактичної підготовки на констатувальному та формувальному етапах 

педагогічного експерименту. 

Педагогічний експеримент проводився на базі Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського з майбутніми МВУ командно-

штабного інституту застосування військ (сил), які здобували освіту за спеціальністю 

“Бойове застосування та управління діями військових частин Сухопутних військ”. 

На початку формувального етапу експерименту рівні розвинененості професійної 

витривалості майбутніх МВУ в контрольній (КГ) (18 осіб) та експериментальній 

(ЕГ) (18 осіб) групах істотно не відрізнялися. Ці результати дали змогу зробити 

висновок про однорідність груп, що підтверджено за допомогою критерія 

Колмогорова-Смірнова. 

Результати впровадження запропонованих педагогічних умов свідчать, що 

рівні розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ в КГ та ЕГ наприкінці 

формувального етапу експерименту істотно різнилися (табл. 1). Зокрема, високого 

рівня досягли 33,33 % (ЕГ) і 16,66 % (КГ) осіб, середнього – 55,55 % (ЕГ) і 61,11 % 

(КГ). На низькому рівні залишилося 11,12 % майбутніх МВУ ЕГ і 22,22 % КГ. 

Статистичний аналіз (за W-критерієм Вілкоксона) емпіричних даних, що 

характеризують рівні розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ, 

наприкінці формувального етапу експерименту дав змогу дійти висновку, що 

запропоновані педагогічні умови розвитку їх професійної витривалості 

забезпечують статистично значущі відмінності одержаних результатів (достовірна 

ймовірність p<0,05). 
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Таблиця 1 

Динаміка розвиненості професійної витривалості майбутніх магістрів 

військового управління 

Рівні розвиненості 

професійної 

витривалості 

Констатувальний етап 

експерименту 

Формувальний етап  

експерименту 

ЕГ  КГ ЕГ  КГ 

осіб % осіб % осіб % осіб % 

Високий 2 11,12 2 11,12 6 33,33 3 16,67 

Середній 8 44,44 9 50 10 55,55 11 61,11 

Низький 8 44,44 7 38,88 2 11,12 4 22,22 

Таким чином, отримані дані підтверджують висунуту гіпотезу, що підвищення 

рівнів розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ може бути 

забезпечене шляхом упровадження в педагогічний процес обґрунтованих умов. 

Загалом мету наукового пошуку досягнуто, поставленні завдання виконано. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації розв’язано актуальне наукове завдання розвитку професійної 

витривалості майбутніх МВУ у процесі оперативно-тактичної підготовки, що дало 

змогу сформулювати такі висновки: 

1. У результаті теоретичного аналізу загальнонаукових джерел, психолого-

педагогічної літератури з проблеми розвитку професійної витривалості майбутніх 

фахівців, а також з’ясування стану розробленості проблеми в педагогічній теорії та 

практиці доведено її актуальність. Водночас поза увагою дослідників залишилися 

проблемні питання розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ. 

Уточнено, що професійна витривалість майбутніх МВУ – це професійно 

важлива якість, що є інтегральним проявом їх психічної та фізичної сфер, забезпечує 

успішність військово-професійної діяльності в надскладних, непередбачуваних 

умовах завдяки подоланню різновидів втоми, стресу, напруженості й несприятливих 

обставин бойової, службово-бойової та інших видів військово-професійної 

діяльності. Структурно вона охоплює ціннісно-мотиваційний, емоційно-вольовий, 

когнітивний, діяльнісно-поведінковий і суб’єктний компоненти. 

2. Обґрунтовано педагогічні умови розвитку професійної витривалості 

майбутніх МВУ у процесі оперативно-тактичної підготовки (педагогічне 

моделювання розвитку професійної витривалості майбутніх магістрів військового 

управління у процесі оперативно-тактичної підготовки; застосування професійно 

орієнтованої авторської методики розвитку їх професійної витривалості; 

удосконалення критеріїв і показників оцінювання рівнів її розвиненості). Вони 

перебувають у комплексному взаємозв’язку, сприяють цілеспрямованому розвитку 

професійної витривалості на основі системного, компетентнісного, контексного та 

суб’єктно-діяльнісного підходів. 

3. Здійснено педагогічне моделювання розвитку професійної витривалості 

майбутніх МВУ у процесі оперативно-тактичної підготовки, результатом якого є 

професійно орієнтована модель, що складається із цільово-методологічного (мета й 
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завдання, основні методологічні підходи до розвитку професійної витривалості), 

змістовного (зміст професійної витривалості майбутніх МВУ та її компоненти), 

операційно-діяльнісного (форми, методи, авторська методика й засоби її розвитку) та 

діагностико-результативного (критерії й показники оцінювання її розвиненості, 

комплекс діагностичних методик і результат) блоків. 

