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АНОТАЦІЯ 

Азаров І. С. Підготовка майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності 

у процесі навчання у вищих військових навчальних закладах. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». – 

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського», Одеса. Національний університет 

оборони України імені Івана Черняховського, Київ, 2018. 

У дисертаційному дослідженні узагальнено і запропоновано нові 

підходи до вирішення проблеми підготовки майбутніх офіцерів до 

прогностичної діяльності у процесі навчання у вищих військових навчальних 

закладах.  

Визначено суть і зміст прогностичної діяльності офіцерів та з’ясовано, 

що її успішність суттєво забезпечується їх прогностичною компетентністю. 

Суть їх прогностичної діяльності, як специфічного виду професійно-

управлінської діяльності, полягає в цілеспрямованому випереджувальному 

плануванні та передбаченні ймовірних змін військової дійсності в межах 

посадових компетенцій, визначенні й аналізі альтернативних варіантів дій у 

службово-професійних ситуаціях, а також в оцінюванні й виборі найбільш 

доцільних варіантів розв’язання професійно-управлінських проблем і 

виконання поставлених завдань із мінімальними втратами особового складу, 

озброєння та військової техніки. Вона здійснюється офіцерами у межах 

реалізації професійно-управлінських компетенцій і регламентується 

відповідно до посадових обов’язків, а «забезпечується» прогностичною 

компетентністю.  

Сутність прогностичної компетентності офіцерів, як інтегративної 

професійно важливої їх здатності, ґрунтується на системі прогностичних 

знань, навичок, умінь, професійно важливих якостей і первинного досвіду, 

що сприяє цілеспрямованому випереджувальному плануванню та 



3 

передбаченню ймовірних змін військово-професійної дійсності, 

знаходженню альтернативних варіантів діяльності у службово-управлінських 

ситуаціях і вибір найбільш доцільних варіантів розв’язання професійно-

управлінських проблем та завдань у процесі реалізації посадових 

компетенцій як суб’єктів військово-професійного управління.  

Структура прогностичної компетентності майбутніх офіцерів охоплює 

взаємопов’язані компоненти:  

когнітивний, що спрямований на оволодіння сукупністю науково-

теоретичних і науково-практичних знань про прогностичну діяльність взагалі 

й особливості її здійснення у військовій галузі, зокрема;  

діяльнісний – спрямований на оволодіння сукупністю прогностичних 

навичок і вмінь, яка забезпечує здійснення прогностичної діяльності й 

прийняття доцільних управлінсько-прогностичних рішень;  

особистісний – спрямований на усвідомлення офіцерами значущості 

прогностичної діяльності, розвиток особистісних і професійно важливих 

якостей, що сприяють прогностичній діяльності та забезпечують її 

успішність. 

Наукова новизна полягає у наступному:  

вперше: обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх офіцерів 

до прогностичної діяльності (мотивування майбутніх офіцерів до опанування 

прогностичною діяльністю; педагогічне моделювання формування їх 

прогностичної компетентності у ВВНЗ; упровадження методики формування 

їх прогностичної компетентності), що сприяють цілеспрямованому 

формуванню їх прогностичної компетентності;  

здійснено педагогічне моделювання щодо формування прогностичної 

компетентності майбутніх офіцерів у ВВНЗ, що охоплює взаємопов’язані 

блоки: цільово-методологічний, змістовно-діяльнісний, діагностично-

результативний;  

розроблено методику формування прогностичної компетентності 

майбутніх офіцерів як сукупність взаємопов’язаних принципів, методів, 
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форм і засобів її формування у процесі їх професійної підготовки у ВВНЗ, 

яка реалізується за трьома етапами – мотиваційно-знаннєвим, операційним і 

діяльнісно-адаптивним; 

удосконалено зміст поняття «прогностична діяльність офіцера»; 

удосконалення полягає у введенні до дефініції суттєвих видових ознак: 

«специфічний вид його професійно-управлінської діяльності у військовій 

сфері щодо цілеспрямованого випереджувального планування, передбачення 

ймовірних змін дійсності» й «оцінювання й вибору найбільш доцільного 

варіанту розв’язання професійно-управлінської проблеми та виконання 

поставленого завдання з мінімальними втратами серед особового складу, 

озброєння та військової техніки»;  

дістало подальшого розвитку зміст поняття «прогностична 

компетентність офіцера»; розвиток полягає у введенні до дефініції суттєвих 

видових ознак: «інтегрована професійно важлива здатність, що ґрунтується 

на системі прогностичних знань, умінь і первинного досвіду», «сприяє 

цілеспрямованому випереджувальному плануванню та передбаченню 

ймовірних змін військово-професійної дійсності». 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

реалізації основних положень дисертації у процесі професійної підготовки 

майбутніх офіцерів у ВВНЗ. Зокрема, це зроблено шляхом розроблення та 

впровадження у процес підготовки майбутніх офіцерів циклу навчальних 

тренінгів «Основи військового прогнозування», навчально-методичних 

матеріалів «Прогностична діяльність офіцера», що охоплюють навчальний 

матеріал, тренувальні задачі і вправи, спрямовані на формування в них 

прогностичної компетентності. 

Спроектовано модель формування прогностичної компетентності 

майбутніх офіцерів, що містить три блоки:  

цільово-методологічний блок, який включає мету формування їх 

прогностичної компетентності на основі провідних ідей сучасних 

методологічних підходів (системний, компетентнісний, діяльнісний) і 
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педагогічних принципів (комплексності, зв’язку теорії та практики, 

науковості, мотивування навчально-пізнавальної діяльності, проблемності, 

інноваційності, національної спрямованості тощо);  

змістовно-діяльнісний – містить компоненти прогностичної 

компетентності (когнітивний, діяльнісний, особистісний) і передбачає 

організацію такого ВПП, що сприяє цілеспрямованому формуванню 

прогностичної компетентності майбутніх офіцерів та передбачає творче 

застосування методики її формування; методика включає відповідні 

принципи, етапи, методи та засоби;  

діагностично-результативний – охоплює критерії оцінювання 

сформованості прогностичної компетентності майбутніх офіцерів (знаннєво-

змістовний (показники – знання: теоретичних основ прогностичної 

діяльності, алгоритму здійснення прогностичних досліджень та 

інструментарію, що може бути використаний у професійній діяльності для 

реалізації прогностичної функції; процедур проведення прогностичної 

діагностики); процесуально-технологічний (показники – уміння: 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, формулювати ціль, гіпотезу, 

планувати і розробляти шляхи подолання проблеми; застосовувати 

прогностичні методи у військово-професійній діяльності; застосовувати 

алгоритм прийняття рішення, визначати варіанти дій у певній нетиповій 

ситуації, приймати оптимальні рішення відповідно до посадових обов’язків); 

особистісно-настановчий (показники: усвідомлення значущості 

прогностичної діяльності та бажання її реалізовувати; здатність до 

прогнозування; гнучкість практичного мислення). 

Модель використано як інструмент, що дає змогу системно уявляти 

процес формування прогностичної компетентності майбутніх офіцерів у 

процесі навчання у ВВНЗ і цілеспрямовано її формувати в процесі навчання. 

Основним її методичним інструментарієм визначено методику формування 

прогностичної компетентності майбутніх офіцерів у процесі навчання, яка 

охоплює три етапи:  
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мотиваційно-знаннєвий етап, який спрямований на усвідомлення 

курсантами необхідності цілеспрямованої підготовки до прогностичної 

діяльності, підвищення мотивації оволодіння нею, опанування знаннями щодо 

сутності, змісту та методів прогнозування, розвитку прогностичного мислення 

й формування прогностичної компетентності; ефективними методами на 

цьому етапі є проблемні лекції, семінарські заняття, бесіди, дискусії, тренінги;  

операційний етап – на формування прогностичних навичок і вмінь, що 

реалізується шляхом застосування імітаційних методів професійної підготовки 

 – аналіз конкретних ситуацій, метод кейсів, військово-професійні ігри тощо;  

діяльнісно-адаптивний етап – на поглиблення та систематизацію знань з 

основ прогностичної діяльності офіцера, удосконалення практичних 

прогностичних навичок і вмінь, підвищення складності професійно-

прогностичних завдань і вправ, що реалізується під час циклу навчальних 

тренінгів «Основи військового прогнозування», спрямованого на швидку 

адаптацію майбутніх офіцерів до умов військово-професійної діяльності. Він 

містить такі блоки: «Загальні основи прогностичної діяльності», «Процедури 

та методи військового прогнозування», «Практикум з військового 

прогнозування».  

Апробація педагогічних умов довела їх результативність, що 

позначилося на сформованості прогностичної компетентності майбутніх 

офіцерів у ВВНЗ.  

Ключові слова: майбутні офіцери, прогностична діяльність, 

прогностична компетентність, педагогічні умови, педагогічне моделювання, 

методика, вищий військовий навчальний заклад. 

 

ANNOTATION 

Azarov I. S. Preparation of future officers for prognostic activity in the 

process of studying at the higher military educational institutions. – Qualifying 

scientific work on the rights of manuscripts.  

Dissertation for obtaining a scientific degree of a candidate of pedagogical 
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sciences in specialty 13.00.04 «Theory and methodology of vocational education». 

– State organisaton «South Ukrainian National Pedagogical University named after 

K. D. Ushynsky», Odessa. National University of Defense of Ukraine named after 

Ivan Chernyakhovsky, Kyiv, 2018. 

In dissertation research generalized and the new going is offered near a 

decision Dissertation is sanctified to professional preparation of future officers for 

prognostic activity in the process of studying at higher military educational 

institutions.  

Dissertation is sanctified to professional preparation of future officers for 

prognostic activity in the process of studying at higher military educational 

institutions. 

For determination of theoretical and methodical bases in the process of 

studying preparation essence and maintenance prognostic activity of officers are 

certain and the success is provided by prognostic competence. Prognostic activity 

of officers as a specific kind of their professional-administrative activity. The main 

aim is a purposeful planning and foresight of credible changes of military reality 

with their competences, determination and analysis alternative variants of actions 

in professional situations, and also in an evaluation and choice of the most 

expedient variants of decision of professional-administrative problems with the 

minimum losses of personnel, armament and technicians. Prognostic activityuse by 

officers within the limits of realization of professional-administrative competences 

and regulated in accordance with position requirements, and «provided» by a 

prognostic competence. 

Prognostic competence of officers is based on system of prognostic 

knowledge, skills, abilities, professionally important internals and primary 

experience, that assists the purposeful passing ahead planning and foresight of 

credible changes of military-professional reality, being of alternative variants of 

activity in official-administrative situations and choice of the most expedient 

variants of decision of professionally-administrative problems and tasks in the 

process of realization of professional competences as subjects military-
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professional.  

The structure of prognostic competence of future officers embraces complex 

of components: 

cognitive, that sent to the capture of theoretical and research and practice 

knowledge totality about prognostic activity in general and features of her 

realization in military; 

action – sent to the capture totality of prognostic skills and abilities, that 

provides realization of prognostic activity and acceptance of expedient prognostic 

decisions; 

personality – sent to realization of meaningfulness of prognostic activity, 

development of personality and professionally important internalss that assist 

prognostic activity. 

A scientific novelty consists in the following: 

first: the pedagogical terms of preparation of future officers to prognostic 

activity (future officers’ motivation to the prognostic activity; focus of the 

pedagogical design of forming of prognostic competence in the process of 

professional training; introduction of methodology of forming of them prognostic 

competence); 

a pedagogical design is carried out in relation to forming of прогностичної 

competence of future officers in the process of professional training, that embraces 

blocks: having-methodological, knowledge-meaningful, diagnostically-effective; 

methodology of forming of prognostic competence of future officers as 

totality of complex principles, methods, forms and facilities of her forming is 

worked out in the process of their professional preparation n the process of 

professional training, that will be realized after three stages: motivate, operation 

and adapte; 

is improved maintenance of concept «officer`s prognostic activity of»; an 

improvement consists in introduction to definition of substantial specific signs: 

«specific kind him professionally-administrative activity in the field in relation to 

the purposeful passing ahead planning, prognostic of credible changes of reality» 



9 

and «evaluation and choice of the most expedient variant of decision of 

professionally-administrative problem and put job processing with minimum losses 

among a personnel, armament and military techniq»; 

got further development maintenance of concept «prognostic competence of 

officer»; development consists in introduction to definition of substantial specific 

signs: «integration professionally important quality, that is base on system of 

prognostic knowledge, abilities and primary experience», is «sent to the purposeful 

passing ahead planning and foresight of credible changes of military reality». 

The practical value of the got results of research consists in realization of 

substantive provisions of dissertation in the process of professional preparation of 

future officers in the process of professional training. In particular, it is done by 

development and introduction in the process of preparation of future officers of 

cycle of the educational training of «General bases of the prognostic activity», 

materials «Prognostic activity of officer», that embrace educational material, 

training tasks and exercises sent to forming for them of prognosticї competence. 

The model of forming of prognostic competence of future officers, that 

contains three blocks: 

having-methodological: contains an aim and task of forming of them 

prognostic competence; represents basic methodological approaches (system, 

competence, meaningful) and pedagogical principles of the forming prognostic 

competence (complexity, theory and practice, scientific character, reason of 

educational-cognitive activity, problem, innovativeness, national orientation etc); 

knowledge-meaningful: contains the components of prognostic competence 

(cognitive, meaningful, personality), exposes methodology of her forming, 

includes the corresponding stages, methods and facilities of the forming prognostic 

competence; 

diagnostically-effective: contains criteria and indexes of diagnostician of the 

forming prognostic competence of future officers is the result of training, complex 

of diagnostic methodologies and result in content (knowledge-contents; process-

technological; personality discipling). 
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A model is used as an instrument that gives an opportunity system to present 

the process of forming of прогностичної competence of future officers in the 

process of studies in the process of professional training and purposefully to form 

her in the process of studies. Basic of the methodical tool methodology of forming 

of prognostic competence of future officers in the process of studies, that embraces 

three stages: 

motivate: sent to realization of necessity of purposeful preparation officers to 

the prognostic activity, increase of motivation of capture by the prognostic activity, 

capture knowledge in relation to essence, maintenance and methods of 

prognostication, development of the prognostic thinking and forming of prognostic 

competence; effective methods on this stage are problem lectures, seminar 

employments, conversations, discussions, training and other; 

operation: sent to forming of prognostic skills and abilities, that will be 

realized by application of imitation methods of professional preparation is an 

analysis of concrete situations, method of cause, military-professional games; 

active-adaptive: sent to deepening and systematization of knowledge from 

bases of the prognostic activity of officer, improving of practical prognostic skills 

and abilities, increase of complication of professional tasks and exercises, that will 

be realized during the cycle of the training of «Basis of the military 

prognostication» sent to rapid adaptation of future officers of professional activity. 

The cycle of the training includes blocks: «General bases of the prognostic 

activity», «Procedure and methods of the military prognostication», practical 

«Practical work of the military prognostic». 

Approbation of pedagogical terms led to their effectiveness, that affected 

formed of prognostic competence of future officers in the process of professional 

training. 

Key words: future officers, prognostic activity, prognostic competence, 

pedagogical components, pedagogical design, methodology, higher military 

educational institution. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Нині держава переживає період 

суттєвих змін у зовнішній і внутрішній політиці, економіці та соціальній 

сфері, що накладає істотний відбиток на функціонування Збройних сил (ЗС) 

України. На основі Стратегії національної безпеки України та Воєнної 

доктрини України продовжується створення нових концептуальних засад 

функціонування сектору безпеки і оборони України. Зокрема, затверджено 

Президентом України Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони 

України, Стратегічний оборонний бюлетень України та Державну цільову 

оборонну програму розвитку озброєння та військової техніки на період до 

2020 року. Радою національної безпеки і оборони України схвалено 

Державну програму розвитку Збройних Сил України [256]. 

У Білій книзі Збройних Сил України зазначено про пріоритетні 

напрями дослідження питань щодо реалізації стратегії розвитку сектору 

безпеки й оборони держави, оцінювання та прогнозування воєнно-політичної 

обстановки, ризиків, викликів і загроз національній безпеці України у 

воєнній сфері, удосконалення управління обороною держави в мирний час і в 

особливий період [50, с. 62] 

Запроваджено нову Концепцію підготовки Збройних Сил України, яка 

визначає мету, принципи та складові підготовки. Нині в усіх органах 

військового управління, військах (силах) бойового складу та резервів, у 

вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ), військових навчальних 

підрозділах ВНЗ, наукових установах та навчальних центрах підготовку 

планують і проводять за єдиним форматом, адаптованим до провідних 

практик країн – членів НАТО [241]. Відтак, поступовий рух України до 

європейських стандартів освіти, нові умови економічного, політичного й 

соціального життя держави вимагають модернізації військової освіти за всіма 

напрямами.  

В умовах глобальної невизначеності, регіональної нестабільності, 



19 

трансформації ЗС України все більшої актуальності набуває проблема 

підготовки офіцерів до прогностичної діяльності, результатом якої має бути 

прогностично компетентний офіцер з розвинутими вміннями аналізувати, 

прогнозувати, планувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, 

висувати і розвивати гіпотези, готового адаптуватися до нових вимог 

бурхливого розвитку засобів сучасної збройної боротьби, змін її форм і 

способів ведення, сучасної глобальної невизначеності, швидкоплинності 

інформації, до гібридних війн, а також здатного своєчасно та правильно 

приймати рішення у типових і нетипових ситуаціях, аналізувати та 

прогнозувати подальший розвиток подій, вживати заходи щодо усунення 

негативних наслідків тощо.  

Проте, у ВВНЗ недостатньо забезпечується зв’язок між їх підготовкою 

офіцерів до майбутньої прогностичної діяльності у військах і професійним їх 

становленням у військах. Досягнення професіоналізму майбутніх офіцерів 

гальмується їхньою слабкою мотивацією до формування прогностичної 

компетентності, а також недостатнім впровадженням необхідних для цього 

педагогічних умов. Це негативно впливає на успішне вирішення 

випускниками конкретних професійних завдань.  

Підґрунтям дослідницького пошуку слугували ідеї, сформульовані у 

працях вітчизняних і зарубіжних учених із: філософії освіти (В. Андрущенко, 

С. Гончаренко, І. Зязюн, В. Кремень), теоретичних та методичних засад 

військової освіти (А. Вітченко, А. Зельницький, В. Маслов, М. Нещадим, 

В. Стасюк, В. Ягупов), підготовки офіцерів до управлінської діяльності 

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

прогнозування і прогностичної діяльності (П. Анохін, І. Бестужев-Лада, 

Т. Кабаченко, В. Косолапов, Б. Ломов, Н. Храленко), психологічних 

закономірностей прогностичної діяльності (А. Брушлинський, С. Наход, 

Л. Регуш та ін.), теорії й практики педагогічної прогностики (Н. Брюханова, 

Б. Гершунський, В. Загвязинський, О. Кабанська, М. Лук’янова, А. Присяжна 

та ін.).  
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Загальні аспекти прогностичної діяльності порушуються в наукових 

працях Н. Давкуш, Ю. Дем’янчука, О. Дука, В. Д’яченка, Г. Іщенко, 

В. Кирилюка, С. Наход, М. Севастюк, Д. Швець та ін. 

Безпосередньо питання військового прогнозування в різних напрямах 

висвітлено у фундаментальних працях М. Галкіна, Б. Краснова, 

В. Коноплева, Ю. Михайлова, М. Чередніченко, Ю. Чуєва, М. Ясюкова та 

інших військових фахівців, які намагалися визначити наукові підходи щодо 

прогнозування у військовій справі. Проблеми наукового передбачення та 

прогнозування у військовій справі представлені в наукових працях 

В. Биченкова, В. Берегового, В. Городнова, Д. Гриба, С. Гудкова, В. Коваля, 

І. Одноралова, В. Рябчука, В. Чорного, О. Удовиця та ін.  

