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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. На підґрунті основних вимог Стратегії 

національної безпеки України, Воєнної доктрини України, Концепції розвитку 

сектору безпеки й оборони України актуальною проблемою сьогодення є розвиток 

здатності Збройних сил (ЗС) України виконувати завдання за призначенням, зокрема 

шляхом удосконалення засад підготовки та застосування військ (сил) на основі 

принципів і стандартів НАТО, бойової та спеціальної підготовки персоналу, 

підвищення його фахової майстерності. Реформування і розвиток ЗС України 

стимулює вдосконалення системи підготовки офіцерських кадрів щодо досягнення її 

якості згідно зі стандартами НАТО, у тому числі із застосуванням інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ). Сучасні світові тенденції їх розвитку, зокрема в 

середовищі засобів імітаційного моделювання військового призначення, досвід 

використання в оперативній і бойовій підготовці військ (сил), розвитку 

інтелектуальних, емоційно-вольових якостей, психічної стійкості 

військовослужбовців в умовах навчально-бойової обстановки створюють сприятливі 

умови для формування та розвитку їх професійної компетентності у вищих 

військових навчальних закладах (ВВНЗ). Це актуалізує пошук психолого-

педагогічного підґрунтя формування професійної компетентності майбутніх 

магістрів військового управління (МВУ) із застосуванням технології імітаційного 

моделювання. 

Результати досліджень вітчизняних і зарубіжних учених із методології 

професійної освіти (Б. Гершунський, С. Гончаренко, В. Загвязинський, І. Зязюн, 

В. Кремень, О. Новіков та ін.), компетентнісного підходу в освіті (O. Дубасенюк, 

І. Зимня, О. Овчарук, Н. Ничкало, В. Луговий, Є. Лодатко, Дж. Равен, В. Свистун, 

А. Хуторський, В. Ягупов та ін.), сучасних технологій навчання (А. Вітченко, 

А. Вербицький, І. Дичківська, А. Панфілова, Є. Полат, С. Сисоєва, М. Чошанов та 

ін.), проблем військово-професійної освіти (Г. Артюшин, А. Зельницький, 

А. Каленський, М. Нещадим та ін.), психологічних аспектів підготовки військових 

фахівців (В. Алещенко, С. Максименко, В. Осьодло, В. Стасюк та ін.) стали 

концептуальною, теоретичною та методичною основою для наукового пошуку. 

Аналіз наукових праць із проблеми формування й розвитку компетентності 

військових фахівців (О. Лагодинський, П. Образцов, Ю. Приходько, В. Ягупов та 

ін.), використання засобів ІКТ та імітаційного моделювання у фаховій підготовці 

(В. Адамс, В. Биков, Р. Гуревич, К. Елдріч, М. Жалдак, Е. Кастронова, В. Кельтон, 

М. Лазарєв, Н. Морзе, К. Нісула, К. Перкінс, В. Рахманов, О. Спірін, 

П. Стефаненко, Ю. Тріус та ін.) засвідчив, що застосування компетентнісного 

підходу в їх професійній підготовці набуває пріоритетного практико орієнтованого 

та інноваційно-технологічного спрямування. Водночас поза увагою вчених 

залишилася проблема формування й розвитку професійної компетентності 

військових фахівців із застосуванням технології імітаційного моделювання в системі 

післядипломної освіти. Вона ускладнюється низкою суперечностей, що виникають 

між: 

підвищеними потребами ЗС України в магістрах військового управління із 

високим рівнем сформованості професійної компетентності й недостатнім рівнем 
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обґрунтованості організаційно-педагогічних умов її формування із застосуванням 

технології імітаційного моделювання; 

об’єктивною потребою вдосконалення професійної підготовки майбутніх 

МВУ із застосуванням технології імітаційного моделювання та нерозробленістю 

відповідної моделі формування їх професійної компетентності; 

необхідністю цілеспрямованого формування професійної компетентності 

майбутніх магістрів військового управління із застосуванням технології 

імітаційного моделювання й відсутністю результативної методики її формування із 

застосуванням цієї технології. 

Отже, актуальність досліджуваної наукової проблеми, недостатня її 

розробленість у теоретичному та практичному аспектах, бачення перспектив 

розв’язання вищезазначених суперечностей зумовили вибір теми дисертації – 

«Формування професійної компетентності майбутніх магістрів військового 

управління із застосуванням технології імітаційного моделювання». 

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

Дослідження проведено згідно з планами наукової та науково-технічної діяльності 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського в межах 

таких науково-дослідних робіт: «Підтримка прийняття рішень під час оборонного 

планування в галузі розвитку Збройних сил України» (державний реєстраційний номер 

0101U001607), «Удосконалення процедури підтримки прийняття рішень під час 

довгострокового оборонного планування» (державний реєстраційний номер 

0101U001811), «Оцінювання рівня оперативних спроможностей Збройних сил України 

в залежності від їх рівня фінансування» (державний реєстраційний номер 

0115U006857). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського (протокол № 14 від 26.10.2015) й 

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

педагогіки і психології при НАПН України (протокол № 3 від 29.05.2018). 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити результативність організаційно-педагогічних умов формування 

професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління в системі 

післядипломної освіти із застосуванням технології імітаційного моделювання у 

процесі їх професійної підготовки. 

Відповідно до мети визначено такі дослідницькі завдання: 

1. Виявити на основі аналізу, узагальнення та систематизації психолого-

педагогічної теорії й практики професійної підготовки офіцерського складу стан 

розробленості проблеми дослідження, уточнити суть і зміст базових категорій та 

понять дисертації. 

2. Обґрунтувати організаційно-педагогічні умови формування професійної 

компетентності майбутніх магістрів військового управління із застосуванням 

технології імітаційного моделювання у процесі професійної підготовки. 

3. Спроектувати модель формування професійної компетентності майбутніх 

магістрів військового управління із застосуванням технології імітаційного 

моделювання. 
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4. Розробити авторську методику формування професійної компетентності 

майбутніх магістрів військового управління із застосуванням технології 

імітаційного моделювання та шляхом її апробації експериментально перевірити 

результативність організаційно-педагогічних умов в освітньому процесі. 