4. Розроблено професійно орієнтовану авторську методику розвитку 

професійної витривалості майбутніх МВУ, що охоплює три етапи. На мотиваційно-

пізнавальному відбувається ознайомлення майбутніх МВУ з проблемою розвитку 

професійної витривалості; здійснюється діагностика рівнів її розвиненості; 

актуалізується необхідність її розвитку на основі суб’єктного та службового досвіду, 

виявленого під час аналізу проблемних ситуацій, проведення бесід і дискусій. На 

діяльнісному етапі забезпечується набуття майбутніми МВУ знань, умінь, навичок 

та здатностей щодо розвитку професійної витривалості; створюються умови для 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії й співпраці у складі групи; заохочується самостійний 

пошук шляхів досягнення високого рівня загальної фізичної та емоційної 

витривалості, розвитку професійно важливих фізичних якостей і вдосконалення 

воєнно-прикладних рухових навичок та вмінь; здійснюється поетапний розвиток їх 

професійної витривалості. На творчо-розвивальному – уможливлюється 

поглиблення й удосконалення теоретичної поінформованості в питаннях розвитку 

професійної витривалості; вносяться корективи в індивідуальні плани її розвитку; 

створюються умови для набуття та саморозвитку психофізичної і функціональної 

підготовленості, що відповідає вимогам професійної самореалізації; здійснюється 

самостійний підбір засобів та методів розвитку професійної витривалості; 

співвідносяться отримані результати її розвиненості з очікуваними; за допомогою 

науково-педагогічних працівників визначаються нові напрями й цілі подальшого 

розвитку їх професійної витривалості. 

Апробація педагогічних умов довела їх результативність, що позначилося на 

розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ у процесі оперативно-

тактичної підготовки. За результатами формувального етапу експерименту 

спостерігається позитивна динаміка її розвиненості за всіма компонентами в ЕГ і 

КГ. Зокрема, в ЕГ високого рівня досягли 33,33 % майбутніх МВУ (було 11,12 %), 

на середньому рівні залишилося 55,55 % (було 44,44 %), на низькому – 11,12 % 

(було 44,44 %). 

5. У результаті проведеного педагогічного дослідження підготовлено 

методичні рекомендації щодо розвитку професійної витривалості майбутніх 

магістрів військового управління у процесі оперативно-тактичної підготовки. Вони 

містять інтереси, потреби й мотиви майбутніх МВУ, особливості занять із 

використанням новітньої навчальної матеріально-технічної бази, ураховують 

вимоги сучасного бою та особливості їх військово-професійної діяльності. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх проблемних питань, пов’язаних із 

розвитком професійної витривалості майбутніх МВУ у процесі оперативно-

тактичної підготовки. Подальших наукових розвідок потребують методологічні, 

теоретичні й методичні засади формування й розвитку професійної витривалості 

курсантів та офіцерів на тактичному й оперативно-стратегічному рівнях підготовки. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Вербин Н. Б. Розвиток професійної витривалості майбутніх магістрів 

військового управління у процесі оперативно-тактичної підготовки. – 

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, 2018. 

Дисертацію присвячено розвитку професійної витривалості майбутніх 

магістрів військового управління у процесі оперативно-тактичної підготовки, 

розкрито зміст, суть і структуру їх професійної витривалості, з’ясовано сучасний 

стан її розвиненості. 

Визначено й обґрунтовано педагогічні умови розвитку професійної 

витривалості майбутніх магістрів військового управління, а саме: педагогічне 

моделювання розвитку професійної витривалості майбутніх магістрів військового 

управління у процесі оперативно-тактичної підготовки; застосування професійно 

орієнтованої авторської методики розвитку їх професійної витривалості; 

удосконалення критеріїв і показників оцінювання рівнів її розвиненості. Здійснено 

педагогічне моделювання її розвитку, що охоплює цільово-методологічний, 

змістовний, операційно-діяльнісний та діагностико-результативний блоки. 

Розроблено й апробовано професійно орієнтовану авторську методику розвитку 

професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі 

оперативно-тактичної підготовки. Експериментально підтверджено 

результативність педагогічних умов. 

Ключові слова: майбутні магістри військового управління, професійна 

витривалість, педагогічні умови, педагогічне моделювання, методика, критерії. 

 

Вербин Н. Б. Развитие профессиональной выносливости будущих 

магистров военного управления в процессе оперативно-тактической 

подготовки. – 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, 

2018. 

Диссертация посвящена развитию профессиональной выносливости будущих 

магистров военного управления в процессе оперативно-тактической подготовки, 

раскрыто содержание, суть и структуру их профессиональной выносливости, 

выяснено современное состояние ее развитости. 