Водночас поза увагою науковців залишилася проблема підготовки 

майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності. Зазначене ускладнюється 

суперечностями, що виникають між: 

підвищеними потребами військової галузі в офіцерах із прогностичною 

компетентністю і недостатнім рівнем забезпечення у ВВНЗ відповідних для 

цього педагогічних умов; 

об’єктивною потребою вдосконалення підготовки майбутніх офіцерів 

до прогностичної діяльності та не розробленістю відповідної професійно 

орієнтованої моделі формування їх прогностичної компетентності; 

необхідністю цілеспрямованого формування прогностичної 

компетентності в майбутніх офіцерів і невідповідністю методик, що сприяли 

б її цілеспрямованому формуванню. 

Актуальність проблеми формування прогностичної компетентності в 

майбутніх офіцерів і недостатня увага до її розв’язання у вітчизняній 

педагогічній теорії та практиці зумовили вибір теми дисертації – 

«Підготовка майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності у процесі 

навчання у вищих військових навчальних закладах». 

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

грантами. Дисертацію виконано в межах наукових тем: «Теорія і практика 



21 

розвитку сучасної освіти та вдосконалення системи управління навчальними 

закладами» (державний реєстраційний номер 0111U009910) кафедри 

управління освітніми закладами та державної служби Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського», «Інноваційні засади формування змісту підготовки 

військових фахівців з вищою освітою» (державний реєстраційний 

номер 0101U001689) науково-дослідної лабораторії Військової академії 

(м. Одеса).  

Тему дисертації затверджено вченою радою Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» (протокол № 2 від 25 вересня 2014 р.) та узгоджено в 

Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних і 

психологічних наук при НАПН України (протокол № 8 від 25 листопада 

2014 р.). 

Мета дослідження – теоретичне обґрунтування та експериментальна 

перевірка педагогічних умов підготовки майбутніх офіцерів до 

прогностичної діяльності у ВВНЗ для підвищення якості їхньої професійної 

підготовки в умовах трансформації Збройних сил України. 

Відповідно до мети поставлено такі завдання: 

1. Проаналізувати стан досліджуваної проблеми у психолого-

педагогічній теорії і практиці та з’ясувати суть прогностичної діяльності й 

прогностичної компетентності офіцерів.  

2. Обґрунтувати педагогічні умови підготовки майбутніх офіцерів до 

прогностичної діяльності у процесі навчання у ВВНЗ. 

3. Здійснити педагогічне моделювання формування прогностичної 

компетентності майбутніх офіцерів у процесі навчання у ВВНЗ. 

4. Розробити методику формування прогностичної компетентності 

майбутніх офіцерів у процесі навчання у ВВНЗ і шляхом її апробації 

експериментально перевірити результативність педагогічних умов.  

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх офіцерів у 
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ВВНЗ. 

Предмет дослідження – педагогічні умови підготовки майбутніх 

офіцерів до прогностичної діяльності у процесі навчання у ВВНЗ. 

Для досягнення мети та розв’язання завдань дослідження використано 

такі методи:  

теоретичні: аналіз, синтез, систематизація та узагальнення 

філософської, військової, психолого-педагогічної й науково-методичної 

літератури – для обґрунтування поняттєво-категоріального апарату 

наукового пошуку; метод системного аналізу, індукція, дедукція, 

узагальнення, систематизація та конкретизація – для обґрунтування 

педагогічних умов підготовки майбутніх офіцерів до прогностичної 

діяльності; систематизація результатів теоретичного дослідження, 

структурно-логічний аналіз посадових обов’язків офіцерів; педагогічне 

моделювання – для побудови моделі формування прогностичної 

компетентності майбутніх офіцерів у ВВНЗ; узагальнення – для формування 

висновків за розділами, загальних висновків; 

емпіричні: спостереження, інтерв’ювання, анкетування, тестування, 

метод експертних оцінок, самооцінювання, вивчення документації – для 

визначення стану підготовленості майбутніх офіцерів до прогностичної 

діяльності, обґрунтування педагогічних умов, що безпосередньо впливають 

на формування їх прогностичної компетентності, конкретизації критеріїв і 

показників оцінювання її сформованості; педагогічний експеримент – для 

експериментальної перевірки педагогічних умов підготовки майбутніх 

офіцерів до прогностичної діяльності у ВВНЗ; 

статистичні – методи статистичного опрацювання 

експериментальних даних за допомогою пакета комп’ютерних програмних 

засобів Microsoft Excel, математичне опрацювання результатів експерименту 

та їх інтерпретація – для перевірки й підтвердження результативності 

запропонованих педагогічних умов підготовки майбутніх офіцерів до 

прогностичної діяльності у ВВНЗ, об’єктивізації та забезпечення вірогідності 
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результатів дослідження; перевірки репрезентативності вибірки – для 

визначення обсягу вибіркової сукупності; частотний аналіз – для 

опрацювання та інтерпретації результатів дослідження; розрахунок 

статистичного критерію Пірсона (χ2) – для підтвердження достовірності 

відмінностей показників контрольних та експериментальних груп. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: 

вперше: обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх офіцерів 

до прогностичної діяльності (мотивування майбутніх офіцерів до опанування 

прогностичною діяльністю; педагогічне моделювання формування їх 

прогностичної компетентності у ВВНЗ; упровадження методики формування 

їх прогностичної компетентності), що сприяють цілеспрямованому 

формуванню їх прогностичної компетентності; здійснено педагогічне 

моделювання щодо формування прогностичної компетентності майбутніх 

офіцерів у ВВНЗ, що охоплює взаємопов’язані блоки: цільово-

методологічний, змістовно-діяльнісний, діагностично-результативний; 

розроблено методику формування прогностичної компетентності 

майбутніх офіцерів як сукупність взаємопов’язаних принципів, методів, 

форм і засобів її формування у процесі їх професійної підготовки у ВВНЗ, 

яка реалізується за трьома етапами – мотиваційно-знаннєвим, операційним і 

діяльнісно-адаптивним; 

удосконалено зміст поняття «прогностична діяльність офіцера»; 

удосконалення полягає у введенні до дефініції суттєвих видових ознак: 

«специфічний вид його професійно-управлінської діяльності у військовій 

сфері щодо цілеспрямованого випереджувального планування, передбачення 

ймовірних змін дійсності» та «оцінювання й вибору найбільш доцільних 

варіантів розв’язання професійно-управлінських проблем та виконання 

поставлених завдань із мінімальними втратами серед особового складу, 

озброєння та військової техніки»;  

дістало подальшого розвитку зміст поняття «прогностична 

компетентність офіцера»; розвиток полягає у введенні до дефініції 
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суттєвих видових ознак: «інтегрована професійно важлива здатність, що 

ґрунтується на системі прогностичних знань, умінь і первинного досвіду», 

«сприяє цілеспрямованому випереджувальному плануванню та 

передбаченню ймовірних змін військово-професійної дійсності». 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

реалізації основних положень дисертації у процесі професійної підготовки 

майбутніх офіцерів у ВВНЗ. Зокрема, це зроблено шляхом розроблення та 

впровадження у процес підготовки майбутніх офіцерів циклу навчальних 

тренінгів «Основи військового прогнозування», навчально-методичних 

матеріалів «Прогностична діяльність офіцера», що охоплюють навчальний 

матеріал, тренувальні задачі і вправи, спрямовані на формування в них 

прогностичної компетентності. 

Основні положення й результати дослідження впроваджено в 

навчально-виховний процес Національного університету «Одеська юридична 

академія» (акт № 62/70 від 25.07.2016), Військової академії (м. Одеса) (акт 

№ 2/5/194/1 від 27.03.2017), Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (акт 

№ 1063/20 від 12.05.2017), Харківського національного університету 

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (акт № 72/5/192/1 від 23.05.2017), 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського 

(акт № 4/8/238/46 від 23.05.2017).  

Результати дисертації можуть бути використані у професійній 

підготовці майбутніх офіцерів у ВНЗ МВС України, СБ України, Державної 

прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій тощо. 

Особистий внесок здобувача у статті [22] – актуалізовано 

прогностичну діяльність у ЗС України, визначено особливості підготовки 

командирів і штабів до прогностичної діяльності; у тезах: [18] – 

охарактеризовано форсайтинг як один з ефективних методів військового 

прогнозування, розкрито його основні етапи; [19] – представлено 
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різноманітність інновацій, що можуть впливати на рівень підготовленості 

військових фахівців до діяльності у військах за призначенням, а також 

формування їх здатності до самостійного професійного зростання; [20] – 

схарактеризовано особливості професійної компетентності офіцера ЗС 

України, що впливають на управлінські рішення з ризиками та втратами сил і 

засобів; [21] – висвітлено особливості прогностичної діяльності 

військовослужбовців; у навчальному посібнику [259] – описано методи 

прогнозування ефективного упередження негативних наслідків, що можуть 

виникнути під час виконання задач управління технічним забезпеченням 

підрозділів ЗС України. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та 

результати дослідження доповідалися на таких наукових конференціях:  

міжнародних – «Управління навчальним закладом: досвід, проблеми та 

перспективи» (Одеса, 29-30.10.2013, 29-30.10.2014, 21-22.04.2016), 

«Перспективні напрямки розвитку сучасних педагогічних і психологічних 

наук» (Харків, 14-15.03.2014), «Теорія і практика управління педагогічним 

процесом» (Одеса, 19-21.06.2014), «Людина та соціум: сучасні проблеми 

взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти)» (Львів, 31.10-01.11.2014), 

«Управління якістю підготовки фахівців» (Одеса, 21-22.04.2016), 

«Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ» 

(Львів, 18-20.05.2016); 

всеукраїнських – «Придніпровські соціально-гуманітарні читання» 

(Кіровоград, 16.05.2014), «Вища освіта України у контексті інтеграції до 

європейського освітнього простору» (Київ, 2014), «Спільні дії військових 

формувань держави: проблеми та перспективи» (Одеса, 10-11.09.2014, 10-

11.09.2015), «Управління навчальними закладами: досвід, проблеми, 

перспективи» (Одеса, 29-30.10.2015), «Проблеми створення, розвитку та 

застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з 

урахуванням досвіду антитерористичної операції» (Житомир, 21.04.2016), 

«Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: 
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проблеми та перспективи» (Одеса, 22-23.09.2016); 

засіданнях кафедри управління освітніми закладами та державної 

служби Державного закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (2014-2017). 

Публікації. Зміст і основні результати дослідження відображено у 23 

наукових працях (із них 6 – у співавторстві), серед яких: 1 – навчальний 

посібник (у співавторстві), 5 статей у наукових фахових виданнях України, 1 

– у зарубіжному періодичному науковому виданні, 2 – у періодичних 

виданнях України, 14 – у збірниках тез доповідей на наукових конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел (296 найменувань, із них – 7 іноземними мовами), 11 

додатків на 47 сторінках. Загальний обсяг дисертації складає 270 сторінок, 

основний текст роботи подано на 191 сторінці. Робота проілюстрована 17 

таблицями і 6 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ПРОГНОСТИЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

 

1.1. Проблема прогнозування у науковій літературі  

В умовах реформування ЗС України, ведення Росією гібридної війни 

загострилися проблеми якості військової професійної освіти в Україні, 

підготовки професійно компетентного офіцерів, здатних професійно 

вирішувати службово-бойові й управлінські завдання. Професія «офіцер» є 

однією із найскладніших професій людського суспільства, оскільки вимагає 

від суб’єкта професійної діяльності здатності ефективно вирішувати 

професійні завдання в бойових (екстремальних, особливих) умовах, які 

пов’язані з ризиком для життя, обмеженим часом на прийняття рішення, 

високим рівнем відповідальності як за свої дії, так і за дії підлеглих [55, 

с. 215]. 

Офіцер (з лат. officium – посада), за визначенням військового 

енциклопедичного словника, це – особа командного складу ЗС, яка має 

офіцерське військове звання; професійний військовий начальник, командир, 

керівник [74, с. 1099]. 

Управлінська діяльність військового керівника – це невід’ємний і 

найбільш важливий компонент ефективного функціонування будь-якого 

військового організаційного структурного елементу. 

За метою, змістом і важливістю завдань у воєнній сфері виділяють такі 

рівні управління:  

стратегічне керівництво ЗС та іншими військовими формуваннями, що 

входять до складу воєнної організації держави; це цілеспрямована діяльність 

вищих державних і військових органів управління щодо їх будівництва, 

розвитку, всебічної підготовки і виконання завдань стосовно захисту 

національних інтересів держави; 

управління військами (силами), що представляє процес 
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цілеспрямованого впливу командувачів, командирів, штабів на війська, що 

здійснюється для підтримання готовності військ до виконання завдань за 

призначенням, їх підготовки та успішного виконання ними завдань у ході 

ведення бойових дій (бойового застосування);  

управління повсякденною діяльністю військ (сил), що полягає у 

цілеспрямованій діяльності командирів (начальників), штабів та інших 

органів військового управління щодо підтримання бойової здатності, бойової 

та мобілізаційної готовності військових частин на рівні, який забезпечує 

гарантовану реалізацію їх бойового потенціалу і вирішення поставлених 

завдань [161, с. 3; 205].  

У нашому дослідженні акцент буде зроблено на підготовку 

майбутнього офіцера до забезпечення ефективного функціонування певної 

військової організаційної системи на рівні управління повсякденною ьа 

бойовою діяльністю військ (сил).  

Основний зміст діяльності командира реалізується через вирішення 

задач управління на всіх етапах виконання управлінських функцій. Освітні 

стандарти, які розробляються комісією ВВНЗ під головуванням представника 

військ, передбачають деякі градації навичок і вмінь випускників у вигляді 

таких службово-бойових функцій:  

забезпечення бойової готовності підрозділу, частини (підтримання 

підрозділу в постійній бойовій готовності); 

управління підрозділом під час виконання бойових завдань (бойове 

управління); 

управління повсякденною діяльністю підрозділу, частини (службове 

управління); 

навчально-виховна (педагогічна) (керування навчально-виховним 

процесом (бойовою підготовкою) у підрозділі, частині); 

експлуатаційно-технічна (здійснення експлуатації озброєння, 

військової техніки та майна); 

адміністративна (функція управління діяльністю підрозділу у 
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соціально-побутовій сфері); 

інформаційно-аналітична (функція роботи зі службовою інформацією); 

фінансово-економічна; науково-дослідницька; миротворча; міжнародне 

співробітництво [183, 253, 255]. 

Отже, управлінська діяльність офіцера є багатогранною, 

багатофакторною й багатофункціональною, тому проблема його підготовки до 

управлінської діяльності привертає дослідницьку увагу науковців. Так, на 

формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів акцентовано увагу 

О. Бойком [55] й О. Маковським [155].  

Педагогічні умови розвитку управлінського мислення майбутніх 

магістрів військового управління обґрунтував В. Шемчук [279], а розвиток 

їхньої управлінської культури – Р. Торчевський [251].  

Психологічні особливості розвитку управлінської компетентності 

майбутніх магістрів військового профілю досліджено Т. Мацевком [159].  

Готовність до управлінської діяльності офіцерів є предметом досліджень 

М. Руденка [223] й О. Бойка. Так О. Бойко зазначає, що система управлінської 

підготовки майбутніх магістрів військово-соціального управління є однією з 

підсистем професійної підготовки офіцерів, які мають бути всебічно 

підготовленими якісно виконувати всі види управлінських функцій, 

забезпечувати належну ефективність спільної діяльності особового складу 

військової частини (з’єднання), яка потребує організації та керівництва [54]. 

За змістом управлінська діяльність – це реалізація певних 

універсальних управлінських функцій (планування, прогнозування, 

мотивування, прийняття рішення, контролю та ін.). Система цих функцій 

притаманна будь-якій управлінській діяльності, незалежно від її конкретного 

виду, хоч ступінь їх вираженості може бути різним.  

У Галузевому стандарті вищої освіти підготовки військового фахівця за 

спеціальністю 8.000081 «Військово-соціальне управління» зазначено, що 

офіцер має володіти необхідними компетенціями щодо організації та 

управління частинами (з’єднанням) у ході повсякденної діяльності та в 
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умовах застосування військ (сил); знати основи застосування сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій і навчальних систем в інтересах 

професійної діяльності; проектувати та моделювати заходи з урахуванням 

стану захищеності національних інтересів держави у воєнній сфері тощо [79].  

Відтак у сучасних умовах актуалізуються такі функції професійно-

управлінської діяльності офіцера як: прогнозування, цілевизначення, 

планування, організація, координація, комунікація, нешаблонність і 

нестандартність у прийнятті рішень, новаторство [55, с. 5]. 

Прогнозування в управлінській діяльності офіцера є однією з основних 

й найбільш специфічних за своєю комплексністю та багатоаспектністю 

функцій, оскільки пронизує всі сфери управління і його структурні 

підрозділи, включена в усі його етапи й задачі. В теорії управління існує два 

основних підходів до трактування функції прогнозування: вона 

виокремлюється як самостійна, або в якості одного з основних етапів 

реалізації іншої управлінської функції – планування.  

Перше трактування більш адекватне, оскільки і за своєю роллю в 

управлінні, і за своєрідністю змісту, і за наявністю особливих форм і методів 

реалізації прогнозування специфічне й відіграє важливу самостійну роль в 

управлінні.  

Сенс функції прогнозування в управлінській діяльності полягає в тому, 

що воно є вирішальним чинником переходу від стратегії «пасивного 

реагування» на зовнішні умови, що змінюються, до стратегії «активного 

упередження» цих змін і своєчасної підготовки до них, а в подальшому – до 

запобіжних заходів щодо недопущення найбільш негативних з них [119, 

с. 98]. Відтак офіцери мають не тільки реагувати на зміни внутрішнього й 

зовнішнього середовища, а й вміти прогнозувати його тенденції, щоб 

забезпечувати ефективне функціонування підпорядкованих підрозділів. 

Прогнозування і планування виокремилися від виробничого процесу та 

перетворились на наукові дисципліни, що обґрунтовувалися, досліджувалися, 

використовувались в управлінській діяльності [262, с. 44]. 
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Без прогнозування явищ і процесів, передбачення перспектив їх 

розвитку неможливе науково обґрунтоване управління, вироблення і 

прийняття ефективних управлінських рішень, попередження конфліктів. За 

допомогою прогнозування можливо отримання найбільш оптимального 

варіанта при обґрунтуванні плану, програми, проекту, управлінського 

рішення [87]. 

Складність і багатоаспектність поняття «прогнозування» зумовлює 

існування різноманітних його трактувань у довідковій та енциклопедичній 

літературі, а саме:  

прогноз стану, розвитку і результату чого-небудь на основі наявних 

даних і складання прогнозу [68, с. 1148];  

розроблення прогнозу, спеціального наукового дослідження 

конкретних перспектив розвитку будь-яких явищ [249, с. 1436];  

розроблення прогнозів, тобто вірогідних суджень про розвиток і стан 

будь-якого явища у майбутньому [238];  

процес розробки прогнозів [233, с. 4];  

розроблення прогнозів, тобто ймовірних суджень щодо стану 

функціонування об’єкта у найближчому і віддаленому майбутньому [98, 

с. 716];  

пізнавальна діяльність, що спрямована на розкриття особливостей 

процесів у майбутньому, показ напрямів та умов здійснення передбачення 

[193, с. 272];  

форма наукового передбачення результатів своєї діяльності; розробка 

конкретного припущення, висловленого на основі спеціально організованого 

дослідження, перспективи розвитку, зокрема освітньої системи [236, с. 88];  

різновид наукового передбачення [234, с. 67]. 