5. Розробити навчально-методичний комплекс для формування професійної 

компетентності майбутніх магістрів військового управління із застосуванням 

технології імітаційного моделювання в системі післядипломної освіти. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх магістрів військового 

управління. 

Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови формування 

професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління в системі 

післядипломної освіти із застосуванням технології імітаційного моделювання. 

Для досягнення мети та розв’язання поставлених дослідницьких завдань 

використано такі методи: 

теоретичні: аналіз стандартів вищої освіти, освітньо-професійних програм, 

навчальних планів підготовки майбутніх МВУ – для визначення законодавчої та 

навчально-методичної бази, що є основою професійної підготовки військових 

фахівців у ВВНЗ; аналіз наукової літератури – для з’ясування стану розробленості 

досліджуваної проблеми; аналіз, узагальнення й систематизація дослідницьких 

даних – для уточнення змісту і структури професійної компетентності майбутніх 

МВУ, обґрунтування організаційно-педагогічних умов її формування; педагогічне 

моделювання – для проектування моделі формування їх професійної компетентності 

із застосуванням технології імітаційного моделювання; зіставлення й узагальнення 

теоретичних та експериментальних даних – для формулювання висновків за 

результатами дослідження; 

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

з’ясування рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх МВУ; 

метод експертних оцінок – для визначення організаційно-педагогічних умов її 

формування; 

експериментальні: педагогічний експеримент (констатувальний, 

формувальний і контрольний етапи) – для визначення результативності 

організаційно-педагогічних умов формування професійної компетентності із 

застосуванням технології імітаційного моделювання; 

статистичні: методи аналізу отриманих експериментальних даних за 

допомогою пакета комп’ютерних програмних засобів Microsoft Excel та їх 

інтерпретації – для перевірки й підтвердження даних, об’єктивізації та забезпечення 

їх вірогідності; ранжування – для оцінювання успішності використання засобів 

імітаційного моделювання бойових дій (ЗІМБД) у викладачів і слухачів; метод t -

 критерію Стьюдента – для обґрунтування однорідності контрольної та 

експериментальної груп; критерій згоди Пірсона – для оцінювання відхилення 

самооцінки слухачів під час анкетування; φ
*
критерій кутового перетворення Фішера 

– для перевірки достовірності отриманих результатів експерименту. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: 
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уперше: теоретично обґрунтовано організаційно-педагогічні умови 

формування професійної компетентності майбутніх магістрів військового 

управління із застосуванням технології імітаційного моделювання (проектувальні, 

змістовні, методичні) як комплекс організаційно-педагогічних заходів в освітньому 

процесі, що відображає сукупність потенційних можливостей освітньо-

просторового інноваційного імітаційного середовища, використання якого сприяє 

цілеспрямованому формуванню їх професійної компетентності; здійснено 

педагогічне моделювання формування професійної компетентності майбутніх 

магістрів військового управління із застосуванням технології імітаційного 

моделювання, що відтворює системний взаємозв’язок і взаємозумовленість 

основних блоків – концептуального, змістовного, технологічного й результативно-

діагностичного, які визначають методологічні підходи, принципи, зміст, методи, 

методику, технологію та засоби на основних етапах її формування; розроблено 

авторську методику формування їх професійної компетентності із застосуванням 

технології імітаційного моделювання як сукупності провідної ідеї, методів, видів 

навчальних занять, засобів її формування, що реалізується на підготовчому, 

основному та завершальному етапах; 

удосконалено критерії діагностування сформованості професійної 

компетентності майбутніх магістрів військового управління (удосконалення полягає 

в конкретизації змісту критеріїв оцінювання її сформованості під час дій у 

квазіпрофесійному імітаційному середовищі); 

дістало подальшого розвитку змістове наповнення поняття «технологія 

імітаційного моделювання» (подальший розвиток полягає в доповненні його такими 

важливими характеристиками: системний метод створення та застосування процесу 

професійної підготовки майбутніх магістрів військового управління до реалізації 

посадових компетенцій військово-професійної діяльності на оперативно-тактичній 

ланці управління в умовах невизначеності, що спроектовані засобами (системами) 

імітаційного моделювання в освітньому процесі ВВНЗ). 

Практичне значення отриманих результатів полягає у впровадженні в 

освітній процес ВВНЗ навчально-методичного забезпечення з метою вдосконалення 

формування професійної компетентності майбутніх МВУ із застосуванням 

технології імітаційного моделювання, зокрема навчальних програм факультативних 

курсів «Використання технології імітаційного моделювання в освітньому процесі 

сучасного ВВНЗ» і «Засіб імітаційного моделювання бойових дій у практиці 

підготовки військ за новими стандартами», навчальних посібників «Імітаційне 

моделювання у практиці підготовки військ» та «Використання засобу імітаційного 

моделювання бойових дій «Об’єднаний імітатор конфліктних і тактичних 

ситуацій»», методичного посібника «Методика підготовки та проведення 

навчальних занять з оперативно-тактичних дисциплін з використанням засобів 

імітаційного моделювання бойових дій», навчальних курсів на дистанційній 

платформі MOODLE. 

Основні результати дослідження впроваджено в освітній процес Національної 

академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (акт № 7/301 від 

28.09.2018), Національного університету оборони України імені Івана 
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Черняховського (акт № 13/21 від 12.02.2019), наукову та науково-технічну 

діяльність Державного університету телекомунікацій (акт № 02/204 від 20.02.2019). 