Определены и обоснованы педагогические условия развития 

профессиональной выносливости будущих магистров военного управления, а 

именно: педагогическое моделирование развития профессиональной выносливости 

будущих магистров военного управления в процессе оперативно-тактической 

подготовки; применение профессионально ориентированной авторской методики 

развития их профессиональной выносливости; совершенствование критериев и 
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показателей оценки уровней ее развитости. Осуществлено педагогическое 

моделирование ее развития, охватывающее целево-методологический, 

содержательный, операционно-деятельностный и диагностико-результативный 

блоки. Разработана и апробирована профессионально ориентированная авторская 

методика развития профессиональной выносливости будущих магистров военного 

управления в процессе оперативно-тактической подготовки. Экспериментально 

подтверждено результативность педагогических условий. 

Ключевые слова: будущие магистры военного управления, 

профессиональная выносливость, педагогические условия, педагогическое 

моделирование, методика, критерии. 

 

Verbyn N. B. The development of professional endurance of future masters of 

military management in the process of operational and tactical training. – 

Qualifying research paper on the rights of a manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Pedagogical Studies, Major 13.00.04 – theory and 

methodology of professional education. – Ivan Cherniakhovskyi National Defence 

University of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The dissertation is devoted to the development of professional endurance of future 

masters of military management in the process of operational and tactical training. As a 

result of the theoretical generalisation of the researchers' views on the essence of 

professional endurance taking into account the nature of the professional military activity 

of future masters of military management, their professional endurance was defined as a 

professionally important quality, which is an integral manifestation of their mental and 

physical spheres and ensures the success of professional military activities in 

overcomplicated, unpredictable conditions due to dealing with fatigue, stress, tension and 

unfavourable conditions of combat, service-combat and other professional military 

activities. 

In accordance with the results of the analysis and generalization of the scientists’ 

viewpoints, the following components of professional endurance were identified: value-

motivational, emotional-volitional, cognitive, activity-practical, subjective. 

The pedagogical conditions for the development of the professional endurance of 

future masters of military management (pedagogical modeling of the professional 

endurance of future masters of military management in the process of operational and 

tactical training, the use of professionally oriented authorial techniques for the 

development of their professional endurance, improvement of criteria and indicators of 

the evaluation of its development) were determined and substantiated. 

The pedagogical modeling of the development of the professional endurance in the 

process of operational and tactical training was carried out. It enabled the investigation of 

the training by means of the creation and substantiation of a professionally-oriented 

model that contains interconnected blocks: the purpose-methodological block; contentual; 

operational-activity; diagnostic and productive model. 

A professionally oriented authorial technique for the development of professional 

endurance of future masters of military management, which is presented by a set of 
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interrelated and systematised principles, methods, technologies, forms, tools, containing 

three consecutive stages, was designed. 

At the motivational-cognitive stage future masters of military management are 

getting acquainted with the problem of the development of professional endurance; 

diagnostics of levels of its development is carried out; the necessity of its development is 

actualized, basing on the subjective and work-related experience, which was defined 

during the analysis of problem situations, in the course of conversations and discussions. 

At the activity stage, the acquisition of knowledge, skills and abilities for the development 

of professional endurance is ensured; conditions for the subject-subject interaction and 

cooperation within the group are created; an independent search for ways to achieve a 

high level of general physical and emotional endurance, the development of 

professionally important physical qualities and the improvement of military-applied 

motional skills and abilities are encouraged; a phased development of the professional 

endurance is carried out. At the creative and developing stage, it is possible to deepen and 

improve the theoretical awareness of the issues of professional endurance development; 

adjustments in the individual plans for the endurance development are made; conditions 

for the acquisition and self-development of psychophysical and functional readiness that 

would meet the requirements of professional self-realisation are created; an independent 

selection of means and methods of its development is carried out; the results of its 

development are compared to the expected ones; with the help of scientists and 

pedagogues, new directions and goals for the further development of professional 

endurance are determined. 

The professionally oriented criteria and indicators for the assessment of the 

professional endurance of future masters of military management, such as, value-

motivational, emotional-volitional, intellectual, operational and subjective-productive, 

were improved. The use of the indicated criteria made it possible to define the high, 

medium and low levels of the endurance development. 

As a result of the conducted pedagogical research, methodical recommendations for 

the development of the professional endurance in the process of operational and tactical 

training, which consider the interests, needs and motives of people, as well as features of 

lessons using the latest educational material and technical basis, taking into account the 

requirements of modern hostilities and the peculiarities of the professional military 

activity, were prepared. 

Key words: future masters of military management, professional endurance, 

pedagogical conditions, pedagogical modeling, methodology, criteria. 