Розглянувши різні трактування поняття «прогнозування», зауважимо, 

що цей термін є похідним від поняття «прогноз» й є процесом здійснення 

ймовірностного судження про стан будь-якого явища, що пізнається, для 

створення уявлення про майбутнє. 
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У зв’язку з сучасною науково-технічною революцією та ідеологічною 

боротьбою з питань майбутнього людства та цивілізацій Е. Араб-Огли у своїх 

працях стверджував, що саме завдяки прогнозуванню можливо утримати під 

своїм контролем стрімкий хід подій у суспільстві. Для того, щоб бути 

впевненим в ефективності своєї діяльності та достовірності можливих подій, 

необхідно передбачати на чималий термін, а метод імпровізації рішення при 

виникненні проблем стає все менш надійним [34]. 

Міждисциплінарний підхід до проблеми прогнозування складався 

поступово, виникнув на ґрунті розвитку різних галузей знань. Прогнозування 

у різних аспектах стало предметом вивчення філософів, психологів, 

соціологів, педагогів та ін.  

Аналіз філософської літератури засвідчив, що питання прогнозування 

та передбачення майбутнього висвітлено в працях А. Бауера [262], Д. Белла 

[290], І. Бестужева-Лади [47, 46], Б. Гершунського [82, 83], С. Корлюка [230], 

В. Лапкіна [189], В. Пантіна [189], О. Сидоренка [230], Г. Тагірової [246], 

Е. Тоффлера [252, 294, 295], М. Філяпіна [230], М. Храленка [267] та ін. 

На думку науковців, сьогоднішня філософія на основі детального 

аналізу минулого і сучасного здійснює прогнози з реальною вірогідністю, а 

основою прогнозування є спроможність нервової системи «записувати» 

минулі події. Оцінювання людьми перспектив розвитку явищ, процесів на 

основі попереднього досвіду з відомою періодичністю, циклічністю подібних 

явищ і процесів є одним з основних джерел інформації про майбутнє [230, 

с. 285]. 

У філософському енциклопедичному словнику «прогнозування» 

трактується як розробка прогнозу – ймовірного судження про стан будь-

якого явища в майбутньому; у вузькому значенні – спеціальне наукове 

дослідження перспектив розвитку будь-якого явища, переважно з 

кількісними оцінками й зазначенням більш чи менш визначених термінів 

зміни цього явища [263, с. 513].  

Необхідність прогнозування майбутнього зумовлена як об’єктивними 
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реаліями загальноцивілізаційного розвитку, так і проблемами більш 

конкретного, перспективного регулювання економічних, політичних і 

духовних, а також і військових відносин. Прискорені темпи непрогнозованих 

змін створюють реальну загрозу стабільності суспільства. Нині 

прогнозування спирається на розвинену науково-теоретичну базу та 

вирізняється яскраво визначеним прикладним характером. Сучасна 

об’єктивна реальність вимагає здатності вчасно реагувати на нові виклики 

часу (внутрішньодержавні та зовнішні проблеми), на появу потреб й 

інтересів, які конкурують, для прийняття необхідних рішень [246, с. 3].  

Філософські аспекти трансформації прогностичного знання у практику 

військової справи досліджує С. Гудков, який зазначає, що процеси, які 

відбуваються у військовій сфері, ЗС не завжди виявляються в бажаній мірі 

прогнозованими та керованими. Але використання досягнень сучасної 

прогностики дає можливість зменшити ймовірність реалізації негативних 

наслідків, підвищує ефективність військово-прогностичної діяльності. 

Військово-наукове прогнозування є спеціальною науковою процедурою, 

сукупністю процесів пізнання тенденцій розвитку військової сфери, 

екстраполяції виявлених тенденцій у майбутнє та визначення ймовірності їх 

реалізації з метою надання наукових рекомендацій суб’єктам військового 

управління. Науковець стверджує, що світоглядну та методологічну основу 

функціонування системи військово-прогностичної освіти складають 

досягнення сучасної науки. В межах військової науки формується 

перспективний військово-прогностичний напрям досліджень, який ставить за 

мету створити наукове підґрунтя військового управління. Ефективність 

осягнення прогностичних проблем залежить від наявності комплексних 

фундаментальних досліджень і розуміння необхідності військовим 

керівництвом мати науково обґрунтовані рішення. Важливе значення має 

набуття здатності до прогностичної діяльності на основі прогностичної 

культури офіцерів – рівня засвоєння прогностичної практики, яка втілена у 

прогностичних знаннях, як інтелектуальних засобах прогностичної 
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діяльності (поняттях, категоріях, законах, принципах, методах, технологіях 

тощо), прогностичних навичках і вміннях [89]. 

Отож, філософсько-методологічне підґрунтя уможливлює розуміння 

сутності та змісту сучасних трансформацій наукового прогнозування у 

військовій сфері. 

У межах психологічної науки дослідниками також окреслено основні 

аспекти прогностичної діяльності, її функції у життєдіяльності людини, 

професійній діяльності фахівців (О. Алтунін [27], А. Брушлинський [61], 

А. Бунас [64], С. Гальцова [80], Т. Корнилова [129], О. Ларічев [140], 

Б. Ломов [147], О. Макарова [154], С. Наход [172], Р. Овчарова [179], 

О. Орлов [182], М. Потапов [209], Д. Прасол [211], Л. Регуш [221], Є. Сурков 

[147], І. Фейгенберг [261] та ін.).  

Без імовірнісного прогнозування була б неможлива будь-яка діяльність 

людини, оскільки саме в будь-якій діяльності людина передбачає 

найімовірніші можливості подальшого розвитку подій, включаючи ймовірні 

результати власних дій (І. Фейгенберг) [261].  

Функція прогнозування є комплексною, складною й значимою в 

управлінській діяльності офіцера. Відповідно вона, безумовно, вимагає від 

військового керівника мобілізації всіх його інтелектуальних ресурсів, його 

психічних можливостей. Функція прогнозування має прямий аналог в 

структурі психіки людини, в системі її психічних процесів, оскільки – це 

психічний пізнавальний процес. Для його характеристики застосовуються 

спеціальні психологічні поняття: випереджувальне відображення, 

ймовірнісне прогнозування, антиципація. У зв’язку з цим він (процес) є 

психічною основою для реалізації прогностичної функції в діяльності 

керівника [119, с. 107].  

У контексті нашого дослідження важливою є думка С. Находа про те, 

що, з одного боку, прогнозування належить до теоретичної, науково-

пошукової діяльності, а з іншого – входить до відмінних сфер практичної 

діяльності як повноправний і необхідний елемент, який необхідно розвивати 
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для вдосконалення професійної діяльності [172] фахівців. 

Отже, прогнозування є об’єктом дослідження науковців різних галузей, 

оскільки є складним й комплексним явищем, що зумовлює стійкий науковий 

інтерес до його вивчення. Оскільки педагогічна наука «об’єднує, інтегрує, 

синтезує дані всіх природничих і соціальних наук, пов’язаних з формуванням 

людини» [98, с. 635], тому цікавим для нашого дослідження є аналіз наукових 

праць, в яких висвітлюються теоретико-методичні аспекти підготовки до 

прогностичної діяльності різних категорій фахівців.  

Аналіз сучасних педагогічних досліджень засвідчив, що нині особлива 

увага приділяється здатностям особистості учня, майбутнього фахівця, 

керівника діяти і приймати ті чи інші рішення з певним часовим 

випередженням щодо майбутніх подій. Так, Л. Акімова [25], Г. Кугуєнко 

[134] досліджують формування прогностичних умінь учнів основної школи. 

Найбільша частина наукових праць присвячена дослідженню 

формування прогностичного компонента професійної діяльності педагогів 

(В. Бондар [58], Н. Давкуш [91], В. Демидова [94], Т. Димова [96], А. Захаров 

[105], О. Кабанська [115], І. Коновальчук [125], А. Присяжная [212, 213], 

М. Севастюк [227], А. Хубієва [268].  

Науковці також досліджують оособливості формування прогностичних 

умінь майбутніх фахівців інших сфер діяльності: формування прогностичних 

умінь майбутніх фахівців аграрної галузі висвітлено в дисертаціях 

А. Антонця [30], О. Макарової [154], майбутніх економістів – Т.  Столяренко 

[243], майбутніх практичних психологів – С. Наход [172].  

Суттєвий інтерес представляють науково-педагогічні дослідження 

проблем педагогічного прогнозування І. Бестужева-Лади [47, 45], 

Б. Гершунського [82, 83], Р. Вілліс [296], Н. Давкуш [91], Т. Димової [96], 

В. Загвязінського [101], А. Захарова [106, 105], О. Кабанської [115], 

В. Лісічкіна [144], О. Макарової [154], І. Підласого [202] та ін.  

За І. Бестужевим-Ладою, прогнозування виступає як передбачення 

(описова форма) – описання стандартних чи нестандартних перспектив 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%93.%D0%92.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%93.%D0%92.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%2C%20%D0%92%2E%20%D0%86%2E
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%93.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%93.$
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розвитку подій [47, 46, 45].  

На думку Б. Гершунського, «прогнозування» є категорією 

передбачення, що має різні форми конкретизації: просте передбачення чи 

передчуття, складне передбачення чи вгадування, а також спеціально 

організоване наукове дослідження перспектив розвитку будь-якого явища 

[83, с. 45].  

В. Загвязінський «прогнозування» розуміє як процес отримання 

випереджальної інформації про об’єкт, що спирається на наукове 

обґрунтування [101]. 

Науковці, які досліджують проблеми підготовки до прогностичної 

діяльності фахівців, ще не досягли однозначного визначення цього поняття. 

Для того, щоб усвідомити його сутність, ми проаналізували деякі їхні 

визначення (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Трактування поняття «прогнозування» науковцями педагогічної й 

психологічної наук 

№  

з/п 
Дослідники Визначення поняття 

«прогнозування» 

Сутнісна 

ознака 

1. Гершунський Б. 

[82, с. 198] 

педагогічне прогнозування – це 

спеціально організований комплекс 

наукових досліджень, спрямований на 

отримання достовірної інформації про 

розвиток відповідних педагогічних 

об’єктів з метою оптимізації змісту, 

методів, засобів та організаційних 

форм навчально-виховної діяльності  

дослідження 

2. Гончаренко С.  

[214, с. 265] 

процес розробки прогнозу 
процес 

3. Регуш Л.  

[221, с. 17–18]  

процес цілеспрямованого, свідомого 

пізнання майбутнього, розвиток якого 

в структурі особистості забезпечує їй 

можливість уявляти своє майбутнє на  

основі врахування різних часових 

перспектив  

процес 

4. Матвєєва Л., Раєв А. 

[220, с.78–85].  

прогнозування – це властивість, що 

розвивається, суб’єкта навчальної 

діяльності, оскільки тільки у процесі 

навчальної діяльності розвиваються 

такі якості, як цілеспрямованість дії, 

передбачення результатів своєї 

діяльності  

властивість 
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5. Приходько М. та ін. 

[239, с. 69] 

метод планування, в якому 

передбачення майбутнього спирається 

на накопичений досвід і поточні 

припущення щодо майбутнього  

метод 

планування 

6. Присяжна А. [212] науково обґрунтована діяльність, які 

спрямована на дослідження можливих 

перетворень, тенденцій розвитку, 

перспектив, у яких можуть опинитися 

суб’єкти й об’єкти діяльності 

діяльність 

7. Султанова Т.  

[244, c. 121] 

педагогічне прогнозування – це вид 

діяльності, що здійснюється на основі 

теорії педагогічної прогностики і 

спрямований на дослідження 

можливих перспектив розвитку і 

перетворення об’єктів і суб’єктів 

педагогічної дійсності 

діяльність 

8. Кабанська О. [115] спеціальний вид передбачення, що 

генерує дані про майбутнє об’єкта на 

основі аналізу його минулого та 

сучасного, а «педагогічне 

прогнозування» як комплекс наукових 

досліджень, спрямованих на 

отримання достовірної інформації про 

можливі перетворення й тенденції 

розвитку суб’єктів і об’єктів 

педагогічної діяльності  

передбачення 

9. Пікельна В. 

[98, с. 716] 

розробка прогнозів, тобто ймовірних 

суджень щодо стану функціонування 

об’єкта у найближчому і віддаленому 

майбутньому  

розробка 

прогнозів 

10. Бандурка О. 

Бочарова С. 

Землянська О. 

[40, с. 509] 

якісно-кількісне визначення 

параметрів соціальних процесів, явищ, 

об’єктів у близькій і віддаленій 

перспективі  

визначення 

11. Карпов А.  

[119, с. 559] 

1) управлінська функція, спрямована 

на передбачення можливих змін 

зовнішнього й внутрішнього 

середовища організації та їх облік при 

управлінні нею; 

2) регулятивний психічний процес, 

який відбувається в індивідуальній 

діяльності у формі антиципації; 

3) метод планування, в якому прогноз 

майбутнього опирається на набутий 

досвід й поточне припущення відносно 

майбутнього. 

функція; 

процес; 

метод 

планування 

 

Отже, поняття «прогнозування» науковці розуміють як: «процес», 

«діяльність», «дослідження», «визначення», «розробку прогнозів», «метод 

планування», «властивість», «управлінську функцію». Це дає підстави 

Продовження табл. 1.1 
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стверджувати, що не існує однозначного визначення цього поняття, але 

можна виділити його основні ознаки, а саме: 

це – процес цілеспрямованого свідомого пізнання майбутнього; 

це – діяльність різних видів (дослідження, передбачення, визначення, 

розробка); 

його метою є розвиток і перетворення об’єктів і суб’єктів педагогічної 

дійсності, оптимізації змісту, методів, засобів та організаційних форм 

навчально-виховної діяльності; 

його результатом є прогноз.  

«Прогнозування», на узагальнену думку науковців-педагогів, 

уможливлює отримання випереджальної інформації про досліджувані 

об’єкти й суб’єкти з метою оптимального вирішення поставлених навчально-

виховних завдань. Предметом педагогічного прогнозування є пізнання 

можливих станів педагогічних об’єктів у майбутньому, дослідження 

закономірностей і способів розроблення педагогічних прогнозів.  

З огляду на досліджувану галузь освіти – військову, цікавими для 

нашого дослідження є питання військового прогнозування, які висвітлено у 

фундаментальних працях 60-80-х рр. ХХ ст.: М. Галкіна [77; 78], 

В. Конопльова [126], Б. Краснова [133], Ю. Михайлова [278], Л. Семейка 

[228], М. Чередніченка [272], Ю. Чуєва [278], М. Ясюкова [289] та інших 

військових фахівців, які намагалися визначити узгоджений підхід щодо 

прогнозування у військовій справі.  

Проблеми наукового передбачення та прогнозування у військовій 

справі представлені в сучасних наукових працях О. Андрощука [28], 

В. Берегового [42], В. Биченкова [48], І. Воробйова [76], О. Воробйова [75], 

В. Городнова [86], Д. Гриба [88], С. Гудкова [89], Ю. Дем’янюк [93], 

В. Коваля [121], А. Лінюшина [143], А. Малюги [157], О. Міхалкіна [165], 

І. Одноралова [180], О. Павловського [188], В. Рябчука [224], Д. Суріна [245], 

Д. Стєм [293], В. Чорного [277], О. Удовиці [254] та ін. Науковці 

досліджують особливості прогнозування у військовій галузі, його цілі та 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%AE$
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сфери застосування, форми, методи, методики, співвідношення 

прогнозування та реальних бойових дій тощо. 

В. Рябчук наголошує на тому, що у військовій справі постійно 

виникають труднощі, які можливо вирішити за допомогою інтелекту, 

інформації та прогнозування. У сучасних умовах, великої кількості 

нетипових глобальних та регіональних конфліктів, під час управління 

необхідно опиратися на наукові методи математичного, евристичного, 

соціального моделювання та прогнозування, оцінювати різні можливості 

результатів. Військове прогнозування дає змогу визначити не тільки 

специфіку майбутніх війн і конфліктів, а й можливість вжити відповідних 

заходів для мінімізації втрат серед військовослужбовців і військової техніки 

[224, с. 74]. 

З огляду на принципову невизначеність інформації про супротивника і 

випадковість розвитку в кожному вогневому контакті, прогнозування 

відіграє важливу роль і потребує розроблення методики здійснення прогнозу 

(В. Городнова, В. Овчаренко [86]).  

На визначальній ролі прогнозування акцентує увагу А. Лінюшин: 

сучасність диктує нові реалії, тому роль прогнозування буде вирішальним 

елементом наукової організації воєнно-політичного управління, яке постійно 

залежить від оперативно воєнно-політичних рішень, перспектив загального 

розвитку майбутніх подій [143]. 

З метою більш ґрунтовного розуміння поняття «прогнозування» нами 

проаналізовано його визначення науковцями військової галузі (табл. 1.2). 

Аналіз наведених підходів до інтерпретації поняття «прогнозування» 

уможливлює висновок про те, що значних розбіжностей у визначеннях 

науковців-педагогів і психологів, а також науковців військової галузі немає. 

Дослідники військової галузі розуміють «прогнозування» як «процес», 

«діяльність», «дослідження», «визначення», «метод» і додають «комплекс 

організаційних заходів», «здібність», «продукт мислення».  
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Таблиця 1.2 

Трактування поняття «прогнозування» науковцями військової галузі 

№ 

з/п 

Дослідники Визначення поняття  

«прогнозування» 

Сутнісна 

ознака 

1. Андрощук О. 

[28] 

процес передбачення майбутнього стану предмета 

чи явища на базі минулого і сучасного, 

безперервна інформація про будь-які 

характеристики розвитку цього предмета чи явища 

в перспективі 

процес 

 

2. Гудков С.  

[89, с. 5] 

спеціальна наукова процедура, сукупність процесів 

пізнання тенденцій розвитку військової сфери, 

екстраполяція виявлених тенденцій у майбутнє та 

визначення ймовірності їх реалізації з метою 

надання наукових рекомендацій суб’єктам 

військового управління. 

3. Шулаков О. 

[281].  

система процесів пізнання для отримання 

випереджувального результату  

4. Анфалов Є. 

[33] 

 

специфічна мисленнєва діяльність щодо 

формулювання різних гіпотез про події, які 

очікуються та власні дії, їх наслідки, й яка включає 

певну послідовність етапів: від постановки задач 

до рішення цих й інших проблем, що раптово 

виникли в процесі навчально-бойової діяльності  

діяльність 

5. Вербицький К., 

Ложкин Г., 

Ошурков С.  

[69, c. 55] 

науково обґрунтоване дослідження перспектив 

будь-якого явища (соціального, економічного, 

природного тощо) 

дослід-

ження 

6. Військовий 

енциклопедични

й словник  

[74, с. 1230]. 

визначення ймовірнісний перспектив розвитку 

військово-політичної обстановки, збройних сил, 

військової техніки й військового мистецтва, одна з 

форм передбачення  

визна-

чення 

7. [240, с. 558] визначення перспективних імовірнісних даних про 

можливі напрями і тенденції розвитку ЗС, 

військової техніки та військового мистецтва, як у 

своїй країні (коаліції країн), так і у вірогідного чи 

реального противника, ходу і результату збройної 

боротьби та війни в цілому  

визна-

чення 

8. Удовиця О. 

[254]  

комплекс організаційних заходів на передбачення 

потреб у військових фахівцях  

комплекс 

організа-

ційних 

заходів 

9. Тіханичев О.,  

Саяпін О. 

[248, с. 28–37]. 

здібність, яку повинен мати офіцер штабу чи 

аналогічного підрозділу, який постійно здійснює 

оцінку обстановки і прогнозування її розвитку в 

умовах бойових дій  

здібність 

10. Береговий В. 

[42, С. 13–15];  

продукт мислення та трудової діяльності, для 

отримання випереджувальної інформації про 

об’єкт  

продукт 

мислення 

11. Чуєв Ю., основний метод, необхідний у військовій справі метод 
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Михайлов Ю.  

[278, с. 217]. 