Отримані результати дослідження можуть бути використані у професійній 

підготовці майбутніх офіцерів у ВВНЗ, закладах вищої освіти Державної 

прикордонної служби України, МВС України, СБУ під час заходів оперативної та 

бойової підготовки Збройних сил України. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення, висновки та 

рекомендації, сформульовані автором у дисертаційній роботі, є власним науковим 

доробком. У навчальних посібниках: [22] – дисертанткою розкрито можливості 

імітаційного моделювання у процесі виконання завдань інженерного забезпечення 

військ, [26] – узагальнено досвід застосування засобів імітаційного моделювання 

для проведення командно-штабних навчань (§ 2.2.1). У методичному посібнику [27] 

– з’ясовано особливості підготовки та проведення занять із використанням засобів 

імітаційного моделювання бойових дій (розділ 1). У статтях: [23] – виокремлено 

етапи дослідження щодо оцінювання ризиків і невизначеностей знання орієнтованих 

систем, [24] – здійснено аналіз досвіду застосування ЗІМБД JCATS, [25] – визначено 

особливості реалізації тактики дій авіації в ЗІМБД JCATS. У тезах [13] – 

обґрунтовано модель формування професійної компетентності майбутніх МВУ. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження доповідалися на таких наукових конференціях і семінарах: 

міжнародних: «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє» (Київ, 

27.11.2015), «Застосування космічних та геоінформаційних систем в інтересах 

національної безпеки та оборони» (Київ, 07.04.2016), «Проблеми інформатизації» 

(Київ, 11–12.04.2016; 11–12.04.2017; 12–13.12.2017; 12–13.04.2018; 12–13.12.2018), 

«Актуальні дослідження в соціальній сфері» (Одеса, 17.11.2017), «Перспективи 

розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ» (Львів, 17–

18.05.2018); 

регіональних: «Компетентнісний вимір сучасної освіти: теорія і практика» 

(Запоріжжя, 19.05.2017); 

міжвідомчих: «Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та 

медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції» (Київ, 

03.06.2015); 

відомчих: «Проблеми застосування систем імітаційного моделювання 

Збройних сил України» (Київ, 27.06.2018), «Проблеми застосування систем 

імітаційного моделювання у Збройних силах України» (Київ, 25.05.2016; 

25.05.2017); 

засіданнях кафедри суспільних наук гуманітарного інституту Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського (2015–2019). 

Публікації. Зміст та основні результати дослідження відображено у 27 

публікаціях (із них 7 – у співавторстві), серед яких: 7 статей у наукових періодичних 

фахових педагогічних виданнях України (із них 3 – у наукометричних виданнях), 3 – 

в інших наукових періодичних виданнях України, 14 – у збірниках тез доповідей на 

наукових конференціях і семінарах, 2 навчальних посібники, 1 – методичний 

посібник. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел 

(296 найменувань, із них 24 – іноземною мовою), 16 додатків на 68 сторінках. 

Загальний обсяг дисертації становить 305 сторінок, основний текст роботи подано 

на 189 сторінках. Робота проілюстрована 24 таблицями та 15 рисунками, із яких 

один займає одну повну сторінку. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації та стан її розробленості в 

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

дослідження; розкрито наукову новизну, практичне значення отриманих результатів, 

подано відомості про їх впровадження та апробацію, представлено особистий внесок 

здобувача; наведено інформацію про публікації, структуру й обсяг дисертації. 

У першому розділі – «Теоретичні основи формування професійної 

компетентності майбутніх магістрів військового управління із застосуванням 

технології імітаційного моделювання» – здійснено теоретичний аналіз 

досліджуваної проблеми в контексті компетентнісного підходу в педагогічній теорії 

та практиці, уточнено суть і структуру професійної компетентності майбутніх МВУ, 

обґрунтовано технологію імітаційного моделювання та з’ясовано сучасний стан її 

застосування у процесі формування їх професійної компетентності. 

Професійна компетентність майбутнього випускника є основним показником 

якості його професійної підготовки в закладі освіти, тому питання дослідження її 

формування та розвитку – актуальне в різних аспектах компетентнісного підходу у 

вітчизняній і зарубіжній літературі (В. Байденко, І. Бех, В. Болотов, Дж. Боуден, 

А. Вербицький, М. Волошин, О. Дубасенюк, Б. Гершунський, Е. Зеєр, І. Зимня, 

І. Зязюн, А. Маркова, Н. Ничкало, Дж. Равен, О. Овчарук, В. Сєріков, Г. Селевко, 

C. Сисоєва, Р. Уайт, А. Хуторський, Е. Шорт, В. Ягупов та ін.). Узагальнення 

психолого-педагогічних джерел дало змогу засвідчити, що впровадження цього 

підходу у вищу освіту змінило не тільки бачення її кінцевих результатів, а й 

зосередило увагу на процесі формування та розвитку необхідних інтегративних 

якостей у майбутніх фахівців, які дадуть їм змогу успішно виконувати посадові 

функції й самостійно вирішувати проблеми професійної діяльності. 

Теоретичне підґрунтя розв’язання завдань дисертації склали фундаментальні 

праці з методології військової освіти (А. Вітченко, В. Кремень, М. Науменко, 

М. Нещадим, Ю. Приходько та ін.), психологічних аспектів професійної діяльності 

військових фахівців (В. Алещенко, В. Осьодло, В. Стасюк, О. Хміляр та ін.), 

формування компетентності фахівців (В. Болотов, М. Ільязова, Є. Лодатко, 

А. Маркова, Н. Морзе, П. Образцов, В. Сєріков, П. Стефаненко та ін.), визначення 

основних її видів (А. Зельницький, І. Зимня, О. Лагодинський, А. Маркова, 

В. Свистун, Г. Селевко, П. Третьяков, А. Хуторськой, В. Ягупов та ін.). 

Узагальнення психолого-педагогічних джерел щодо з’ясування особливостей 

професійної підготовки майбутніх військових фахівців (Г. Артюшин, Л. Олійник, 

А. Каленський, О. Прохоров, О. Торічний та ін.), вирішення завдань формування та 

розвитку компетентностей майбутніх МВУ (О. Бойко, Н. Вербин, Г. Гапоненко, 
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Т. Мацевко, Р. Торчевський, І. Чистовська, В. Шемчук та ін.) дало змогу з’ясувати 

різні педагогічні аспекти формування професійної компетентності майбутніх МВУ в 

системі післядипломної освіти. 