для дослідження проблем військового мистецтва, 

теорії та практики ведення бойових дій, 

визначення основних законів збройної боротьби та 

методів управління процесами, що супроводжують 

збройну боротьбу  

 

Отже, прогнозування як складна й багатогранна категорія 

досліджується різними науками, кожна з яких висвітлює певний аспект, що 

створює методологічні передумови подальшої конкретизації зазначеного 

поняття.  

Так, одна з наукових позицій визначає його як фундаментальну 

властивість психіки, здатність до випереджувального відображення 

майбутнього [29, 44, 261]. Важливим для нашого дослідження є умовивід про 

те, що здатність до випереджуючого відображення майбутнього є як 

загальна, пов’язана з його передбаченням, так і спеціальна, що передбачає 

успішне вирішення професійних задач. Згідно з другою науковою позицією, 

прогнозування визначається як особливий вид пізнання, спрямований на 

отримання знань про майбутнє і процеси його розвитку [219]. Йому 

притаманні основні характеристики наукового пізнання – раціональність 

пізнавальної діяльності, що припускає переважне звернення до доводів 

розуму і максимальне виключення емоцій і особистих думок; виділення 

теоретичної й емпіричної складових знання, що забезпечує всебічний опис 

феномену, що досліджується; створення поняттєво-термінологічної системи, 

що розвиває взаємозв’язок і взаємодію теорії і практики отримання 

відомостей про майбутнє й процесах його розвитку.  

Третя позиція для нашого дослідження є найбільш важливою, оскільки 

сутність феномену прогнозування трактується як вид діяльності, що 

зумовлено тим, що його функції не обмежуються лише теоретичним 

способом обґрунтування тенденцій розвитку різноманітних систем, процесів 

і об’єктів, а дають випереджувальне відображення дійсності, що розвивається 

і проявляється в неперервній практичній діяльності людини та є функцією 

емпіричного способу перетворення майбутнього [244]. 

Продовження табл. 1.2 
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У дослідженні ми виходимо з того, що прогнозування є широкою і 

багатогранною сферою діяльності, функцією управління, складовою 

управлінської діяльності й основою прогностичної діяльності офіцерів. У 

зв’язку з цим, подальша робота спрямована на з’ясування особливостей 

професійної діяльності офіцера ЗС України, а також суті та структури їхньої 

прогностичної діяльності. 

 

1.2. Прогностична діяльність як складова військово-професійної 

діяльності офіцера  

Військова професія – це різновид суспільно необхідної діяльності, 

постійно виконуваної в умовах мирного та воєнного часу. Будь-яка 

діяльність є специфічною формою активного ставлення суб’єкта до 

навколишнього світу, змістом якого є доцільна зміна і перетворення світу на 

основі освоєння і розвитку культури. Діяльність викликається певними 

мотивами, причинами, які підштовхнули суб’єкт визначати мету й 

організувати діяльність для її досягнення [124, с. 72]. 

Здійснено чимало досліджень, у яких розглянуто теоретичні й 

прикладні аспекти щодо поняття «діяльність». У науково-методичних, 

енциклопедичних і словникових джерелах поняття «діяльність» трактується 

як:  

застосування своєї праці до чого-небудь, активна взаємодія з 

навколишньою дійсністю, у ході якої людина виступає як суб’єкт, яка 

цілеспрямовано діє на об’єкт [236, c. 25]; 

спосіб буття людини у світі, здатність її вносити в дійсність зміни [258, 

с. 98];  

активність людини, що має усвідомлюваний характер і цілеспрямована 

на досягнення поставленої мети, що визначається потребою [234, с. 11];  

специфічна людська форма ставлення до навколишнього світу, зміст 

якої складають її доцільні зміни і перетворення в інтересах людей, умови 

існування суспільства [56, с. 382];  
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форма психічної активності суб’єкта, спрямована на пізнання та 

перетворення світу та самого людства [193, с. 71];  

специфічна форма активного ставлення людини до навколишнього 

середовища, змістом його зміна та перетворення [174, с. 633];  

застосування праці до чого-небудь, праця та дії людей у якій-небудь 

галузі [67, с. 306]. 

У роботах провідних науковців знайшли відповідне відображення 

наукові погляди, які сприяли розкриттю сутності й змісту поняття 

«діяльність», як-от:  

невід’ємна частина системи суспільства, що розвивається, один із 

найважливіших моментів організації праці (А. Бауер [262, с. 43]);  

соціально значима функція людини, виконання якої вимагає 

спеціальних знань, умінь і навичок, а також професійно зумовлених якостей 

особистості (Е. Зеєр [107, с. 30]);  

специфічна форма суспільно-історичного буття людини, 

цілеспрямоване перетворення нею природної і соціальної дійсності 

(В. Мижеріков [163]);  

важлива форма вияву активного ставлення людини до навколишнього 

середовища (С. Максимюк [156]);  

навмисна активність людини, що виявляється у процесі її взаємодії із 

навколишнім світом і полягає у вирішенні життєво важливих задач, які 

визначають існування і розвиток людини (О. Леонтьєв [142, с. 9]);  

специфічна активна форма взаємодії людини із навколишнім 

середовищем, зміст якої полягає у ії доцільній зміні й перетворенні в 

інтересах людини, включає мету, засоби, результат і процес пізнання 

(В. Полонський [204]).  

Відтак, незважаючи на багатогранність представлених поглядів 

науковців, «діяльність» як наукова категорія, як складний і своєрідний 

процес, який переважно визначається цілями й вимогами суспільства, 

недостатньо з’ясована. В контексті аналізу визначень поняття «діяльність» 
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доречно згадати висловлювання психолога В. Пушкіна, автора ситуаційного 

управління, про те, що важко знайти інше поняття, яке б більше 

використовувалося в спеціальній літературі, проте незважаючи на це, 

діяльність так і не знайшла свого розкриття ні в одній із психологічних праць 

[218]. 

Суть поняття «діяльність» ми розуміємо як усвідомлену, 

цілеспрямовану активність суб’єкта, яка спрямована на пізнання та творче 

перетворення навколишнього середовища, досягнення свідомо поставлених 

цілей.  

У контексті розуміння зазначеного поняття і враховуючи раніше 

розглянуте поняття «прогнозування», логічним є з’ясування сутності поняття 

«прогностична діяльність офіцера». 

Загальні аспекти прогностичної діяльності порушуються в наукових 

працях В. Гудкова, Н. Давкуш, Ю. Дем’янчука, О. Дука, В. Дяченка, 

В. Кирилюка, Н. Кузьміна, С. Наход, М. Севастюк, Д. Швець.  

«Прогностична діяльність» для будь-якого фахівця є специфічним 

видом діяльності щодо визначення та аналізу альтернативних варіантів дій у 

певній ситуації (розробка прогнозів), оцінювання та вибору найбільш 

оптимального варіанту розв’язання проблеми і досягнення поставленої мети. 

Прогностична діяльність пов’язана з передбаченням розвитку об’єктів і 

суб’єктів управління на перспективу, здійснюється шляхом розроблення 

моделей щодо ймовірних тенденцій перебігу процесу та можливих 

результатів тих чи інших проектів [211].  

С. Наход стверджує, що прогностична діяльність, по-перше, належить 

до теоретичної, науково-пошукової, по-друге – входить у різні сфери 

практичної діяльності як повноправний і необхідний елемент [171, с. 201].  

Н. Давкуш зазначає, що «прогностична діяльність» – це діяльність, яка 

визначається ціннісним цілепокладанням, передбачає здійснення системної 

діагностики у професійній роботі, випереджувального планування 

педагогічної проблеми, прогнозування шляхів її розв’язання з використанням 
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моделювання, проектування й конструювання технології досягнення 

передбачуваного результату й упровадження її у процес управління 

особистісним розвитком [91].  

«Прогностичну діяльність» у військовій справі трактують як, 

насамперед, відпрацювання прогнозів імовірних тенденцій розвитку об’єкта 

та вживання відповідних корегувальних заходів [112, с. 69].  

С. Гудков під «прогностичною діяльністю» розуміє прогностичний 

спосіб мислення, виокремлюючи класичний (характерний для офіцерів 

тактичного рівня підготовки), некласичний (оперативно-тактичний рівень 

підготовки) та постнеокласичний (стратегічний рівень підготовки) стиль [89].  

Професійна діяльність офіцера ЗС України істотно відрізняється від 

професійної діяльності цивільних фахівців. Специфічність професійної 

діяльності офіцера можна пояснити складністю покладених на них обов’язків 

і прийняття відповідних рішень, від яких залежить не тільки матеріальні 

збитки, що можуть стати наслідком непродуманих рішень, а й збереження 

життя підлеглого особового складу.  

Системний аналіз військово-професійної діяльності офіцера, 

здійснений М. Нещадимом, уможливив здійснити певні узагальнення й її 

класифікацію за відповідними основами, а саме: 

військово-професійна діяльність офіцера – поліфункціональна; 

вона належить до типу «людина-людина»; 

вербальна щодо засобів впливу на об’єкт і здійснювану в умовах 

безпосереднього та опосередкованого зв’язку з ним; 

індивідуальна та колективна за формою організації; 

самостійна в межах завдання і керівна; 

характеризується широким обсягом службово-інформаційних зв’язків 

із періодично змінюваним колом останніх і періодично змінюваним колом 

осіб; 

потребує відповідного рівня спеціальної підготовки; 

за співвідношенням розумового та фізичного навантаження належить 
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більш до розумового; 

пред’являє вимоги як до особистісних, так і до психофізіологічних 

якостей; 

вимагає професійного відбору; 

динамічна, пов’язана зі змінюваними умовами праці; 

пов’язана з екстремальними рівнями психічної напруги [173, с. 481]. 

Особливості професійної діяльності офіцера також полягають в:  

його взаємодії з зовнішнім світом, у процесі якої відбувається 

виконання ним завдань із забезпечення збройного захисту держави від 

агресорів [81, с. 6];  

різноманітності складових, які визначають поліфункціональність 

військової праці, інтегрованому характері результатів військової праці, що 

складається із боєготовності відділень, морально-психологічного стану 

особового складу [146, с. 6];  

небезпеці, раптовості, несподіваності виникнення та прояву різних 

ситуацій службової діяльності, новизні й невизначеності обстановки, 

монотонії, груповій ізоляції, дефіциті часу й браку інформації, 

інтелектуальній складності вирішення завдань, суміщенні кількох видів 

діяльностей [232, с. 4] тощо.  

Усе це створює додаткові труднощі офіцеру при виконанні службових 

обов’язків, потребує виявлення і передбачення об’єктивних варіантів 

рішення управлінських задач й актуалізує розвиненість здатностей 

передбачати результат, прогностичних вмінь щодо прийняття управлінських 

рішень й високого рівня підготовленості до здійснення прогностичної 

діяльності.  

Військові фахівці мають постійно аналізувати обстановку в 

обмеженому часовому просторі, передбачати та прогнозувати розвиток 

ситуацій у ході повсякденної та бойової діяльності, реально оцінювати 

можливі дії противника та дії свого підрозділу, тобто володіти 

прогностичною компетенцією [31, с. 176–178].  
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Повсякденна діяльність офіцера завжди пов’язана з аналізом її 

організації й осмисленням успішності досягнутих особистісних результатів і 

військового колективу, прогнозуванням подальших дій (своїх і підлеглих), 

тобто ця діяльність за своєю природою рефлексивно-прогностична [32, 

с. 229]. Отже, підготовка майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності 

виступає важливим компонентом їхньої професійної підготовки й забезпечує 

в майбутній професійній діяльності перехід від ситуативного до 

прогностично-зорієнтованого та обґрунтованого управління певною 

військовою організаційною структурою.  

На нашу думку, прогностична діяльність офіцера – це специфічний вид 

професійно-управлінської діяльності щодо цілеспрямованого 

випереджувального планування та передбачення ймовірних змін військової 

дійсності в межах посадових компетенцій, визначення й аналізу 

альтернативних варіантів дій у службово-професійних ситуаціях, а також 

оцінювання та вибору найбільш доцільних варіантів розв’язання професійно-

управлінських проблем і виконання поставлених завдань із мінімальними 

втратами особового складу, озброєння та військової техніки [5, с. 150-152; 

6].  

Сучасні форми протистояння, нестримний розвиток засобів і способів 

збройної боротьби, особливо за умов гібридної війни, значно підвищують 

вимоги до військових фахівців, особливо щодо їхньої здатності здійснювати 

прогностичну діяльність у стандартних і нестандартних ситуаціях. 

Відповідно до ст. 59 розділу 2 «Статуту внутрішньої служби ЗС України» про 

загальні обов’язки командирів (начальників)», військові фахівці мають 

виконувати обов’язки, що опосередковано передбачають здійснення ними 

прогностичних функцій (дій) (табл. 1.3).  

Як засвідчує аналіз обов’язків командирів (начальників), 

представлених у табл. 1.3, у межах компетенції офіцера закладено 

прогностична функція, що передбачає здійснення ним прогностичної 

діяльності. У бойових умовах прогнозування ймовірних дій противника, 
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виявлення стереотипів його мислення, шаблонів у діях і максимальне 

приховування власних намірів є найважливішими чинниками успіху. 

Таблиця 1.3 

Конкретизація прогностичних функцій (дій) в обов’язках  

командирів (начальників) 
Обов’язки командирів (начальників): Прогностичні функції (дії) 

планувати роботу і здійснювати заходи щодо 

підтримання та вдосконалення бойової та 

мобілізаційної готовності і вимагати їх 

виконання, своєчасно вносити до планів 

роботи необхідні зміни (уточнення), вживати 

заходів для охорони державної таємниці, 

забезпечення прихованого управління 

військами; 

планування чи передбачення можливих 

змін дійсності (враховувати сучасні 

вимоги сучасного бою) під час бойової 

підготовки; передбачення можливого 

витоку спеціальної та таємної 

інформації, вживання заходів щодо 

недопущення 

знати стан справ у дорученій йому військовій 

частині, на кораблі (у підрозділі), ділові, 

морально-психологічні якості безпосередньо 

підпорядкованих військовослужбовців, бойову 

та іншу техніку, озброєння, що є в частині, на 

кораблі (у підрозділі), вміло керувати 

військовою частиною, кораблем (підрозділом) 

як у повсякденному житті, так і під час 

виконання бойових завдань; 

передбачення можливих наслідків 

негативного морально-психологічного 

стану особового складу для недопущення 

травматизму чи смерті, що призведе до 

неможливості виконання поставленого 

завдання; 

володіння інформацією реального стану 

бойової й іншої техніки, озброєння для 

вдалого застосування свого підрозділу 

проти противника (планування бойових 

дій) 

організовувати та безпосередньо керувати 

бойовою підготовкою, здійснювати контроль 

за її ходом, об'єктивно оцінювати досягнуті 

підлеглими результати, підсумовувати й 

заохочувати кращих, узагальнювати та 

впроваджувати передовий досвід у практику 

навчання особового складу; 

проведення аналізу та передбачення 

впровадження у майбутнє власний досвід 

враховуючи прогнози експертів за 

різними напрямами 

своєчасно вживати заходів для виконання 

завдань соціально-психологічного 

забезпечення бойової підготовки; 

здійснення прогнозу щодо підтримання 

високо рівня соціально-психологічного 

забезпечення бойової підготовки 

завжди мати точні відомості про особовий 

склад, озброєння, боєприпаси, бойову та іншу 

техніку, пальне, матеріальні засоби (кошти), 

що є у військовій частині, на кораблі (у 

підрозділі) за штатом, списком і в наявності; 

здійснення аналізу поточного стану 

справ для вдалого прогнозування 

застосування підпорядкованого 

підрозділу у майбутніх операціях 

встановлювати у військовій частині, на 

кораблі (у підрозділі) такий внутрішній 

порядок, який гарантував би неухильне 

виконання законів України і положень 

статутів ЗС України 

попередження негативних наслідків 

недотримання виконання законів 

України і положень статутів ЗС України 

постійно виховувати підлеглих у дусі 

гуманізму та людяності, спираючись при 

цьому на загальновизнані принципи 

міжнародного права;  

вжиття заходів щодо попередження 

порушення принципів міжнародного 

права 
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проводити роботу щодо зміцнення військової 

дисципліни, запобігання надзвичайним 

подіям, кримінальним та іншим 

правопорушенням серед особового складу, 

своєчасно виявляти й усувати їх причини; 

аналізувати стан військової дисципліни і 

об'єктивно доповідати про це старшому 

командирові (начальникові); 

завчасне виявлення та попередження 

правопорушень з боку підлеглого 

особового складу 

виявляти чуйність та бути уважним до 

підлеглих, поєднувати вимогливість і 

принциповість з повагою до їх честі і гідності, 

вникати в проблеми їх побуту, забезпечувати 

соціальну та правову захищеність, у разі 

необхідності клопотати за них перед 

старшими командирами (начальниками);  

передбачення загроз та ризиків 

невиконання покладених завдань на 

підлеглий особовий склад із-за 

соціальних та правових проблем 

знати потреби і запити особового складу, 

приймати рішення за його заявами, скаргами 

та іншими зверненнями; організовувати 

своєчасну видачу всіх видів забезпечення та 

перевіряти його повноту; організовувати 

культурно-освітню роботу, створювати умови 

для зміцнення здоров’я та фізичного розвитку; 

передбачати всі потреби свого 

підпорядкованого складу для 

підтримання міцного бойового та 

морально-психологічного стану 

здійснювати заходи щодо безпеки особового 

складу військової частини, корабля  

(підрозділу) та інших осіб під час роботи з 

озброєнням, бойовою та іншою технікою, 

обладнанням, проведення стрільб, навчань, 

несення вартової і внутрішньої (чергової та 

вахтової) служби, виконання інших військових 

обов’язків; 

вживання заходів безпеки щодо 

недопущення негативних наслідків піл 

час виконання зазначених заходів 

особисто керувати кадровою роботою та 

відбором кандидатів для вступу до військово-

навчальних закладів;  

передбачення на стратегічному та 

оперативному рівні професійної 

розбудови та спроможності ЗС України 

організовувати експлуатацію, збереження і 

використання за призначенням казармено-

житлового фонду, комунальних споруд, 

інженерних мереж, наданих для 

розквартирування військових частин і 

підрозділів; 

підтримання об’єктів військового 

призначення у задовільному стані з 

метою застосування їх у критичних 

ситуаціях  

контролювати додержання заходів пожежної 

безпеки у військовій частині, на кораблі (у 

підрозділі); живати заходів для охорони 

довкілля в місцях розташування та дій військ; 

попередження пожарів та надзвичайних 

випадків 

організовувати та здійснювати заходи, 

спрямовані на захист особового складу, 

озброєння, боєприпасів, бойової та іншої 

техніки і майна від зброї масового ураження, 

звичайних засобів ураження.  

передбачення застосування противником 

зброї масового ураження та звичайних 

засобів ураження 

Отже, прогностична діяльність здійснюється офіцером у межах 

професійно-управлінських компетенцій і регламентується відповідно до 

Продовження табл. 1.3 
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посадових обов’язків, забезпечується прогностичною компетентністю під час 

виконання професійних завдань [4, с. 16–17].  

Слід зазначити, що динаміка воєнно-політичних процесів, зумовлена 

веденням гібридної війни Російською федерацією, необхідність мінімізації 

негативних наслідків, пов’язаних з військовою діяльністю, потребує 

формування у майбутніх офіцерів прогностичної компетентності та розвитку 

прогностичного стилю мислення, що є підґрунтям їхньої ефективної 

прогностичної діяльності.  

 

1.3. Прогностична компетентність як результат підготовки 

майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності  

Важливим питанням сьогодення для ЗС України є перехід до 

професійної армії, що сприятиме високоефективному використанню 

кадрового потенціалу, для реалізації чого висуваються особливі вимоги до 

компетентності майбутніх офіцерів, їхнього вміння діяти в нових 

нестандартних умовах, прогнозувати розвиток подій, знаходити нестандартні 

підходи до вирішення проблем тощо. Саме життя примушує сучасне 

покоління офіцерів перебудовувати своє мислення, рішуче відмовлятися від 

стереотипів, творчо підходити до виконання поставленого завдання, 

розширювати та збагачувати свої можливості та знання про загальні засоби 

та механізми реагування на реалії сучасності.  

Майбутній військовий фахівець на рівні «бакалавр військового 

управління» здобуває у ВВНЗ загальнокультурну та фундаментальну 

підготовку з військово-професійним спрямуванням і базову військово-

професійну підготовку, що дає йому змогу вирішувати типові військово-

професійні завдання тактичного рівня з метою виконання обов’язків на 

первинних офіцерських посадах.  

Військово-педагогічний процес у ВВНЗ порівняно з цивільними ВНЗ 

має специфічні особливості, зумовлені цілями, змістом, характером і 

результатом діяльності офіцерського складу: 
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1. Суб’єктами педагогічного впливу у ВВНЗ є курсанти (слухачі), які 

пройшли військово-професійний відбір до відповідного ВВНЗ і свідомо 

обрали шлях у житті, пов’язаний із професією захисника своєї Батьківщини. 

2. Навчальна діяльність курсантів (слухачів) є їхнім основним 

службовим обов’язком. Система знань, навичок і вмінь, якою вони мають 

оволодіти, виступає не тільки у формі понять, категорій і правил, а також як 

основа службової діяльності. 

3. ВПП за організацією та змістом має орієнтуватися на умови 

постійної бойової готовності військ та її забезпечення. Це реалізується 

шляхом: врахування досвіду військ, підтримання їх у постійній бойовій 

готовності; проведення стажувань у військах; участі у навчаннях військ; 

практичної польової підготовки; участі в тактичних і тактико-спеціальних 

навчаннях; військово-прикладної спрямованості викладання навчальних 

дисциплін. 

4. ВВНЗ готують не тільки військового фахівця, а й організатора, 

військового педагога, вихователя, лідера для майбутніх підлеглих. 

5. ВПП, його зміст, форми, методи та засоби великою мірою визначає 

науково-технічний прогрес у військовій галузі. Так, безперервне ускладнення 

нової бойової техніки і зброї спонукає до неухильного підвищення ролі та 

значення теоретичних знань військових фахівців. Цю тенденцію виражено у 

принципі фундаменталізації військової освіти. 

6. Безперервно зростає роль морально-психологічної підготовки 

курсантів (слухачів) до ведення бойових дій в умовах сучасної війни із 

застосуванням зброї масового ураження, інформаційних та психологічних 

технологій. 

7. В умовах, коли дедалі більшої актуальності набуває проблема права 

війни, що узгоджує воєнну необхідність із принципами гуманності на рівні 

міжнародних угод, регулює міжнародні збройні конфлікти і проводить 

кордон між тим, що дозволено й що заборонено під час ведення воєнних дій 

(Гаазьке, Женевське право та ін.), ВПП наповнюється специфічним змістом, 
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а головне – сприяє формуванню в курсантів (слухачів) відповідних настанов і 

переконань щодо дотримання права війни. Ще кілька років тому в межах 

ВПП цей аспект практично не розглядався, а нині він вимагає відповідної 

підготовки науково-педагогічного складу [173, с. 532-533]. Оскільки «кожен 

командувач в плані забезпечення поваги до права війни в межах своєї 

компетенції несе особисту відповідальність за організацію вивчення права 

війни, повинен розробляти організаційні заходи та бути готовим вирішувати 

завдання, які витікають за специфіки отриманих завдань» [206, с. 187]. 

Розвиток особистості офіцера у зв’язку з характером його службової 

діяльності розгортається й реалізується досить своєрідно, виходячи з 

особливостей цілої низки особистісних і діяльних чинників. Слід зазначити, 

що цей розвиток має на меті забезпечення досить надійної поведінки офіцера 

в конкретних професійних умовах мирного та воєнного часу, що визначає 

формування стійких рис його особистості, специфічних для військово-

професійної діяльності [187, с. 76]. Отже, серед пріоритетних завдань 

сучасної військової освіти є не лише забезпечення якісної фахової 

підготовки, але й формування високого рівня професійної компетентності 

військових фахівців, зокрема прогностичної.  

Компетентнісний підхід висуває на перше місце здатність майбутнього 

фахівця конструктивно вирішувати проблеми, що виникають у різних 

ситуаціях його професійної життєдіяльності. Компетентнісний підхід у вищій 

освіті – це методологічний та організаційно-педагогічний орієнтир, що 

акцентує увагу на меті й результатах професійного навчання і виховання, 

метою якого є забезпечення якості освіти [49, с. 73].  

Застосування компетентнісного підходу в системі підготовки 

військових фахівців передбачає, на думку А. Зельницького, досягнення ними 

кінцевого результату ВПП – сформованості передбачених освітньо-

кваліфікаційними характеристиками й освітньо-професійними програмами 

окремих компетентностей, що містять у собі визначені професійно важливі 

якості. А саме: соціально-особистісної (морально-етичні, індивідуально-
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психологічні, самовдосконалення); загальнонаукової (базові знання з 

гуманітарної та соціально-економічної, математичної та природничо-

наукової підготовки); загально-професійної (організаційно-управлінські, 

правові, тактичні, виховної роботи, інформаційно-комунікативні, несення 

чергової служби); спеціалізовано-професійної (тактико-спеціальні, військово-

технічні, методичні) [109]. 

На думку Л. Заїки, компетентнісний підхід у військовій освіті надасть 

можливість військовим фахівцям ефективно застосувати отримані знання при 

вирішенні конкретних спеціальних задач, проблемних ситуацій професійної 

діяльності [102, с. 96]. 

Проблема компетентнісного підходу в освіті знаходиться у центрі 

наукової уваги багатьох учених – Л. Анциферової, Г. Балла, С. Батишева, 

С. Вершловського, В. Журавльова, А. Хуторського, І. Ящук та ін. 

Професійна компетентність фахівця набула вагомого значення завдяки 

появі наукових праць таких вчених як О. Антонова, О. Дубасенюк, І. Зязюн, 

Л. Карпова, Н. Кузьміна, О. Ломакіна, А. Маркова, Г. Монахов, Н. Ничкало, 

М. Павлютенкова, А. Пискунов, М. Розов, В. Сластьонін. Значна частина 

дослідників (В. Баркасі, Є. Бондарєва, Н. Босак, Л. Волошко, С. Демченко, 

Л. Дибкова, Л. Карпова, С. Козак, О. Коломінова, О. Мамчич, Р. Мільруд, 

С. Молчанов, Г. Онкович, М. Поліщук, О. Селіванова, С. Селіверстов, 

В. Топалова, Л. Шевчук, І. Ящук) присвятили свої дисертаційні дослідження 

проблемі формування й розвитку компетентності фахівців різних галузей. 

В. Ягупов зазначає, що попри таку широку палітру досліджень із 

проблеми компетентності та компетентнісного підходу в освіті, нині в 

педагогічній теорії і практиці має місце неоднозначне розуміння їх змісту та 

смислового поля [287]. У педагогічній літературі (особливо вітчизняній) 

констатується відсутність єдиного розуміння значення базових положень і 

понять компетентнісно орієнтованого підходу та їх взаємозалежності. 

Об’єктивне усвідомлення призначення компетентнісного підходу в освіті та 

методологічне обґрунтування його використання в процесі професійної 
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підготовки майбутніх фахівців безпосередньо залежить від розуміння 

сутності та змісту понять «компетенція», «компетентність», 

«компетентнісний підхід», які для української педагогіки є відносно новими, 

і тому спостерігається різне їх тлумачення суб’єктами освіти [286, с. 47]. 

Міжнародним департаментом стандартів для навчання, досягнення та 

освіти (International Board of Standards for Training, Performance and 

Instruction) поняття «компетентність» визначається як спроможність 

кваліфіковано провадити діяльність, виконувати завдання або роботу. 

Поняття компетентності при цьому «містить набір знань, навичок і ставлень, 

що дають змогу особистості ефективно діяти або виконувати певні функції, 

спрямовані на досягнення певних стандартів у професійній галузі або певній 

діяльності» [291, с. 45].  

Міжнародна комісія Ради Європи у своїх документах розглядає поняття 

компетентності як загальні, або ключові вміння, базові вміння, 

фундаментальні шляхи навчання, ключові кваліфікації, ключові уявлення, 

опори або опорні знання. Експерти країн ЄС визначають поняття 

компетентність як здатність застосовувати знання й уміння (Eurydice, 2002), 

що забезпечує активне застосування знань у нових ситуаціях [292, с. 54]. 

У законодавчій базі нашої країни, зокрема у Законі України «Про вищу 

освіту» «компетентність» трактується як динамічна комбінація знань, вмінь і 

практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 

громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність 

особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є 

результатом навчання на певному рівні вищої освіти. Результатами навчання 

визначено сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих 

особою у процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-

науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та 

виміряти [103].  

Відповідно до Національної рамки кваліфікацій компетентність – 

здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через 
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знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості; результати 

навчання – компетентності (знання, розуміння, уміння, цінності, інші 

особисті якості), які набуває та/або здатна продемонструвати особа після 

завершення навчання [208]. 

Н. Брюхановою на основі узагальнення наукових джерел здійснено 

аналіз різних підходів до співвідношення між поняттями «компетентність» і 

«компетенція»:  

підхід перший: компетенція – це складова компетентності;  

підхід другий: існує лише один правильний термін для характеристики 

рівня підготовки – компетенція;  

підхід третій – компетентність – результативне поняття, а компетенція 

– процесуальне;  

підхід четвертий: підготовка характеризується одним терміном – 

компетентність;  

підхід п’ятий: складовими загальної компетентності є часткові 

компетентності;  

підхід шостий: поняття компетентності й компетенції тотожні одне 

одному [62, с. 238-240]. 

Ми погоджуємося з думкою О. Бойка про те, що явища, які 

визначаються поняттями «компетентність», «компетенція» і 

«компетентнісний підхід в освіті», не можуть існувати окремо, самі по собі, 

оскільки кожне з цих понять є смисловим продовженням іншого: 

компетенція як наукове явище → компетентність як інтегральна якість, яка 

характеризує підготовленість конкретного фахівця до розв’язання певних 

компетенцій → компетентнісний підхід як реалізація цієї інтегральної 

професійно важливої якості у практичній діяльності конкретного військового 

фахівця [55, с. 250]. 

Для нашого дослідження важливим є визначення поняття 

«компетентність», яке уведене в науковий обіг української педагогічної 

науки в XX ст. й якому сьогодні приділяється досить багато уваги.  
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У педагогічній літературі міститься достатня кількість різноманітних 

підходів до обґрунтування поняття «компетентність», яке є досить складним, 

глибоким і багатовимірним передусім через те, що включає в себе різні види 

та рівні навчальних освітніх та професійних компетенцій. Деякі вчені 

(Н. Бібік, Л. Ващенко, О. Локшина, О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун, 

О. Савченко) визначають «компетентність» як спеціально організовані 

набори знань, умінь, навичок і ставлень, що їх набувають у процесі навчання. 

Вони дозволяють фахівцям визначати, тобто ідентифікувати і розв’язувати, 

незалежно від контексту (від ситуації) проблеми, характерні для певної 

сфери діяльності. «Компетентність» визначає рівень професіоналізму 

особистості, а її досягнення відбуваються через здобуття нею необхідних 

компетенції, що є метою професійної підготовки фахівців. Головним 

показником готовності до професійної діяльності на сьогодні є професійна 

компетентність – інтегративна характеристика ділових та особистісних 

якостей спеціаліста, яка відображає не лише рівень знань, умінь, досвіду, 

достатніх для досягнення цілей професійної діяльності, але й соціально-

моральну позицію особистості [49]. 

Сьогодні підготовка висококваліфікованих військових фахівців 

обумовлена, з одного боку, стрімким розширенням міжнародного 

співробітництва України у сфері оборони та безпеки мира, а з іншого  - 

агресіє Росії проти України. Саме від рівня професійної компетентності 

офіцерів, здатності швидко і правильно орієнтуватись у складних ситуаціях 

взаємодії, що включає ведення сумісних бойових операцій, залежить 

співпраця та успішність виконання поставлених завдань [5]. 

Компетентність військового фахівця тлумачать як професійну, 

теоретичну та практичну готовність до виконання завдання, а також здатність 

до творчого мислення при виконанні обов’язків на професійному рівні [177].  

На думку Ю. Чауса, «компетентність» є інтегрованою характеристикою 

якостей особистості, результат підготовки випускників ВВНЗ для виконання 

діяльності в певних професійних та соціально-особистісних предметних 
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сферах (компетенціях), що визначається необхідним обсягом і рівнем знань 

та досвіду в певному виді діяльності. Компетентність майбутнього офіцера 

вчений розглядає як складову професійної спроможності 

військовослужбовця будь-якої спеціальності, професійно-особистісну 

характеристику фахівця, що передбачає набуття теоретичної і практичної 

готовності до здійснення професійної діяльності в умовах сьогодення [270].  

О. Діденко «компетентність» трактує як складну інтегровану якість 

фахівця, що зумовлена можливістю здійснювати певну діяльність. Водночас 

учений зазначає, що це не наявність знань, умінь, сукупність виконання 

певних процедур діяльності, а властивість фахівців здійснювати діяльність у 

цілому [95].  

На нашу думку, найбільш ґрунтовне визначення дефініції «професійна 

компетентність фахівця» запропоновано О. Бойком, який вважає, що це 

складне інтегральне психологічне, професійне, фахове й суб’єктне 

утворення, яке формується в процесі набуття професійної освіти, 

актуалізується, розвивається і вдосконалюється у процесі практичної 

професійної діяльності як її суб’єкта, а ефективність її здійснення суттєво 

залежить від теоретичного, практичного та психологічного видів його 

підготовленості до неї, здатності та готовності до її здійснення, суб’єктних, 

професійно важливих та індивідуально-психічних якостей фахівця, 

сприйняття ним цілей, цінностей, змісту, результатів та особливостей цієї 

діяльності [55, с. 242].  

Отже, проблеми формування й розвитку професійної компетентності як 

складного феномена мають достатню розробленість науковцями, проте 

наголосимо про незначну кількість досліджень щодо її важливої складової – 

прогностичної компетентності. Так, О. Погрябняк акцентує увагу на тому, що 

прогностична компетентність є своєрідним показником якості фахівця. У 

процесі діяльності фахівців процес відтворення прогностичної 

компетентності виконує три важливі функції: когнітивну (передбачення, 

очікування певних подій), регулятивну (готовність до попередження подій у 
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плануванні дій та поведінці) та комунікативної (готовність до взаємодії з 

оточенням, до пізнання та прогнозування майбутньої взаємодії) [201].  

Досліджуючи проблему формування прогностичних компетенцій 

курсантів ВВНЗ А. Шрамченко наголошує на важливості розвитку 

прогностичного мислення у майбутніх офіцерів, наявність якого сприяє 

адекватному плануванню та прогнозуванню професійних ситуацій [280].  

С. Каплун, однією зі складових професійної компетентності майбутніх 

офіцерів служби тилу визначає – прогностичну, яка, на його думку, 

спрямована на розроблення прогнозів у нестандартних ситуаціях та при 

виникненні труднощів, кризових ситуацій; передбачення можливих 

відхилень і небажаних явищ; оцінювання передбачуваних витрат засобів 

тилу, праці й часу підпорядкованого особового складу [118].  

В. Овод тлумачить прогностичну компетенцію як наявність у офіцера 

відповідних знань, умінь і навичок прогнозування, моделювання умов і 

планування різноманітних змістовно-технологічних систем [178, с. 43].  

О. Шулаков прогностичну компетенцію трактує як таку, що 

уможливить вирішення з високою ефективністю професійних завдань в 

екстремальних умовах, пов’язаних з ризиком життя, обмежених за часом на 

прийняття рішення, високим рівнем відповідальності за свої рішення та своїх 

підлеглих [282, с. 159].  

Є. Анфалов прогностичну компетенцію курсантів ВВНЗ розуміє як 

інтеграцію знань, умінь, досвіду і особистісних якостей, які забезпечують 

побудову науково-обґрунтованих прогнозів для ефективного рішення задач у 

процесі навчально-бойової діяльності [32,  230]. 

Важливим у контексті нашого дослідження є підхід О. Пузикова щодо 

визначення управлінсько-прогностичної компетентності курсантів ВВНЗ як 

такої, що реалізується під час виконання управлінських функцій і забезпечує 

прогностичну діяльність офіцера в професійній сфері [84]. 

Отже, аналіз поняття «прогностична компетентність» уможливлює 

висновок про досить широку палітру його тлумачення у науковій літературі. 
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Зокрема, прогностичну компетентність розуміють як:  

якість освіти, завдяки якій рівень підготовленості спеціаліста до 

діяльності, його знання, вміння, якості дозволяють адекватно визначати мету, 

планувати, програмувати, проектувати діяльність, оперувати знаннями та 

вміннями процесу прогнозування з метою професійного зростання 

(А. Присяжна [213, с. 74–78]);  

системні професійно-особистісні якості, інтегрують прогностичні 

знання, вміння, досвід і особистісні особливості та забезпечують 

ефективність прогностичної діяльності (О. Макарова [154, с. 11]);  

відносно незалежна, автономна характеристика особистості, 

психологічно неоднорідний феномен, який має вплив на адаптацію та 

здатність зберігати та оптимально конструювати власне майбутнє, завдяки 

наявності прогнозу успішно діяти в різних життєвих ситуаціях (А. Бунас 

[65, с. 53]);  

володіння технологіями прогнозування власної діяльності, можливість 

вирішувати проблеми, що виникають, з точки зору перспективи та науково 

передбачення (М. Лук’янова [152]). 

Системний аналіз наукових праць щодо проблеми формування та 

розвитку прогностичної компетентності фахівців різних професійних галузей 

діяльності, змісту й особливостей прогностичної діяльності офіцерів, 

сутності прогностичної компетентності фахівців різних галузей уможливив 

визначити суть прогностичної компетентності офіцера як його 

інтегрованої професійно важливої здатності, що ґрунтується на системі 

прогностичних знань, навичок, умінь, професійно важливих якостей і 

первинного досвіду, яка сприяє цілеспрямованому випереджувальному 

плануванню та передбаченню ймовірних змін військово-професійної 

дійсності, знаходженню альтернативних варіантів діяльності у службово-

управлінських ситуаціях і вибір найбільш доцільних варіантів розв’язання 

професійно-управлінських проблем та завдань у процесі реалізації посадових 

компетенцій як суб’єктів військово-професійного управління.  
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Аналіз педагогічної практики щодо підготовки майбутніх офіцерів до 

прогностичної діяльності й формування прогностичної компетентності 

засвідчив, що підготовку майбутніх офіцерів за спеціальностями: 430100 

«Ракетно-артилерійське озброєння», 560200 «Автомобілі та автомобільне 

господарство» здійснюють згідно з галузевим стандартом, освітньо-

кваліфікаційною характеристикою (ОКХ) та освітньо-професійною 

програмою (ОПП), за навчальним планом спеціальності, розробленим 

факультетом підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння та 

погодженою з начальником озброєння ЗС України.  