Аналіз і систематизація результатів наукових праць, урахування специфіки 

майбутньої управлінської діяльності МВУ уможливило визначити їх професійну 

компетентність як складне інтегроване професійне утворення офіцера оперативно-

тактичної ланки управління, що проявляється в підготовленості, здатності та 

готовності мобілізувати й застосувати знання, уміння, навички, військово-

професійний досвід і професійно важливі якості у процесі виконання посадових 

обов’язків в умовах бойової та повсякденної діяльності. Визначено її видову 

структуру, що складається із загальновійськової, військово-професійної та фахової 

компетентностей, які змістовно наповнюють основні аспекти майбутньої 

професійної діяльності МВУ. Водночас така структура не є вичерпною, усі її 

складові хоча й доповнюють одна одну, проте можуть розглядатися незалежно одна 

від одної. 

У зв’язку з цим обґрунтовано інваріантну структуру професійної 

компетентності майбутніх МВУ, що містить такі взаємопов’язані компоненти: 

ціннісно-мотиваційний, когнітивний, праксеологічний, індивідуально-

психологічний, конативний. 

Аналіз сучасних тенденцій професійної освіти дав змогу пов’язати проблемні 

питання її модернізації та розвитку з технологізацією (М. Бершадський, 

В. Беспалько, В. Биков, В. Боголюбов, В. Гузеєв, Р. Гуревич, О. Дубасенюк, 

І. Зязюн, М. Кларін, М. Махмутов, В. Монахов, А. Нісімчук, С. Сисоєва, О. Спірін, 

Ю. Триус, М. Чошанов та ін.). Провідною тенденцією в сучасній професійній 

педагогіці стала активізація та інтенсифікація освіти з опорою на емоції й 

підсвідомість за допомогою методів моделювання майбутньої діяльності та 

психологічного впливу, що активізують сприйняття, перероблення і застосування 

інформації. Це підсилює актуальність використання технології імітаційного 

моделювання для підвищення результативності формування професійної 

компетентності майбутніх МВУ в системі післядипломної освіти. 

Узагальнення результатів дослідження науковців щодо проблеми застосування 

технології імітаційного моделювання (В. Адамс, Д. Антонюк, І. Бистрова, 

В. Биченков, В. Бобильов, Е. Елдрідж, О. Заруба, С. Кононенко, О. Лаврінчук, 

К. Нісула, О. Мацюк, К. Перкінс, Я. Сікора та ін.) дали змогу визначити її як 

системний метод створення та застосування процесу професійної підготовки 

майбутніх магістрів військового управління до реалізації посадових компетенцій 

військово-професійної діяльності на оперативно-тактичній ланці управління в 

умовах невизначеності, що спроектовані засобами (системами) імітаційного 

моделювання в освітньому процесі ВВНЗ. 

Аналіз педагогічної практики щодо використання технології імітаційного 

моделювання у процесі професійної підготовки майбутніх МВУ на аналітико-

пошуковому етапі дослідження засвідчив наявність певних недоліків та упущень. 

Узагальнення результатів освітнього процесу, анкетування й порівняння дало змогу 

визначити основні їх причини, а саме: практична складова професійної підготовки 
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недостатньо наповнена заняттями (тренуваннями) з використанням технології 

імітаційного моделювання; її застосування не пов’язано з логікою та змістом 

навчальних занять, є нецілеспрямованим, несистемним, непослідовним і, 

найголовніше, неконтекстним; у процесі планування та застосування технології не 

використовуються спеціальні методики, методи й інформаційні засоби; викладачі та 

майбутні МВУ недостатньо вмотивовані й не готові до її застосування тощо. 

Подолання цих недоліків потребує обґрунтування організаційно-педагогічних умов 

формування та розвитку професійної компетентності із застосуванням технології 

імітаційного моделювання, що передбачає впровадження додаткових організаційних 

і педагогічних заходів у процес професійної підготовки майбутніх МВУ. 
У другому розділі – «Організаційно-педагогічні умови формування 

професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління із 

застосуванням технології імітаційного моделювання» – викладено загальну 

методику дослідження, обґрунтовано організаційно-педагогічні умови формування 

професійної компетентності майбутніх МВУ із застосуванням технології 

імітаційного моделювання, спроектовано модель та методику її формування, 

визначено систему діагностування рівнів сформованості професійної 

компетентності майбутніх МВУ із застосуванням технології імітаційного 

моделювання. 

Здійснено теоретико-методичний опис основних етапів дисертаційного 

дослідження, визначено їх завдання. Сформульовано робочу гіпотезу, яка полягала 

у припущенні, що формування професійної компетентності майбутніх МВУ із 

застосуванням технології імітаційного моделювання буде результативнішим завдяки 

впровадженню відповідних організаційно-педагогічних умов. 

Виокремлено та обґрунтовано організаційно-педагогічні умови формування 

професійної компетентності майбутніх МВУ із застосуванням технології 

імітаційного моделювання, а саме: проектувальні, змістовні, методичні. Вони 

перебувають у комплексному взаємозв’язку та сприяють формуванню їх 

професійної компетентності на основі системного, компетентнісного, контекстного, 

синергетичного, аксіологічного та суб’єктно-діяльнісного підходів. Основні вихідні 

положення складають такі принципи: науковості, системності й послідовності, 

оптимізації навчання, наочності, активності, свідомості та самостійності, 

актуалізації, розвитку освітніх потреб, усвідомлення навчання, контекстності. 

Результатом реалізації проектувальних організаційно-педагогічних умов стала 

структурно-функціональна модель формування професійної компетентності 

майбутніх МВУ із застосуванням технології імітаційного моделювання (рис. 1), що 

складається із чотирьох основних взаємопов’язаних блоків: концептуального (мета, 

завдання, методологічні підходи та принципи), змістовного (видова структура 

професійної компетентності, зміст професійної підготовки, курсова підготовка), 

технологічного (методи, види навчальних занять, засоби, імітаційне середовище), 

результативно-діагностичного (тестування, опитування, спостереження, 

психологічна діагностика), критерії діагностування (структурні та функціональний), 

рівні сформованості професійної компетентності (високий, достатній, середній,  
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Рис. 1. Модель формування професійної компетентності майбутніх магістрів 

військового управління із застосуванням технології імітаційного моделювання 
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РЕЗУЛЬТАТ: сформована професійна компетентність  

майбутніх магістрів військового управління  

Професійна компетентність (інваріантна структура) 