Підготовка майбутніх офіцерів здійснюється за такими циклами:  

загальна підготовка (гуманітарна та соціально-економічна, 

природничо-наукова), що включає навчальні дисципліни: «Історія України та 

українська культура», «Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика і 

естетика)», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Політологія 

та соціологія», «Іноземна мова», «Вища математика», «Загальна фізика», 

«Інженерна та комп’ютерна графіка», «Обчислювальна техніка та 

програмування», «Інженерна механіка», «Хімія»; 

професійна підготовка (загально-професійна, військово-професійна, 

професійно-спеціальна), що включає навчальні дисципліни: «Теоретичні 

основи електротехніки», «Теорія електроприводу», «Електричні системи та 

мережі», «Теорія автоматичного керування», «Електричні машини та 

апарати», «Електрична частина станцій та підстанцій», «Основи релейного 

захисту та автоматизації енергосистем», «Економіка та організація 

виробництва», «Основи метрології та електричних вимірювань», 

«Електроніка та мікротехніка», «Навчальна (виробнича) практика», 

«Переддипломна практика (за військовим спрямуванням)», «Загальна 

тактика», «Основи військового управління (зокрема штабні процедури 

НАТО)», «Управління повсякденною діяльністю підрозділів (зокрема 

охорона державної таємниці, безпека життєдіяльності, основи охорони 

праці)», «Радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів», «Інженерна 
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підготовка», «Військова топографія», «Організація військового зв’язку», 

«Бойова система виживання воїна (зокрема військово-медична підготовка)», 

«Статути Збройних Сил України та їх практичне застосування (зокрема. 

стройова підготовка)», «Стрілецька зброя та вогнева підготовка», 

«Автомобільна техніка (зокрема автомобільна підготовка)», «Фізичне 

виховання та спеціальна фізична підготовка», «Історія війн та воєнного 

мистецтва (у зокрема історія українського війська)», «Правознавство 

(зокрема основи військового законодавства та міжнародне гуманітарне 

право)», «Військова педагогіка та психологія (зокрема лідерство)», «Іноземна 

мова (військово-спеціальна мовна підготовка)», «Будова та експлуатація 

стрілецької зброї та озброєння бронетанкової», «Основи побудови ракетно-

артилерійського озброєння та ремонтних засобів», «Основи теорії надійності 

та експлуатації ракетно-артилерійського озброєння», «Будова та експлуатація 

ракетно-артилерійського озброєння та електричних систем», «Ракети і 

боєприпаси», «Будова та експлуатація артилерійських приладів», а також 

навчальну практику.  

Аналіз змісту навчальних програм підготовки майбутніх офіцерів 

Військової академії (м. Одеса), зазначених вище спеціальностей, засвідчив 

недостатній рівень їхньої підготовленості до прогностичної діяльності. Проте 

у межах таких дисциплін як «Управління повсякденною діяльністю 

підрозділів (зокрема охорона державної таємниці, безпека життєдіяльності, 

основи охорони праці)», «Військова педагогіка та психологія (зокрема 

лідерство)», «Основи військового управління (зокрема штабні процедури 

НАТО)» розглядаються окремі питання прогностичної діяльності офіцерів на 

рівні управління повсякденною діяльністю військ (сил). 

Так, у процесі вивчення навчальної дисципліни «Управління 

повсякденною діяльністю підрозділів (зокрема охорона державної таємниці, 

безпека життєдіяльності, основи охорони праці)» майбутні офіцери 

військового управління тактичного рівня опановують основами 

прогностичної діяльності як функції управління повсякденною діяльністю 
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підпорядкованих підрозділів та особового складу в мирний та воєнний час, 

оскільки згідно з вимогами освітньо-професійної програми майбутні офіцери 

повинні вміти здійснювати вдале планування та організовувати бойову 

підготовку в підрозділі, оцінювати рівень загроз та ризиків у подальших діях. 

У змісті навчальної дисципліни «Основи військового управління (зокрема 

штабні процедури НАТО)» передбачено вивчення теоретичних засад 

наукового управління та практичної роботи командирів з організації 

управління підрозділами, сутності управлінських рішень та технології їх 

прийняття, а також їхній реалізації з урахуванням діючих чинників при 

керівництві підрозділами, основ керівництва та лідерства, психологічних 

аспектів управління.  

Одним із головних завдань зазначеної дисципліни є формування у 

майбутніх офіцерів навичок організації підготовки та прийняття рішень з 

питань підтримання бойової готовності підрозділів та структурного порядку 

в їх повсякденній діяльності. Згідно з вимогами освітньо-професійної 

програми, майбутні офіцери повинні вміти приймати рішення за 

результатами оцінювання та аналізу інформації щодо розв’язання 

ситуаційних проблем, які виникають в ході служби, в межах своїх 

компетенцій.  

Під час вивчення навчальної дисципліни «Військова педагогіка та 

психологія (у зокрема лідерство)» висвітлюються питання підтримання 

морально-психологічного забезпечення життєдіяльності військового 

колективу, планування організаційних, виховних і соціально-психологічних 

заходів, спрямованих на формування і підтримку у особового складу 

високого бойового духу, передбачення й прогнозування можливих проявів 

негативної поведінки особи (групи). 

Проте зазначених аспектів підготовки майбутніх офіцерів до 

прогностичної діяльності недостатньо, оскільки для ефективного її 

здійснення необхідно знати суть, різновиди, методи, особливості й специфіку 

прогнозування при вирішенні військово-професійних завдань у стандартних і 
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нестандартних ситуаціях військової практики.  

Таким чином, результати аналізу педагогічної практики щодо 

підготовки майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності й формування 

прогностичної компетентності засвідчили наявність певних недоліків й 

упущень у ВПП й, водночас, можливості позитивних зрушень. Позитивним є 

те що, у ВВНЗ викладаються навчальні дисципліни управлінського 

спрямування («Управління повсякденною діяльністю підрозділів (зокрема 

охорона державної таємниці, безпека життєдіяльності, основи охорони 

праці)», «Військова педагогіка та психологія (зокрема лідерство)», «Основи 

військового управління (зокрема штабні процедури НАТО)»), зміст і 

методика яких в основному сприяють формуванню прогностичної 

компетентності у майбутніх офіцерів. Водночас, результати 

констатувального експерименту свідчать, що у ВПП недостатньо 

враховуються потреби майбутніх офіцерів у набутті прогностичних знань і 

вмінь та не забезпечується повною мірою усвідомлення курсантами 

прогностичної складової у їхній майбутній військово-професійній діяльності.  

На основі проведених констатувальних досліджень ми дійшли до 

такого висновку: традиційні методи навчання у ВВНЗ спрямовані переважно 

на алгоритмічну, шаблонну діяльність курсантів, і як наслідок, у майбутніх 

офіцерів формується прогностична компетентність здебільшого низького та 

середнього рівнів. Формування прогностичних вмінь і навичок у курсантів 

відбувається, переважно, за рахунок застосування таких методів навчання: 

інформативна лекція, традиційні семінари й практичні заняття, вправи та 

задачі на розв’язання за алгоритмом, робота з літературою. Часто не 

стикаючись з проблемністю, практичною налаштованістю завдань, з 

обмеженістю в часі їх вирішення, з творчими та імітаційно-ігровими 

підходами, більшість курсантів не готова до прогностичної діяльності і 

вирішення нестандартних військово-управлінських завдань. 

На констатувальному етапі педагогічного експерименту нами 

продіагностовано 286 майбутніх офіцерів (Додаток Б, В) . Низький рівень 
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сформованості прогностичної компетентності виявився у 39 % майбутніх 

офіцерів, середній – у 49 %, достатній рівень – у 12 %. 

Отже, підготовка майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності не є 

цілеспрямованою, системною і послідовною, недостатнім є забезпечення 

педагогічних умов формування їхньої прогностичної компетентності.  

Подолання визначених проблем потребує обґрунтування педагогічних 

умов підготовки майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності у ВВНЗ, 

розроблення моделі й методики формування їхньої прогностичної 

компетентності. 

 

Висновки до першого розділу 

Прогнозування в управлінській діяльності офіцера є однією з основних 

й найбільш специфічних за своєю комплексністю та багатоаспектністю 

функцій, оскільки пронизує всі сфери його управлінської діяльності.  

Теоретичний аналіз філософських, психологічних і педагогічних 

методологічних джерел доводить, що існують різні погляди щодо проблеми 

прогнозування, яке характеризують як: вид пізнання, процес, діяльність, 

функцію тощо.  

Отже, прогнозування як складна й багатогранна категорія 

досліджується різними науками, кожна з яких висвітлює певний аспект, що 

створює методологічні передумови подальшої конкретизації зазначеного 

поняття. 

У нашому дослідженні ми виходимо з того, що прогнозування є 

широкою і багатогранною сферою діяльності, функцією управління, 

складовою управлінської й основою прогностичної діяльності офіцерів.  

Системний аналіз військово-професійної діяльності офіцерів 

уможливив певні узагальнення щодо її особливостей, а саме: вона 

поліфункціональна, динамічна, пов’язана зі змінюваними умовами праці; із 

забезпеченням озброєного захисту держави від агресорів, екстремальними 

рівнями психічної напруги внаслідок небезпеки, раптовості, несподіваності 
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виникнення та прояву різних ситуацій службової діяльності, новизні й 

невизначеності обстановки, монотонії, дефіциту часу й браку інформації, 

інтелектуальної складності вирішення завдань, суміщення кількох видів 

діяльності.    

Все це створює додаткові труднощі офіцерам при виконанні службових 

обов’язків, потребує виявлення і передбачення об’єктивних варіантів 

рішення управлінських задач й актуалізує розвиненість здатностей 

передбачати результат, прогностичних умінь прийняття управлінських 

рішень й високого рівня підготовленості до здійснення прогностичної 

діяльності.  

Отже, підготовка майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності 

виступає важливим компонентом їхньої професійної підготовки й забезпечує 

в майбутній професійній діяльності перехід від ситуативного до 

прогностично-зорієнтованого та обґрунтованого управління певною 

військовою організаційною структурою.  

На основі узагальнення результатів аналізу наукових джерел, 

нормативно-правових документів, врахування специфіки військово-

професійної діяльності офіцерів з’ясовано суть їх прогностичної діяльності 

як специфічного виду професійно-управлінської діяльності щодо 

цілеспрямованого випереджувального планування та передбачення 

ймовірних змін військової дійсності в межах посадових компетенцій, 

визначення й аналізу альтернативних варіантів дій у службово-професійних 

ситуаціях, а також оцінювання та вибору найбільш доцільних варіантів 

розв’язання професійно-управлінських проблем і виконання поставлених 

завдань із мінімальними втратами особового складу, озброєння та військової 

техніки. 

Проблеми формування й розвитку професійної компетентності 

військових фахівців як складного феномена мають достатню розробленість 

науковцями, проте наголошуємо про незначну кількість досліджень щодо її 

важливої складової – прогностичної компетентності.  
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Системний аналіз наукових праць щодо проблеми формування та 

розвитку прогностичної компетентності фахівців різних професійних галузей 

діяльності, змісту й особливостей прогностичної діяльності офіцерів, 

сутності прогностичної компетентності фахівців різних галузей уможливив 

визначити суть прогностичної компетентності офіцерів як їх інтегрованої 

професійно важливої здатності, що ґрунтується на системі прогностичних 

знань, навичок, умінь, професійно важливих якостей і первинного досвіду, 

яка сприяє цілеспрямованому випереджувальному плануванню та 

передбаченню ймовірних змін військово-професійної дійсності, 

знаходженню альтернативних варіантів діяльності у службово-управлінських 

ситуаціях і вибір найбільш доцільних варіантів розв’язання професійно-

управлінських проблем та завдань у процесі реалізації посадових 

компетенцій як суб’єктів військово-професійного управління.  

Встановлено, що низький рівень сформованості прогностичної 

компетентності виявився у 39 % майбутніх офіцерів, середній – у 49 %, 

достатній рівень – у 12 %. Відтак, підготовка майбутніх офіцерів до 

прогностичної діяльності не є цілеспрямованою, системною і послідовною, 

недостатнім є забезпечення педагогічних умов і методики формування їхньої 

прогностичної компетентності.  

Основні положення, висвітлені у першому розділі дисертації, знайшли 

своє відображення у публікаціях автора [1, 4, 8, 9, 11, 12, 17, 259]. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ПРОГНОСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

2.1. Методика дослідження підготовки майбутніх офіцерів до 

прогностичної діяльності 

Розробляючи методику дослідження проблеми підготовки майбутніх 

офіцерів до прогностичної діяльності у процесі навчання у ВВНЗ, ми 

враховували основні методологічні підходи до проведення педагогічних 

досліджень А. Ашерова [37, 38], С. Гончаренка [85], В. Загвязинського [99], 

А. Киверялга [138], О. Колесникова [123], Г. Лаврентьєвої [139], С. Сисоєвої 

[231], А. Філіпенка [264], Д. Чернілевського [274] тощо.  

Ґрунтуючись на основоположних засадах методології науково-

педагогічних досліджень, методику дослідження розуміємо як сукупність 

форм і способів застосування методів дослідження, а також пізнавальних і 

перетворювальних дій, операцій та впливів, що здійснюються послідовно та 

спрямовані на вирішення завдань дослідження. Її основна функція – 

організація дослідницької діяльності, визначення алгоритмів цієї діяльності в 

конкретних умовах, з конкретним педагогічним об’єктом шляхом 

використання певної системи засобів.  

Логіка й динаміка дослідження передбачали декілька етапів: 

емпіричний, теоретичний, гіпотетичний, експериментальний та 

узагальнюючий. 

Емпіричний етап полягав в опрацюванні матеріалу в контексті 

обраного об’єкта дослідження, накопиченні фактів і виявленні наявних 

зв’язків між відібраними фактами; вивченні структури досліджуваного 

явища, відокремленні суттєвих ознак від несуттєвих, з’ясуванні властивих 

йому суперечностей та виявленні властивих йому закономірностей, 

тенденцій.  

На цьому етапі ми накопичували науково-теоретичні відомості, що 
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стосуються проблеми підготовки майбутніх офіцерів до прогностичної 

діяльності, визначення сутності та змісту понять «прогнозування», 

«прогностична діяльність», «компетентність», «прогностична 

компетентність», специфіки прогностичної діяльності офіцерів, підготовки 

майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності у процесі навчання у ВВНЗ 

та формування їхньої прогностичної компетентності.  

Теоретичний етап передбачав глибокий теоретичний аналіз 

досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та практиці; уточнення змісту 

поняття «прогностична діяльність офіцера», «прогностична компетентність 

майбутнього офіцера» і з’ясування сучасного стану сформованості цієї 

компетентності. На цьому етапі формувалася гіпотеза та завдання 

дослідження, обралися принципи, підходи, розроблялися методичні 

рекомендації щодо практичного впливу на педагогічне явище, що 

досліджується.  

У процесі вивчення сутності досліджуваного педагогічного явища та 

особливостей його формування ми сформулювали гіпотезу дослідження, за 

якою було передбачено, що якість підготовки майбутніх офіцерів до 

прогностичної діяльності та рівень сформованості їхньої прогностичної 

компетентності значно зросте, якщо впровадити в навчальний процес в ВВНЗ 

необхідні для цього педагогічні умови. 

Покладена в основу дослідження гіпотеза повинна була підтвердитись 

чи бути спростованою згідно зі результатами педагогічного експерименту. 

На гіпотетичному етапі визначалися шляхи розв’язання суперечностей 

між фактичними уявленнями про об’єкт дослідження і необхідністю 

осягнути його сутність. На цьому етапі створювалися умови для перевірки 

гіпотези дослідження під час проведення педагогічного експерименту. Для 

цього підбиралася сукупність відповідних методів і прийомів, що 

уможливлюють вивчення проблеми дослідження, усі її аспекти й параметри. 

Усі складові елементи педагогічного дослідження в сукупності є 

інструментарієм цілеспрямованого пізнання об’єктів, явищ і процесів, що 
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досліджуються.  

На основі аналізу психолого-педагогічних наукових досліджень, а 

також запитів педагогічної практики у дисертаційній роботі поставлена мета: 

теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови 

формування прогностичної компетентності майбутніх офіцерів у процесі 

навчання у ВВНЗ. 

Здійснення наукового пошуку забезпечується постановкою і 

вирішенням п’яти завдань. 

Перше завдання – проаналізувати стан досліджуваної проблеми у 

психолого-педагогічній теорії і практиці та з’ясувати суть прогностичної 

діяльності офіцера, сутність та структуру їхньої прогностичної 

компетентності.  

Для розв’язання першого завдання передбачалося:  

виявити філософські, психологічні, соціальні та педагогічні аспекти 

підготовки майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності у процесі 

навчання у ВВНЗ;  

з’ясувати суть і структуру понять «прогностична діяльність офіцера», 

«прогностична компетентність майбутнього офіцера»; 

з’ясувати сучасний стан підготовленості майбутніх офіцерів до 

прогностичної діяльності у процесі навчання у ВВНЗ;  

проаналізувати професійні обов’язки офіцерів щодо наявності в 

їхньому змісті відомостей про прогностичні функції як складові 

управлінської діяльності на рівні управління повсякденною діяльністю військ 

(сил); 

виявити рівень сформованості прогностичної компетентності 

майбутніх офіцерів за розробленими критеріями, показниками. 

За допомогою методу порівняльного аналізу та синтезу нами було 

проаналізовано психолого-педагогічну літературу, нормативно-правові 

документи у військовій галузі, досвід підготовки майбутніх фахівців до 

прогностичної діяльності у системі вітчизняної вищої освіти, що дало змогу 



70 

виявити основні педагогічні аспекти підготовки майбутніх офіцерів до 

прогностичної діяльності у процесі навчання у ВВНЗ. 

Проводилось анкетування та бесіди щодо визначення змісту і суті 

прогностичної діяльності офіцерів серед викладачів Військової академії 

(м. Одеса), Національного університету «Одеська юридична академія», 

Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана 

Кожедуба. У зазначених ВВНЗ було проведено констатувальний і 

формувальний етапи експерименту. Було чітко обґрунтовано структуру 

прогностичної компетентності майбутніх офіцерів, проаналізовано його 

компоненти (когнітивний, діяльнісний, особистісний) та визначено рівні 

(низький, середній, достатній) [7, 8, 13, 17, 19]. У результаті таких 

досліджень з’ясовано стан сформованості прогностичної компетентності 

майбутніх офіцерів, виявлено переважання середнього й низького рівнів її 

сформованості. 

Друге завдання – визначити й теоретично обґрунтувати педагогічні 

умови підготовки майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності у процесі 

навчання у ВВНЗ. 

Робоча гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що підготовка 

майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності у процесі навчання у ВВНЗ 

відбуватиметься результативніше за наявності таких педагогічних умов: 

мотивування майбутніх офіцерів до опанування прогностичною 

компетентністю; моделювання формування прогностичної компетентності 

майбутніх офіцерів у процесі навчання у ВВНЗ; упровадження методики 

формування прогностичної компетентності майбутніх офіцерів у процесі 

навчання у ВВНЗ. 

Щоб розв’язати це завдання, необхідно теоретично обґрунтувати 

педагогічні умови, які б найбільш результативно забезпечували позитивну 

динаміку рівнів сформованості прогностичної компетентності майбутніх 

офіцерів. 

Для розв’язання другого завдання за допомогою методів системного 
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аналізу, індукції, дедукції, узагальнення, систематизації та конкретизації було 

визначено та обґрунтовано педагогічні умови формування прогностичної 

компетентності майбутніх офіцерів: мотивування майбутніх офіцерів до 

опанування прогностичною діяльністю у процесі навчання у ВВНЗ; 

моделювання формування прогностичної компетентності майбутніх офіцерів; 

впровадження методики формування прогностичної компетентності 

майбутніх офіцерів [3, 10, 14, 15, 16, 18, 19].  

Третє завдання – здійснити педагогічне моделювання формування 

прогностичної компетентності майбутніх офіцерів у процесі навчання у 

ВВНЗ. Для його вирішення передбачалось визначення структурних блоків 

моделі формування прогностичної компетентності майбутніх офіцерів у 

процесі навчання у ВВНЗ та виявлення логічних зв’язків між ними. Для 

цього ми використовували метод педагогічного моделювання, результатом 

якого є відповідна модель.  

Основними в структурі моделі є такі блоки:  

цільово-методологічний (містить мету – формування прогностичної 

компетентності майбутніх офіцерів; відображає основні методологічні 

підходи, принципи формування прогностичної компетентності майбутніх 

офіцерів);  

змістовно-діяльнісний (містить компоненти прогностичної 

компетентності майбутніх офіцерів, розкриває етапи, методи, форми, засоби 

реалізації методики формування прогностичної компетентності майбутніх 

офіцерів);  

діагностично-результативний (включає критерії та показники 

оцінювання сформованості прогностичної компетентності, комплекс 

діагностичних методик), що дає змогу підвищити якість професійної 

підготовки майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності [14, 21, 22]. 

Четверте завдання – розробити методику формування прогностичної 

компетентності майбутніх офіцерів у процесі навчання у ВВНЗ і шляхом її 

апробації експериментально перевірити результативність відповідних 
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педагогічних умов. 

Для розв’язання цього завдання необхідно: 

уточнити теоретичні та методичні аспекти формування прогностичної 

компетентності майбутніх офіцерів у процесі навчання у ВВНЗ; 

визначити зміст і основні етапи методики формування прогностичної 

компетентності майбутніх офіцерів у процесі навчання у ВВНЗ; 

обґрунтувати вибір методів формування прогностичної компетентності 

майбутніх офіцерів у процесі навчання у ВВНЗ; 

шляхом апробації методики експериментально перевірити 

результативність педагогічних умов формування прогностичної 

компетентності майбутніх офіцерів у процесі навчання у ВВНЗ. 

У процесі розв’язання четвертого завдання розробили й апробували 

авторську методику формування прогностичної компетентності майбутніх 

офіцерів, яка включає три етапи:  

мотиваційно-знаннєвий (виявлення та підтримка інтересу майбутніх 

офіцерів до прогностичної діяльності та формування прогностичної 

компетентності, розвиток мотивів до опанування основами прогностичної 

діяльності, опанування майбутніми офіцерами теоретичних основ 

прогностичної діяльності);  

операційний (застосування знань на практиці, формування у майбутніх 

офіцерів прогностичних умінь і навичок вирішення професійно-орієнтованих 

ситуацій);  

діяльнісно-адаптивний (поєднання знань щодо прогностичної 

діяльності та прогностичних вмінь і навичок, забезпечення зворотного 

зв’язку щодо сформованості в майбутніх офіцерів прогностичної 

компетентності; самоаналіз, самооцінювання; співвіднесення отриманих 

результатів сформованості прогностичної компетентності з поставленими 

цілями) [3, 14, 15, 16, 18, 19, 22].  

Було визначено також діагностичний інструментарій щодо 

сформованості прогностичної компетентності офіцерів. Відтак, здійснено 
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підготовку до формувального етапу експерименту. 

Метод педагогічного експерименту дозволив виявити необхідні умови 

для реалізації поставлених нами завдань, перевірити результативність 

педагогічних умов формування прогностичної компетентності. 

На узагальнювальному етапі дослідження здійснювалось порівняння 

рівнів сформованості прогностичної компетентності майбутніх офіцерів на 

початку і після формувального експерименту; визначалась результативність 

педагогічних умов формування їх прогностичної компетентності.  

Для перевірки та підтвердження результативності запропонованих 

педагогічних умов формування прогностичної компетентності майбутніх 

офіцерів, об’єктивізації та забезпечення вірогідності результатів дослідження 

застосовувались методи статистичного опрацювання експериментальних 

даних за допомогою пакета комп’ютерних програмних засобів Microsoft 

Excel, математичне опрацювання результатів експерименту та їх 

інтерпретація; методи частотного аналізу – для опрацювання та інтерпретації 

результатів дослідження; розрахунок статистичного критерію хи-квадрат – 

для підтвердження достовірності відмінностей показників контрольних і 

експериментальних груп. 

У процесі всього педагогічного дослідження для аналізу результатів 

дослідження, формулювання висновків та розроблення методичних 

рекомендацій використовувався метод систематизації та узагальнення.  

 

2.2. Структура і зміст прогностичної компетентності майбутніх 

офіцерів 

Важливим для нашого подальшого дослідження є визначення 

структури прогностичної компетентності офіцерів ЗС України. Прогностичну 

компетентність офіцерів ми розглядаємо як систему, компонентами якої є 

головні взаємопов’язані характеристики прогностичної діяльності. 

Під терміном «компоненти прогностичної компетентності» ми 

розуміємо сукупність якостей і характеристик офіцера, які дають змогу йому 



74 

досягати професійних цілей (виконувати професійні обов’язки) в процесі 

прогностичної діяльності відповідно до посадових компетенцій. Компоненти 

прогностичної компетентності формуються через реалізацію освітньо-

професійних програм і виражаються в професійному стандарті. 

У психолого-педагогічній літературі ще не сформовано однозначного 

підходу до визначення структури прогностичної компетентності офіцерів. Це 

питання є актуальним для багатьох науковців, які досліджують прогностичну 

компетентність фахівців різних галузей. Так, на думку А. Присяжної, щоб 

набути прогностичної компетентності, необхідно оволодіти прогностичними 

компетенціями – ключовими, базовими, спеціальними й професійними. 

Ключові компетенції представлені інформаційно-прогностичною 

компетенцією (знання основних етапів прогнозування, його процесуальної 

основи, категоріального апарату; дії зі збору, відбору, аналізу, узагальнення, 

синтезу, збереження, передачі інформації), тобто те, що становить 

прогнозний фон; операційно-прогностичною (знання прогностичних методів, 

основних видів прогнозування, участь у діяльності з розробки основних видів 

прогнозів, здатності бачити і розуміти основні напрями докладання 

прогнозування до власної навчальної, професійної та інших видів діяльності і 

в різних життєвих сферах); оцінно-прогностичною (усвідомлення власного 

стилю діяльності, участь в діяльності з оцінки своїх психологічних 

характеристик і співвіднесення їх з параметрами розроблюваних прогнозів, 

здатності максимально адекватно співвідносити результати своєї роботи в 

контексті прогнозування). До базових прогностичних компетенцій вона 

відносить цільову прогностичну компетенцію, планово-прогностичну, 

програмно-прогностичну, проектно-прогностичну й організаційно-

прогностичну, зазначаючи, що вони є загальними для всіх професій, кожна з 

яких має у своєму складі психологічний і діяльнісний компоненти. Водночас 

спеціальні та професійні прогностичні компетенції будуть змінюватись 

залежно від конкретного рівня діяльності в певній професійній сфері [212].  

М. Лук’янова вважає, що складовими прогностичної компетентності є 
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знаннєвий (когнітивний), діяльнісний (поведінковий) і афективний 

(ставлення) компоненти. На її думку, зазначені компоненти включають: 

знання прогностичної термінології, вміння і навички прогнозування на 

певному відрізку професійної траєкторії й на зазначеному рівні здібностей 

особистості в тій мірі, в якій це потрібно людині в певний момент діяльності 

(пізнавальний аспект); якість професійної (дослідницької) діяльності, що 

дозволяє науково передбачити й адекватно оцінити власну освітню (в аспекті 

неперервної професійної освіти) та професійну траєкторію, результати 

прогностичної діяльності, що забезпечують професійні потреби особистості й 

соціуму в даній ситуації прогнозування (поведінковий аспект); 

цілеспрямованість, гнучкість і аналітичність мислення, вольова сфера, 

здатність приймати рішення і покладати відповідальність за нього на себе, 

товариськість, толерантність (емоційно-ціннісний досвід); оптимальний для 

певних умов рівень професійного цілепокладання, уміння планувати, 

проектувати власну прогностичну діяльність, рівень пошуково-творчої та 

дослідницької діяльності, що регулює процес самореалізації, здатність 

оцінити результати своєї діяльності, що забезпечують адекватну самооцінку 

(рефлексивно-оцінний аспект) [151]. 

О. Макарова у структурі прогностичної компетентності виділяє такі 

компоненти: мотиваційно-регулятивний (особистісні особливості, що 

регулюють прогностичну діяльність й є основою професійних рішень), 

операційно-когнітивний (професійні знання, що відображають зв’язки й 

тенденції розвитку об’єктів прогнозу в межах професійної діяльності) й 

операційно-поведінковий (поведінкова гнучкість, широкий спектр 

поведінкових реакцій) [154, с. 7–10].  

Структурними компонентами готовності студентів до прогностичної 

діяльності М. Севастюк визначила такі: мотиваційний (усвідомлення 

суспільного й особистісного значення прогностичної діяльності, потреби 

використання цього виду діяльності у власній практиці), змістово-

процесуальний (опанування теоретичними знаннями і процесуальною 
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сутністю прогностичної діяльності), операційний (формування 

прогностичних умінь, які складають основу прогностичної діяльності). 

Зазначені компоненти розглядаються вченою у єдності та взаємозв’язку 

[227]. 

Підсумовуючи зазначимо, що погляди вчених на складові структури 

прогностичної компетентності випускників вишів в певній мірі 

відрізняються, що пояснимо різними цілями, завданнями й специфікою 

майбутньої професійної діяльності.  

На основі вивчення позицій науковців, ґрунтуючись на особливостях 

військової практики, специфіці військово-професійної діяльності офіцерів ЗС 

України, особливостях їхньої підготовки до прогностичної діяльності, нами 

визначено структурні компоненти прогностичної компетентності майбутніх 

офіцерів, а саме:  

когнітивний, що спрямований на оволодіння сукупністю науково-

теоретичних і науково-практичних знань про прогностичну діяльність 

взагалі, й особливостей здійснення її у військовій галузі, зокрема;  

діяльнісний – на оволодіння сукупністю прогностичних навичок і 

вмінь, які забезпечують здійснення прогностичної діяльності й прийняття 

доцільних управлінсько-прогностичних рішень; 

особистісний – на усвідомлення офіцерами значущості прогностичної 

діяльності, розвиток особистісних і професійно важливих якостей, що 

проявляються в прогностичній діяльності й забезпечують її ефективність 

тощо.  

Специфічність досліджуваного феномена – прогностична 

компетентність офіцера, відсутність наукових напрацювань з проблеми її 

формування й розвитку, вимагали розроблення відповідного критеріального 

апарату. 

Критерієм вважається ознака, на підставі якої проводиться оцінка, 

визначення чи класифікація будь-якого явища, процесу, діяльності [57, с. 67]; 

міра оцінки, показник, на основі якого визначається рівень оволодіння 
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знаннями, уміннями і навичками [235, с. 45]; мірило оцінки та необхідна і 

достатня умова виявлення або існування якогось явища чи процесу [195]; 

міра (ступінь) вияву ознаки, що характеризує ефективність підготовки [225, 

с. 249].  

С. Василенко наголошує на тому, що кожний критерій розкривається 

через систему показників, які його характеризують і контролюють. Для 

визначення й розуміння предмету контролю та його критеріїв науковець 

вважає за необхідне враховувати характер і специфіку бойової діяльності 

військовослужбовців, їх індивідуально-психічні особливості, зміст програми 

бойової та гуманітарної підготовки, вимоги сучасного бою, специфіку 

конкретного виду військової діяльності, військового фаху та досвіду 

застосування військ у антитерористичній операції [66, с. 37–43]. Отже, 

критерій розглядаємо як мірило, що розкривається через показники, є 

підставою визначати їх рівень сформованості та характеризувати 

ефективність/результативність підготовки.  

Розглянемо кожний із компонентів більш детально.  

Когнітивний компонент передбачає систему знань, що виступають 

підґрунтям для формування необхідних прогностичних умінь/навичок у 

майбутніх офіцерів в процесі підготовки до прогностичної діяльності у 

ВВНЗ. Адже, вивчення будь-якої науки має починатися з фундаменту, з 

первинних спостережень та утворення первинних суджень, із вивчення тих 

фактів, на яких заснована пірамідальна система науки. Неможливо починати 

будувати піраміду з верхівки, потрібно починати з фундаменту, зазначав ще 

К. Ушинський [260, с. 601]. Усвідомлене засвоєння законів і теорій, що 

виражають суттєві зв’язки між поняттями неможливе без ґрунтовного 

засвоєння наукових понять, які складають ядро системи знань [153]. 

Прогностичну компетентність майбутніх офіцерів за когнітивним 

компонентом визначали через знаннєво-змістовий критерій. Знання є 

центральним поняттям, що позначає пізнавальний процес чи сукупність 

психічних, розумових процесів – сприйняття, категоризації, мислення, мови 
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тощо, які необхідні обробці й переробці інформації. Специфіка 

прогностичної, як і будь-якої іншої, діяльності зумовлена конкретним її 

змістом, а значить, і відповідними знаннями, необхідними для побудови 

прогнозу [151]. 

У педагогіці «знання» розглядають як: перевірений суспільно-

історичною практикою і засвідчений логікою результат пізнання дійсності, 

що відображається у вигляді уявлень, понять, суджень, теорій, є свідченням 

пізнавального та інтелектуального потенціалу особистості [258, с. 137]; 

цілеспрямовану координовану дію, їх єдиний доказ демонстрації полягає в 

досягненні мети; водночас кожна галузь має свій набір взаємозв’язаних за 

певними законами елементів, що становлять сукупність знань [120, с. 80]. 

Небезпідставно В. Ягупов наголошує, що процес навчання 

військовослужбовців – це процес, під час якого майбутні військові фахівці 

засвоюють певну сукупність військово-професійних знань, формують 

необхідні професійні практичні навички та вміння, всебічно розвивають свої 

інтелектуальні та фізичні здібності та кваліфікацію [283, с. 17]. 

У Національній рамці кваліфікацій «знання» визначено як критерій і 

тлумачиться як осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є 

основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності [208]. Отже, без 

знання базових положень прогностичної діяльності неможливе подальше 

військове прогнозування. 

Показниками знаннєво-змістового критерію визначено:  

знання теоретичних основ прогностичної діяльності;  

знання алгоритму здійснення прогностичних досліджень та 

інструментарію, що може бути використаний майбутнім офіцером у 

професійній діяльності (прогнозування етапності проведення дій);  

знання процедур проведення прогностичної діагностики під час 

виконання професійного завдання (збір та опрацювання фактів). 

Показник «знання теоретичних основ прогностичної діяльності» 

передбачає термінологічну обізнаність майбутніх офіцерів з основними 
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поняттями, зокрема «передбачення», «прогноз», «прогнозування», 

«прогностичну діяльність» тощо, володіння різновидами прогнозу у 

професійній діяльності майбутніх офіцерів, принципами, умовами, за яких 

можлива ефективна прогностична діяльність у військовій сфері.  

Аналітична робота, проведена на базі вітчизняного і зарубіжного 

наукових фондів свідчить, що на сучасному етапі вченими доведено, що 

прогнозування може виступати на рівні інтуїції (В. Асмус, М. Бунге, 

А. Налчаджян та ін.), на рівні усвідомленого цілеспрямованого розумового 

процесу (А. Бауєр, І. Бестужев-Лада, В. Виноградов та ін.). Водночас 

І. Зеленко констатує наявність різних видів передбачення, визначаючи 

інтуїтивне, емпіричне, наукове [108, с. 134].  

До сучасних прогностичних принципів у військовій сфері С. Гудковим 

[89] віднесено: наявність об’єктивних вихідних підстав, що зумовлюють 

принципову можливість прогностичної діяльності; системність; 

цілеспрямованість (пошукова або нормативна); безперервність; наукова 

аргументованість; ймовірний характер прогнозів тощо.  

Ученим визначено умови, за яких можлива ефективна прогностична 

діяльність у військовій сфері: наявність кваліфікованого суб’єкта 

прогнозування, який включений у спеціалізовану систему з питань 

розроблення прогнозів певного класу (воєнно-політичних, військово-

технічних, військово-економічних тощо); знання тенденцій розвитку об’єкта 

прогнозування, що зумовлює обмеження та можливості прогностичної 

діяльності, які залежать від складності об’єкта, ступеня його формування, як 

системи, місця в більш широкій системі тощо; достатність інформації про 

об’єкт прогнозування, його структуру, зв’язки, закони функціонування та 

тенденції розвитку; досконалість наукових методів розроблення прогнозів та 

створення нових технологій. 

Предметом прогнозування мають бути тільки значення різних 

некерованих (чи слабо керованих) параметрів обстановки, що безпосередньо 

чи побічно впливають на рішення (вибір того чи іншого варіанту заходів), 
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але які від нього не залежать. 

Однією з важливих проблем прогнозування є побудова типології 

прогнозування. Серед найбільш важливих з них є прогнози:  

за масштабом прогнозування: макровоєнні (військової справи в цілому) 

і структурні (види збройних сил, роди військ) прогнози; галузева 

оргструктура – напрями, командування тощо; 

за часом упередження: оперативні (базуються на припущенні про те, 

що у прогнозованому періоді не відбудеться суттєвих якісних та кількісних 

змін щодо об’єкта, який досліджується; переважають детально-кількісні 

оцінки очікуваних подій, явищ, процесів); короткотермінові (передбачають 

тільки кількісні зміни); середньотермінові (кількісні зміни домінують над 

якісними); довготермінові / якісно-кількісна оцінка (передбачають якісні і 

кількісні зміни, щодо об’єкта, який досліджується); наддовготермінові 

(враховують тільки якісні зміни, мова переважно йде про загальні 

закономірності розвитку об’єкта, що досліджується, оцінка – якісна);  

за характером об’єктів, що досліджуються: воєнно-політичні, 

соціально-політичні, морально-психологічні, розвитку збройних сил, 

озброєння і техніки, військової науки, розвитку ідеологічного процесу; 

за функціональними ознаками поділяють прогнози на два типи: 

пошуковий (умовне продовження в майбутньому тенденції розвитку 

воєнного будівництва в минулому і сучасному, відокремлюючись від 

можливих рішень, дії на основі яких здатні радикально змінити тенденції, 

вплинути на прогноз) і нормативний (визначає шляхи і строки досягнення 

можливих станів об’єкта дослідження, будується від прогнозованого стану в 

майбутньому до наявних тенденцій та їх змін щодо поставленої мети); 

залежно від мети дослідження, прогнози явищ, подій чи ситуацій 

мають відповідний характер і їх розрізняють за тривалістю періоду 

спостереження, виділяють точкові (оцінюють стан явищ, подій чи ситуацій у 

заданий момент) й імперативні (у певний період майбутнього часу) прогнози. 

Імперативні прогнози поділяються на оперативні, короткотермінові, 
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середньотермінові та довготермінові [162]. 

Як відомо, всі прогнози виконують конкретні функції: прогноз, як 

інструмент пізнання, результат теоретичного пошуку і досліджень; прогноз 

сприяє оцінюванню цілей і засобів, визначення таких, що втратили значення 

чи ефективність; інструмент практичної зміни дійсного. 

Ми погоджуємося з науковою позицією вчених, що не менш важливим 

для майбутніх військових фахівців є взаємозв’язок прогнозу і цілі, що 

виявляється у постановці цілі на основі прогнозу. Наголосимо, що 

постановка цілі базується на таких положеннях: за допомогою прогнозу 

необхідно виділити серед майбутніх обставин необхідні й визначити їх як 

цілі; за допомогою прогнозу слід виділити серед майбутніх випадкових, але 

небажаних обставин, такі, яких необхідно уникати і також висунути їх як 

цілі; за допомогою прогнозу необхідно виділити серед майбутніх бажаних 

обставин випадкові обставини і подати їх як цілі. 

При вирішенні теоретичних і практичних проблем наукового 

прогнозування необхідно зосередити увагу на вирішенні таких задач:  

1) дослідження перспектив подальшого вдосконалення структури 

воєнного прогнозування у всіх ланках – стратегічній, оперативній і 

тактичній;  

2) подальше вдосконалення форм і методів керівництва, оскільки 

прогноз допомагає по новому оцінювати чинник часу, технічні можливості 

засобів, що здатні впливати на ситуацію. 