Концептуальний блок 

Змістовний блок 

Технологічний блок 

Засоби 
засоби імітаційного моделювання 

бойових дій, інтерактивні 
елементи мережевого спілкування, 

інформаційно-комунікаційне 
забезпечення, технічні засоби 

зв’язку, навчальні та методичні 
посібники 

Методи 
комп’ютерна ділова гра,  

аналіз конкретних 
ситуацій,  стимулювання, 

метод вправ, дискусій, 
методи контролю та 

самоконтролю 

Квазіпрофесійне імітаційне 

середовище 

Види навчальних занять 
групова вправа, практичне 

заняття, комплексна групова 
вправа, командно-штабне 

навчання, командно-штабне 
тренування, самостійна 

робота 

МЕТА – сформувати професійну компетентність майбутніх магістрів військового управління  

Критерії діагностування сформованості професійної компетентності  

Тестування 

  

Структурні (ціннісно-мотиваційний, 

когнітивний, суб’єктний) 

Функціональний (процесуальні та 
результативні  характеристики діяльності) 

Спостереження 

  

Психологічна 

діагностика 

Високий 

  

Достатній 

  

Середній 

  

Низький 

  

Розіграш квазіпрофесійних ситуацій 

Зміст професійної підготовки 

Курс «Використання технології 
імітаційного моделювання в освітньому 

процесі 
 сучасного ВВНЗ»  

Курс «Засіб імітаційного моделювання 
бойових дій у практиці підготовки військ 

за новими стандартами»  

Професійна компетентність (видова структура) 

Рівні сформованості професійної компетентності 

  

Результативно-діагностичний блок 

Опитування 

  

Завдання: підвищення мотивації до навчально-пізнавальної діяльності через 
формування здатності до рефлексування та потреби саморозвитку; застосування 
професійних знань, умінь, навичок, військово-професійного досвіду, професійно 
важливих якостей в умовах невизначеності квазіпрофесійного середовища; включення 
у процес формування професійної компетентності педагогічно доцільного методичного 
інструментарію; забезпечення об’єктивного своєчасного діагностування сформованості 
професійної компетентності майбутніх МВУ; спрямування їх професійної підготовки 
на формування високого рівня професійної компетентності 

Підходи: системний, компетентнісний, контекстний, синергетичний, аксіологічний, 
суб’єктно-діяльнісний 
Принципи: науковості, системності та послідовності, оптимізації навчання, наочності, 
активності, свідомості й самостійності, актуалізації, розвитку освітніх потреб, 
усвідомлення навчання, контекстності 

Етапи 
формування 
професійної 

компетентності 

Ціннісно-
мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 
компонент 

Праксеологічний 
компонент 

Індивідуально-
психологічний 

компонент 

Конативний 
компонент 
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низький)), результат, а також організаційно-педагогічних умов та етапів її 

формування. 

Змістовні організаційно-педагогічні умови забезпечувалися шляхом: 

мотивування слухачів і викладачів до активного застосування засобів 

імітаційного моделювання бойових дій (ЗІМБД) у різних видах навчальних занять; 

готовності слухачів (курсова (факультативна) підготовка до використання 

ЗІМБД під час освітнього процесу, в оперативній та бойовій підготовці військ (сил)) 

і викладачів до застосування технології імітаційного моделювання в освітньому 

процесі; 

узгодження теоретичної та практичної складових професійної підготовки 

майбутніх МВУ (міждисциплінарних навчальних планів вивчення загальних та 

військово-спеціальних дисциплін); 

готовності технологічного забезпечення (центр імітаційного моделювання з 

відповідним рівнем ресурсної підтримки (апаратної, мережевої, людської), вибір 

ЗІМБД різних рівнів застосування – тактичного, оперативного, стратегічного). 

Для реалізації методичних організаційно-педагогічних умов виконано такі 

заходи: 

визначено й розроблено види навчальних занять (тренувань) у межах 

навчальних дисциплін та системи міждисциплінарних і міжвидових (за видами 

Збройних сил України) занять (тренувань), що моделюють майбутню управлінську 

діяльність МВУ; 

організовано практичну складову професійної підготовки майбутніх МВУ 

шляхом використання технології імітаційного моделювання (насичення занять 

(тренувань) квазіпрофесійними ситуаціями майбутньої управлінської діяльності 

відповідно до логіки змісту навчальної дисципліни); 

упроваджено авторську методику формування професійної компетентності 

майбутніх МВУ із застосуванням технології імітаційного моделювання, що 

складається із трьох послідовних етапів. 

На підготовчому (мотиваційному) етапі проведено аналіз змісту навчання та 

з’ясовано насичення змісту програм навчальних дисциплін квазіпрофесійними 

ситуаціями, визначено види навчальних занять (тренувань) із використанням 

технології імітаційного моделювання, виконано організаційно-методичні заходи 

забезпечення готовності технологічної інфраструктури до використання ЗІМБД, 

оцінено готовність викладачів і слухачів до застосування технології імітаційного 

моделювання, організовано та проведено додаткові курсові (факультативні) заняття 

з підготовки до використання цієї технології. 

На основному (діяльнісному) етапі методики реалізовано організаційно-

процесуальні заходи щодо ціннісно-мотиваційного наповнення занять (тренувань) і 

підтримання суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Технологію імітаційного моделювання 

було застосовано під час занять (тренувань) за відповідними методиками з 

використанням сучасних методів навчання (комп’ютерної ділової гри, аналізу 

конкретних ситуацій, стимулювання, дискусій, методу вправ тощо) та засобів 

(ЗІМБД, інформаційно-комунікаційного забезпечення, технічних засобів зв’язку, 
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інтерактивних елементів мережевого спілкування, методичних і навчальних 

посібників тощо). 

Уточнено метод комп’ютерної ділової гри як ігровий метод навчання, 

основна мета якого полягає в розвитку різноманітних умінь, способів діяльності, 

накопиченні спеціального досвіду взаємодії учасників шляхом розігрування 

змодельованих навчальних ситуацій у квазіпрофесійному імітаційному середовищі. 

Завершальний (рефлексивний) етап методики передбачав організацію 

підсумків проведених навчальних заходів, підтримання суб’єкт-суб’єктної 

атмосфери під час їх аналізу, застосування методів контролю та самоконтролю щодо 

з’ясування стану сформованості професійної компетентності, проведення аналізу її 

сформованості, з’ясування недоліків у процесі підготовки й проведення занять 

(тренувань) і планування заходів щодо їх усунення. 

Реалізація авторської методики ґрунтується на розробленому навчально-

методичному комплексі, що сприяє успішній реалізації змісту навчання в 

освітньому процесі та забезпечує формування й розвиток професійної 

компетентності майбутніх МВУ із застосуванням технології імітаційного 

моделювання. Він містить навчальні посібники «Імітаційне моделювання у практиці 

підготовки військ» та «Використання засобу імітаційного моделювання бойових дій 

«Об’єднаний імітатор конфліктних і тактичних ситуацій», методичний посібник 

«Методика підготовки та проведення навчальних занять з оперативно-тактичних 

дисциплін з використанням засобів імітаційного моделювання бойових дій»; 

навчальні програми курсів «Використання технології імітаційного моделювання в 

освітньому процесі сучасного ВВНЗ», «Засіб імітаційного моделювання бойових дій 

у практиці підготовки військ за новими стандартами»; навчальні курси на 

дистанційній платформі MOODLE – «Основи підготовки та проведення тренувань 

за стандартами НАТО», «Системи імітаційного моделювання бойових дій», «Основи 

використання імітаційного моделювання для підготовки військ». За результатами 

проведеного дослідження підготовлено методичні рекомендації щодо застосування 

технології імітаційного моделювання із використанням ЗІМБД JCATS у процесі 

професійної підготовки майбутніх МВУ. 

У третьому розділі – «Експериментальне дослідження організаційно-

педагогічних умов формування професійної компетентності магістрів 

військового управління із застосуванням технології імітаційного 

моделювання» – представлено програму експериментальної роботи, описано її хід і 

результати експериментальної перевірки організаційно-педагогічних умов 

формування професійної компетентності майбутніх МВУ із застосуванням 

технології імітаційного моделювання. 

Педагогічний експеримент проводився упродовж 2015–2018 рр. на базі 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. У ньому 

взяло участь 67 слухачів командно-штабного інституту застосування військ (сил), 

які вчилися за спеціальністю «Військове управління (за видами збройних сил)», 

спеціалізацією «Бойове застосування та управління діями військових частин 

механізованих і танкових військ» – 35 осіб контрольної (КГ) і 32 – 

експериментальної (ЕГ) груп. Педагогічний експеримент відбувався під час 
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освітнього процесу, за характером логічної структури доведення гіпотези був 

паралельним. Статистичне спостереження проводилося методом основного масиву. 

Під час констатувального етапу педагогічного експерименту було визначено 

початковий рівень сформованості професійної компетентності у слухачів КГ та ЕГ, 

перевірено їх однорідність із використанням t-критерію Стьюдента 

(tтабл=1,9>tрозр=0,8, для α=0,05), рівень достовірності самооцінювання слухачів – за 

критерієм Пірсона 0,031 = 0,352, для α=0,05). 

На формувальному етапі реалізовано організаційно-педагогічні умови, 

поетапно застосовано методику формування професійної компетентності майбутніх 

МВУ із застосуванням технології імітаційного моделювання. 

Проведений аналіз отриманих експериментальних результатів на 

контрольному етапі засвідчив, що кількість слухачів із високим рівнем професійної 

компетентності в ЕГ на 13,31 % більше, ніж у КГ, із достатнім – на 15,99 %. Основні 

позитивні зміни відбулися за функціональним критерієм як найбільш чутливим до 

впливу технології імітаційного моделювання (табл. 1). 

Таблиця 1 

Динаміка сформованості професійної компетентності майбутніх 

магістрів військового управління 

 

Рівні 

сформованості 

професійної 

компетентності 

Констатувальний етап Контрольний етап 

КГ ЕГ КГ ЕГ 

к-ть 

слухачів 
% 

к-ть 

слухачів 
% 

к-ть 

слухачів 
% 

к-ть 

слухачів 
% 

Високий 3 8,57 2 6,25 3 8,57 7 21,88 

Достатній 8 22,86 7 21,88 13 37,14 17 53,13 

Середній 21 60,00 19 59,38 17 48,57 7 21,88 

Низький 3 8,57 4 12,50 2 5,71 1 3,13 

Перевірку статистичної значущості результатів сформованості професійної 

компетентності майбутніх МВУ було проведено за допомогою критерію φ
*

 - 

кутового перетворення Фішера за кожним її компонентом. Усі отримані значення φ
*
 

виявилися достовірними на рівні ρ ≤ 0,001(табл. 2). 

Отримані результати експериментального дослідження підтверджують 

достовірність висунутої гіпотези, що формування професійної компетентності 

майбутніх МВУ із застосуванням технології імітаційного моделювання буде 

результативнішим завдяки впровадженню відповідних організаційно-педагогічних 

умов. 

Проведене дослідження та отримані експериментальні результати, досвід 

застосування технології імітаційного моделювання у процесі формування 

професійної компетентності майбутніх МВУ дали змогу розробити методичні 

рекомендації для викладачів щодо особливостей її формування із використанням 

ЗІМБД JCATS. 

Загалом мету наукового пошуку досягнуто, поставлені завдання виконано. 



13 

 

Таблиця 2 

Порівняння рівнів сформованості компонентів  

професійної компетентності слухачів ЕГ і КГ за результатами 

формувального етапу експерименту 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та розв’язано актуальне 

наукове завдання щодо формування професійної компетентності майбутніх МВУ із 

застосуванням технології імітаційного моделювання у процесі професійної 

підготовки, що дало змогу сформулювати такі висновки: 

1. Систематизація результатів теоретичного аналізу й узагальнення 

загальнонаукових джерел, психолого-педагогічної літератури та практики 

підготовки військових фахівців дала змогу виявити, що науковцями суттєва увага 

приділяється пошуку педагогічних, психологічних та інноваційно-технологічних 

аспектів підвищення якості їх підготовки – формуванню та розвитку професійної 

компетентності. Водночас поза увагою дослідників залишилися проблемні питання 

формування професійної компетентності майбутніх МВУ із застосуванням 

технології імітаційного моделювання в системі післядипломної освіти. 

Визначено, що професійна компетентність МВУ є складним інтегрованим 

професійним утворенням офіцера оперативно-тактичної ланки управління, що 

проявляється в його підготовленості, здатності та готовності мобілізувати й 

застосувати знання, уміння, навички, військово-професійний досвід і професійно 

важливі якості у процесі виконання посадових обов’язків в умовах бойової та 

повсякденної діяльності. Установлено видову структуру професійної 

Компоненти 

професійної 

компетентності 

Частка слухачів, % 

Емпіричне 

значення 

φ
*
емп 

ЕГ КГ 

Рівні сформованості професійної компетентності 
в
и

со
к
и

й
 

д
о

ст
ат

н
ій

 

се
р

ед
н

ій
 

н
и

зь
к
и

й
 

в
и

со
к
и

й
 

д
о

ст
ат

н
ій

 

се
р

ед
н

ій
 

н
и

зь
к
и

й
 

Ціннісно-

мотиваційний 
21,88 56,25 18,75 3,13 11,43 37,14 48,57 2,86 φ

*
емп = 5,04 

Когнітивний 21,88 46,88 25,00 6,25 14,29 42,86 40,00 2,86 φ
*
емп = 6,24 

Індивідуально-

психологічний 
15,63 53,13 28,13 3,13 5,71 34,29 51,43 8,57 φ

*
емп = 3,68 

Конативний і 

праксеологічний 
31,25 56,25 9,38 3,13 8,57 28,57 54,29 8,57 φ

*
емп = 8,88 

Критичні 

значення φ
*
кр 

            1,64 ( ρ≤ 0,05) 

                                              φ
*
кр =  

            2,31 ( ρ ≤ 0,01) 

Рівень 

значущості 

отриманих 

результатів 

φ
*
емп> φ

*
кр, при ρ≤ 0,001 
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компетентності майбутніх МВУ та інваріантну, що охоплює ціннісно-мотиваційний, 

когнітивний, праксеологічний, індивідуально-психологічний та конативний 

компоненти. 

Уточнено зміст поняття «технологія імітаційного моделювання» як 

системного методу створення та застосування процесу професійної підготовки 

майбутніх магістрів військового управління до реалізації посадових компетенцій 

військово-професійної діяльності на оперативно-тактичній ланці управління в 

умовах невизначеності, що спроектовані засобами (системами) імітаційного 

моделювання в освітньому процесі ВВНЗ. 

2. Обґрунтовано організаційно-педагогічні умови формування професійної 

компетентності майбутніх МВУ із застосуванням технології імітаційного 

моделювання: проектувальні, змістовні та методичні. Вони перебувають у 

комплексному взаємозв’язку та сприяють цілеспрямованому її формуванню на 

основі системного, синергетичного, компетентнісного, контекстного, аксіологічного 

та суб’єктно-діяльнісного підходів. 

3. Спроектовано модель формування професійної компетентності майбутніх 

МВУ із застосуванням технології імітаційного моделювання, що містить чотири 

взаємопов’язаних і взаємозумовлених блоки: концептуальний, змістовний, 

технологічний і результативно-діагностичний. Основними її структурними 

елементами визначено мету, завдання, методологічні підходи, принципи, зміст 

(професійної компетентності та діяльності суб’єктів), методи, засоби, види 

навчальних занять, квазіпрофесійне імітаційне середовище, критерії діагностування 

сформованості професійної компетентності та рівні її сформованості, а також 

організаційно-педагогічні умови й етапи її формування. 

4. Розроблено авторську методику формування професійної компетентності 

майбутніх МВУ із застосуванням технології імітаційного моделювання у процесі 

професійної підготовки, що охоплює три етапи – підготовчий, основний, 

завершальний і виконує головне організаційно-процесуальне навантаження моделі. 

Її основу складають взаємопов’язані методичні елементи: мета та ієрархія цілей, 

принципи, зміст діяльності суб’єктів, методи стимулювання і мотивування, методи 

організації та здійснення освітньої діяльності, види навчальних занять, засоби 

навчання, методи контролю й самоконтролю, поетапне використання яких дає змогу 

успішно застосовувати технологію імітаційного моделювання для формування 

професійної компетентності. 

Експериментально перевірено результативність обґрунтованих організаційно-

педагогічних умов шляхом апробації авторської методики, про що свідчить 

позитивна динаміка сформованості професійної компетентності за всіма 

компонентами. Кількість слухачів із високим рівнем професійної компетентності в 

ЕГ на 13,31 % більше, ніж у КГ, із достатнім – на 15,99 %. Достовірність отриманих 

даних доведено за допомогою критерію φ
*
- кутового перетворення Фішера, а саме 

φ
*
емп> φ

*
кр з рівнем значущості ρ≤ 0,001 за всіма компонентами професійної 

компетентності майбутніх МВУ. 

5. Розроблено навчально-методичний комплекс, що сприяє успішній 

реалізації змісту навчання в освітньому процесі та забезпечує використання 
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авторської методики формування професійної компетентності майбутніх магістрів 

військового управління із застосуванням технології імітаційного моделювання. За 

результатами дослідження підготовлено методичні рекомендації щодо застосування 

технології імітаційного моделювання із використанням ЗІМБД JCATS у процесі 

професійної підготовки майбутніх МВУ. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх проблемних питань щодо 

формування професійної компетентності майбутніх МВУ із застосуванням 

технології імітаційного моделювання. Подальших наукових розвідок потребує 

обґрунтування теоретичних і методичних засад застосування цієї технології в 

розподілених мережах, розвитку використання технологій дистанційного навчання у 

Збройних силах України, адаптації закордонного досвіду підготовки військових 

фахівців відповідних напрямів, що дасть змогу ВВНЗ розширити доступ до 

навчальних ресурсів, сприятиме можливості впровадження технології імітаційного 

моделювання до єдиного інформаційного простору системи підготовки майбутніх 

військових фахівців без обмежень за просторовою та часовою ознаками. 
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АНОТАЦІЇ 
 

Заїка Л. А. Формування професійної компетентності майбутніх магістрів 

військового управління із застосуванням технології імітаційного моделювання. 

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Національний 

університет оборони України імені Івана Черняховського, Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено формуванню професійної компетентності майбутніх 

магістрів військового управління із застосуванням технології імітаційного 

моделювання. Уточнено зміст та конкретизовано структуру їх професійної 

компетентності. Визначено переваги використання технології імітаційного 

моделювання у процесі професійної підготовки. Обґрунтовано організаційно-

педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх магістрів 

військового управління із її застосуванням. 

Спроектовано модель формування професійної компетентності майбутніх 

магістрів військового управління із застосуванням технології імітаційного 

моделювання, що містить концептуальний, змістовний, технологічний і 

результативно-діагностичний блоки. Розроблено й апробовано авторську методику 

її формування, що охоплює три етапи – підготовчий, основний, завершальний. 

Представлено відповідне навчально-методичне забезпечення. Експериментально 

підтверджено результативність організаційно-педагогічних умов формування 

професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління із 

застосуванням технології імітаційного моделювання. 

Ключові слова: майбутні магістри військового управління, методика, 

організаційно-педагогічні умови, педагогічне моделювання, професійна 

компетентність, технологія імітаційного моделювання. 

 

Заика Л.А. Формирование профессиональной компетентности будущих 

магистров военного управления с применением технологии имитационного 

моделирования. – Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 

Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского, Киев, 

2019. 

Диссертация посвящена формированию профессиональной компетентности 

будущих магистров военного управления с применением технологии 
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имитационного моделирования. Уточнено содержание и конкретизирована 

структура их профессиональной компетентности. Определены преимущества 

использования технологии имитационного моделирования в процессе 

профессиональной подготовки. Обоснованы организационно-педагогические 

условия формирования их профессиональной компетентности будущих магистров 

военного управления с ее применением. 

Спроектирована модель формирования профессиональной компетентности 

будущих магистров военного управления с применением технологии 

имитационного моделирования, включающая концептуальный, содержательный, 

технологический и результативно-диагностический блоки. Разработана и 

апробирована авторская методика ее формирования, охватывающая три этапа – 

подготовительный, основной, завершающий. Представлено соответствующее 

учебно-методическое обеспечение. Экспериментально подтверждена 

результативность организационно-педагогических условий для формирования 

профессиональной компетентности будущих магистров военного управления с 

применением технологии имитационного моделирования. 

Ключевые слова: будущие магистры военного управления, методика, 

организационно-педагогические условия, педагогическое моделирование, 

профессиональная компетентность, технология имитационного моделирования. 

 

Zaika L.A. Formation of Professional Competence of Future Military 

Management Masters Using Simulation Technology. – Qualifying research paper on 

the rights of a manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Pedagogical Sciences, Specialty 13.00.04 – 

Theory and Methodology of Vocational Education. – National Defenсe University of 

Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv, 2019. 

The thesis resolves the scientific task of forming the professional competence of 

future military management masters using simulation technology. 

The analysis and studying of pedagogical theory and practice concerning 

professional training of military specialists in the system of higher military education has 

been carried out, the structure of professional competence of future military management 

masters has been specified and the content has been supplemented. 

The analysis of the state of research regarding formation of the professional 

competence in pedagogical theory and practice has made it possible to clarify the essence 

and structure of the basic concept of the professional competence. Basing on the 

theoretical studying of the researchers’ opinions, the professional competence of future 

military management masters was defined as a complex integrative entity of operational 

level management officer, which manifests itself in an appropriate level of training, 

practical ability and readiness to activate and apply the knowledge, skills, professionally 

important qualities and military and professional experience of the military authorities 

while fulfilling their tasks. The following content components of professional competence 

have been substantiated: value and motivational, cognitive, praxeological, individual and 

psychological and conative. 
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The simulation technology is considered as a systematic method of identification, 

creation and application of personnel to perform functions of professional activities in the 

uncertainty of a quasi-professional environment created by means (systems) of simulation 

modeling. The structure of simulation technology is represented through the 

interconnection of the conceptual, content, procedural components, software and 

methodological support and criteria for evaluating of technological process in accordance 

with the specific pedagogical and organizational conditions of its application. 

Pedagogical and organizational conditions of forming the professional competence 

have been substantiated: design, content, methodical conditions. They function in a 

complex interconnection and contribute to the c formation of the professional competence 

on the basis of systemic contextual, competent, synergistic, axiological and operational 

and methodological approaches. 

In the thesis, the result of pedagogical modeling is development of the structural and 

functional model, which includes four interconnected units such as: conceptual (goal, 

tasks, methodological component), content (training content), technology (methods, forms, 

types of exercises, means, simulation environment), effective and diagnostic (testing, 

questionnaire, observation, psychological diagnostics), criteria (structural, functional), 

indicators of professional competence formation (high, sufficient, average, low) and stages 

of realization of the method of forming the professional competence. Implementation of 

this model is provided by the justified pedagogical and organizational conditions of its 

formation. 

The author’s method of professional competence formation of future military 

management masters using simulation technology is carried out with the help of means of 

teaching, principles, methods, types of training, means and includes four stages: 

preparatory, basic, concluding. The developed training and methodological complex 

ensure the author`s method and include its organizational, academic and methodological 

support. 

The criteria for diagnostic of professional competence of future masters of military 

management have been improved. Improvement is to specify the content of indicators that 

diagnose the results of professional management activities of future military management 

masters in a quasi-professional environment (the process of management activity and the 

result of activity with using the simulation; knowledge and ability to use the simulation 

and simulation methods for professional competence forming of military specialists). 

The effectiveness of pedagogical and organizational conditions for formation of 

professional competence of the future military management masters using simulation 

technology has been experimentally confirmed. 

As a result, practical recommendations of professional competence formation using 

the Joint Conflict and Tactical Simulation (JCATS) system have been developed on the 

basis of the research and introduced. 

Key words: future military management masters, method, pedagogical and 

organizational conditions, pedagogical modeling, professional competence, simulation 

technology. 