Наступний показник когнітивного компонента – «знання алгоритму 

здійснення прогностичних досліджень та інструментарію, що може бути 

використаний майбутнім офіцером у професійній діяльності (прогнозування 

етапності проведення дій)». 

Складовими процесу прогностичних досліджень визначено:  

організаційна (спрямована на формування процесу як єдиного, 

цілісного);  

методична (спрямована на відбір операцій і технологічних операцій);  
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інформаційна (веде до одержання аналітичної інформації);  

комунікаційна (спрямована на підтримку зв’язків з інформаційними 

системами, споживачем, джерелами тощо);  

формування висновків, пропозицій (підсумовує результати). 

Здійснення прогностичних досліджень офіцерами передбачає 

врахування роботи з інформацією та її обробленням. Саме тому необхідно 

враховувати три цілком самостійні аспекти [162]:  

вивчення наявного стану («що робиться у явищі, події, об’єкті?», «що 

нас цікавить?», необхідно мати тільки конкретні факти, підібрані таким 

чином, щоб указували на визначені закономірності чи тенденції; вивчаючи 

стан справ, правильно починати з фактів, проте не можна обмежуватися 

тільки цим);  

вивчення можливостей («що можна зробити без урахування протидії?», 

термін «можливості» виключно важливий, часто застосовуваний і такий, що 

викликає в розвідці найбільше непорозумінь;  

викладення інформації із застереженнями уможливлює зменшення 

неоднозначності сприйняття інформації; обережність має полягати в аналізі, 

критичному ставленні до тих чи інших даних, виявленні умов, за яких 

твердження виявляться правильними, а за яких сумнівними чи 

помилковими);  

вивчення намірів («який імовірний напрям дій об’єкта (події, явища), 

що вивчається?»; якщо інформація стосовно наявного стану і можливостей 

ґрунтується на об’єктивних чинниках, їх можна вимірити і порахувати; у 

визначенні ймовірних дій вирішальну роль відіграють такі елементи, як: 

обґрунтованість загального становища і знання уразливих місць, що тісно 

пов’язані з потенційними можливостями, яких немає у цей час, але які 

можуть виникнути в близькому майбутньому). 

Етапи розроблення військово-наукових прогнозів визначено 

С. Гудковим [89], а саме такі:  

передпрогнозна підготовка (визначення мети, умов і завдань, 
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призначення суб’єкта прогнозування та виявлення його можливостей, 

з’ясування, в чиїх інтересах відбувається прогноз);  

збір та аналіз прогностичних фактів (узагальнення прогностичної 

інформації, об’єкт прогнозування є системою, складові елементи якої 

знаходяться у єдності та взаємозв’язку);  

формулювання прогностичної проблеми (створенням ідеальної 

прогностичної гіпотези, моделі війни, збройного конфлікту на основі 

виявлення існуючих тенденцій розвитку та екстраполяції їх у майбутнє);  

створення прогностичних гіпотез і моделей (аналіз прогностичних 

моделей шляхом «перегляду» можливостей і введення кількісно-якісних 

характеристик прогностичного фону, створюються різні сценарії війн, 

збройних конфліктів, окремих операцій);  

обґрунтування прогностичних гіпотез і моделей (базується на єдності 

теоретичних і практичних дій), формулювання і вибір прогнозів суб’єктами 

управління; завершується цикл прогнозування практичним повним чи 

частковим підтвердженням (спростуванням) його результатів, коли 

аналізуються прорахунки і помилки та починається новий цикл 

прогнозування з урахуванням попереднього досвіду. 

Для здійснення прогностичної діяльності майбутнім офіцерам 

необхідно володіти знаннями процедур проведення прогностичної 

діагностики під час виконання завдання (збір та опрацювання фактів), що 

виділяємо як показник когнітивного компонента. Майбутні офіцери має 

володіти процедурами системного, цільового, інформаційного, ситуаційного, 

організаційно-функціонального, організаційно-процедурного й 

інформаційно-вартісного аналізу тощо. 

Розроблення прогнозу можна подати у вигляді трьох послідовних 

процедур:  

ретроспективи (полягає у дослідженні типових подій і ситуацій у 

минулому, а також цілого комплексу явищ, подій і ситуацій (економічних, 

політичних, воєнних, етносоціальних чинників), що спричинили сучасний 
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стан);  

діагнозу (опис, пояснення поточного стану явищ, подій і ситуацій і 

побудови його базисної теоретичної моделі);  

проекції (побудови на базі діагнозу можливих варіантів розвитку явищ, 

подій і ситуацій та розрахунку можливих наслідків). Проекція є основою 

прогнозу, побудова якої може здійснюватися трьома способами: по-перше, 

оцінюванням перспектив розвитку конкретного явища, події чи ситуації на 

основі аналогії з добре відомими подібними явищами, подіями чи 

ситуаціями; по-друге, перенесенням у майбутнє тенденцій розвитку подій чи 

ситуацій, які існували в минулому і мають місце нині; по-третє, модельним 

уявленням про майбутнє [162]. 

Визначено правила складання прогнозу, які необхідно дотримуватися 

майбутнім офіцерам, а саме:  

необхідно обрати тип прогнозу залежно від поставленого завдання;  

врахувати якнайбільше чинників, керуючись принципом повноти;  

мета прогнозу має відповідати ступеню деталізації чинників і межі 

розподілу їх на окремі предмети; необхідно обрати найбільш важливі 

чинники;  

під час складання списку чинників ураховувати ступінь інтенсивності 

їхнього вияву. 

Аналітична робота, проведена на базі вітчизняного і зарубіжного 

наукових фондів, свідчить, що прогностична діагностика має певну 

процедуру проведення. Процес системного аналізу включає чітке бачення 

таких аспектів:  

мети / цілей (перше й найбільш важливе завдання);  

альтернатив/варіантів (способи досягнення мети);  

витрати (врахувати ресурси, які й у якому обсязі кожна альтернатива 

вимагає);  

моделі / чи моделей (спрощене, стилізоване подання реальності, що дає 

абстрактне подання причинно-наслідкових зв’язків, істотних з погляду 
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завдань дослідження); роль моделі полягає в тому, щоб оцінити майбутні 

витрати для кожного варіанту, ступінь досягнення наміченої мети, 

прогнозувати стан системи);  

критерію/критеріїв (правило, відповідно до якого альтернативи можуть 

бути розташовані в порядку їхньої переваги, він дає засіб для оцінювання 

вартості щодо ефективності результату). 

Зауважимо, що для проведення якісного системного аналізу необхідно:  

правильно з’ясувати проблему (фактично проробити зазначені п’ять 

елементів процесу аналізу);  

враховувати системну спрямованість (розгляд проблеми у 

взаємозв’язку з іншими важливими явищами, виявлення внутрішньої 

структури системи й взаємозв’язку елементів структури з огляду цілісних 

властивостей системи);  

здійснення обліку невизначеності внутрішніх і зовнішніх чинників, що 

впливають на об’єкт дослідження;  

розширення й поліпшення варіантів досягнення мети;  

використання наукових стандартів: об’єктивності, ясності, можливості 

перевірки.  

Цільовий аналіз передбачає: по-перше, виділення кількісних показників 

для головних цілей системи; по-друге, деревоподібну деталізацію головних 

цілей системи, цілей організації з виділенням кількісних показників; по-

третє, встановлення діапазонів значень для кількісних показників підсистем; 

по-четверте, опис алгоритмів взаємозв’язку окремих цільових показників. 

Здійснюючи інформаційний аналіз, майбутні офіцери починають з 

опису документів і повідомлень, що представляють собою інформаційний 

інструментарій управління, після чого здійснюють опис процедур одержання 

значень показників і документів. Завершують аналіз описом структури 

документів та їх елементів, показників. 

Ситуаційний аналіз передбачає такі кроки:  

класифікацію станів керованого процесу в просторі показників 
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(прогнозованих, планових, фактичних);  

установлення відповідності «ситуація – інформаційний елемент» для 

зв’язування економічних втрат із витратами управління;  

динамічну характеристику ситуацій, що характеризує можливу частоту 

їхнього виникнення;  

економічну характеристику ситуацій у вигляді опису в просторі 

цільових показників системних втрат, що будуть виникати у випадку відмови 

від контролю ситуації і вживання заходів;  

опис алгоритмічних моделей ситуацій для використання їх як елементів 

організаційної складової системи управління. 

Процедура організаційно-функціонального аналізу складається з опису 

організаційної структури системи управління й її елементів; визначення 

зв’язку (відносин) ситуацій і підсистеми; розроблення й прийняття рішень 

про дії в певних ситуаціях; розроблення рекомендацій зі зміни складу й 

структури підрозділів. 

Складовими організаційно-процедурного аналізу є: опис типових 

процедур управління та оброблення даних; оцінювання рівня забезпечення 

типовими процедурами функцій системи; оцінювання ефективності 

процедурного забезпечення; розроблення порядку (алгоритму) внесення змін 

у процедурне забезпечення. 

Інформаційно-вартісний аналіз передбачає визначення інформаційних 

потоків, кількісних розмірів; оцінювання потреби в технічних засобах 

інформаційного забезпечення та їх завантаження; визначення витрат, 

викликаних підтримкою інформаційної бази системи. 

Особливе місце у наукових дослідних установах за кордоном з 70-х рр. 

ХХ ст. зайняв форсайт (від англ. foresight – «погляд у майбутнє») [166] – 

ефективний інструмент формування пріоритетів і мобілізації різних зусиль 

для успішної реалізації поставленої мети. У процесі його застосування в 

різних сферах військової діяльності застосовуються як якісні, так і кількісні 

методи, а також їх комплекси. Універсальних інструкцій щодо застосування 
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методу форсайту не існує та в кожній ситуації використовується найбільш 

достовірний і швидкодіючий комплекс форсайту. Для отримання цінних 

результатів необхідно, щоб форсайт здійснювали експерти, які мають не 

лише досвід і компетентність в об’єкті вивчення, а й адекватну 

ініціативність, і незважаючи на труднощі, будуть наполегливо шукати 

оптимальне рішення. Необхідно зауважити, що основним принципом 

форсайту є те, що майбутнє не визначено та залежить від умов, які 

виникають під час і в результаті реалізації певних рішень.  

Прогностична діяльність за допомогою форсайту є лінійним процесом, 

який включає чотири етапи: 

1 етап – це збір первинної всебічної інформації (дезінформації), на 

основі якої формуються основні проблемні питання, що можуть виникнути 

під час виконання завдання; 

2 – різні категорії експертів оцінюють обстановку та узагальнюють 

дані, в результаті чого формується первинний прогноз; 

3 – обробляється й аргументується вся додаткова інформація, що 

виникла за час формування первинного прогнозу; 

4 – приймається остаточна концепція рішення (дій) і прогнозується 

подальший розвиток ситуації, що є важливим для успішного виконання 

завдань. Ефективність і мобільність форсайту залежить від наявності у 

військових прогностичних здібностей та спроможності їх застосування в ході 

ведення операцій (бойових дій) [18]. 

Зазначимо, що для того, щоб прогноз був достовірним і максимально 

наближеним до фактичного розвитку подій, необхідно: точно й однозначно 

сформулювати проблему (мету, завдання); визначити предмет та об’єкт; 

зібрати повну (за структурою, обсягом, змістом) і достовірну інформацію про 

об’єкт, порівнюючи її; провести повноцінний системний аналіз вихідної 

інформації; чітко структурувати основні й побічні ефекти; ранжувати 

параметри впливу за значущістю; чітко визначити прогнозний період 

(інтервал або проміжок часу, протягом якого необхідно передбачити 
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процеси, що відбуваються з об’єктом); визначити методику проведення 

прогнозу – від збору й оброблення даних до розрахунку кінцевих параметрів; 

визначити процедуру перевірки правильності отриманих у результаті 

прогнозу результатів. 

Отже, визначати рівні прогностичної компетентності майбутніх 

офіцерів у ВВНЗ за когнітивним компонентом будемо за знаннєво-змістовим 

критерієм, оскільки знання – певна сукупність понять, визначень, тверджень, 

узагальнень, що стають основою для дії. 

Прогностичну компетентність майбутніх офіцерів за діяльнісно-

рефлексивним компонентом визначаємо через процесуально-технологічний 

критерій, який вимірювався через прогностичні вміння. Значна увага в 

дослідженнях науковців приділено психолого-педагогічним аспектам 

сутності і складу прогностичних умінь.  

Зокрема, під прогностичними вміннями вчені розуміють:  

О. Кабанська – розумові дії, що забезпечують отримання 

випереджальної інформації про досліджуваний процес, явище, 

характеристики людини з метою оптимального вирішення навчально-

виховних завдань і завдань подальшого розвитку кожного суб’єкта 

педагогічної взаємодії [114, с. 74, 113, с. 137];  

А. Хубієва – володіння комплексом розумових і практичних дій, 

спрямованих на вирішення прогностичних завдань на основі свідомого 

застосування на практиці психолого-педагогічних і методологічних знань 

[268];  

Л. Акімова – психологічні властивості особистості, що виявляються в 

розумовій діяльності, спрямованій на пізнання будь-якої події, явища, 

процесу, яке може відбутися в майбутньому в будь-якому місці з будь-яким 

ступенем імовірності [25];  

А. Захаров, А. Присяжна – можливість здійснювати дії, спрямовані на 

отримання прогнозу [105, 106, 212];  

Т. Димова – систему теоретичних і практичних дій та операцій, 
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відповідна логіці розвитку педагогічного прогнозування, що надає 

можливість його реалізації [96];  

С. Наход – засвоєний суб’єктом спосіб виконання розумових і 

практичних дій, що забезпечує отримання та аналіз випереджальної 

інформації про досліджуваний об’єкт (процес, явище), перетворення наявних 

уявлень про об’єкт прогнозування (явище, процес) з метою оптимального 

вирішення визначених прогностичних завдань, контролю та коригування 

прийнятих рішень на підставі усвідомленого його застосування у 

професійно-практичній діяльності [171, с. 201; 172, с. 15];  

М. Севастюк – засвоєний педагогом спосіб виконання розумових дій, 

який дозволяє отримувати випереджальну педагогічну інформацію з метою 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу [227];  

П. Підкасистий – вміння уявляти процес можливого розвитку явища, 

мисленнєвого експерименту, формулювати гіпотези, здійснювати 

ретроспективний аналіз, екстраполювати знання, будувати моделі явищ і 

процеси [186]. 

Отже, прогностичні вміння розглядаємо як здатність майбутніх 

офіцерів здійснювати комплекс дій, спрямованих на отримання прогнозу. 

Значна увага в дослідженнях приділена різновидам прогностичних 

умінь. У зв’язку з цим цікавою є дослідницька позиція М. Краєвої, де 

прогностичними вміннями визначено вміння побачити і сформулювати 

проблему; передбачати та оволодіти матеріалом, необхідним у конкретній 

діяльності; передбачати результат, хід діяльності; передбачати і правильно 

спланувати організацію діяльності; передбачати ситуаційні відхилення та 

ступінь їх імовірності; проводити повний аналіз змодельованої 

(прогнозованої) ситуації [131, с. 51].  

Науковці виокремлюють й такі прогностичні уміння: постановку цілей 

і завдань; відбір способів досягнення цілей, передбачення результату, 

можливих відхилень та небажаних явищ, розподіл часу, планування дій [192].  

Водночас, такі вчені як А. Акімова, Д. Богоявленська, до сукупності 
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прогностичних умінь відносять: по-перше, вміння, які мають універсальний 

характер; по-друге, вміння, що забезпечують реалізацію конкретних 

(окремих) функцій [24, 53].  

Подібні позиції висуває й А. Хубієва [268], яка об’єднує прогностичні 

вміння у дві групи:  

загальні (уміння збирати діагностичну інформацію про особливості 

кожного учня та колективу в цілому; висунення гіпотез, перспектив розвитку 

особистості та колективу; постановку цілей; передбачення наслідків і 

варіантів діяльності; проектування індивідуальної особистісної програми 

розвитку; перевірку правильності постановки завдань та моделі розвитку; 

корекцію моделі; складання прогнозу);  

спеціальні (вирішення завдань на прогнозування різних педагогічних 

явищ і ситуацій). 

Відтак, показниками процесуально-технологічного критерію 

діяльнісного компонента визначено такі прогностичні уміння майбутніх 

офіцерів:  

уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, формулювати ціль, 

гіпотезу, планувати і розробляти шляхи подолання проблеми;  

уміння застосовувати прогностичні методи в професійній діяльності 

(функція прогнозування на стадіях підготовки і прийняття рішення);  

уміння застосовувати алгоритм прийняття рішення, визначати варіанти 

дій у певній ситуації, приймати ефективні рішення відповідно до посадових 

обов’язків. 

Першим показником процесуально-технологічного критерію є «уміння 

майбутніми офіцерами встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, 

формулювати ціль, гіпотезу, планувати і розробляти шляхи подолання 

проблеми». Ураховуючи те, що суперечності є основою прогнозу і 

складаються з безлічі причинно-наслідкових зв’язків, що визначають 

особливості й внутрішню логіку розвитку події чи ситуації, без урахування 

яких неможливо розраховувати на точність прогнозу. Водночас у процесі 
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розвитку події чи ситуації утворюються нові зв’язки, на різних рівнях 

розгляду і на різних стадіях розвитку події чи ситуації діють різні причинно-

наслідкові зв’язки, що визначають у своїй сукупності тенденції їх розвитку. 

Виявити ці тенденції й спроектувати їх у майбутнє – основне завдання 

прогнозування.  

Причинно-наслідкові зв’язки, як відомо, формуються відповідними 

чинниками, на основі яких і розробляється прогноз. Мінливість, різнобічність 

і різноманіття чинників сприяє виникненню в процесі розвитку подій чи 

ситуацій таких властивостей, як імовірність і невизначеність, без урахування 

яких точний прогноз неможливий. Військовий прогноз має будуватися на 

основі врахування цілого комплексу чинників, що необхідно згрупувати за 

певними критеріями, наприклад, ієрархія причинно-наслідкових зв’язків 

явищ, подій ситуацій тощо. Під час урахування всього комплексу чинників 

важливо виділити ті з них, що мають найістотніший вплив на процес 

розвитку явища чи події. Отже, лише за умови, що чинники будуть досить 

обґрунтованими, прогноз виявиться достовірним.  

Зауважимо, що за умови зміни підстави, автоматично змінюються і 

результати прогнозу. Якщо уявлення про тенденції та механізми розвитку 

того чи того явища чи події виявляються помилковими, то прогноз буде 

далекий від того, що може відбутися насправді. Відтак прогноз відповідає на 

питання: що буде, якщо будуть мати місце певні підстави? 

Не менш важливим є формулювання мети. Майбутні офіцери мають 

володіти SMART- і SWOT-аналізом, оскільки будь-яку мету необхідно 

перевірити за 5-ма критеріям:  

конкретність (має бути чіткою, конкретною тощо);  

вимірність (результат досягнення мети має бути вимірюваним);  

досяжність (важливо володіти зовнішніми і внутрішніми ресурсами для 

її досягнення чи бути здатними ці ресурси знайти);  

реалістичність (необхідно реально оцінювати ресурси за досягненням 

мети, вона має узгоджуватися з іншими цілями, не суперечити;  
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певна за часом (чітко поставлені терміни досягнення мети; без термінів 

конкретної мети немає).  

Метод «SWOT» – базується на класифікації сильних і слабких сторін, 

можливостей та загроз для визначення здатності керівництва підрозділу 

досягати поставлених цілей. 

Для того, щоб домогтись успіху, необхідно правильно вибрати мету, 

використовуючи різноманітні технології, і відповісти на такі запитання: 

«Яких цілей Ви хочете досягти? Чи узгоджуються вони між собою? Чи існує 

вища ціль і визначені проміжні цілі на шляху до головного? Чи знаєте, що Ви 

самі можете зробити для цього (сильні сторони) і над чим Вам ще треба 

працювати (слабкі сторони)». Отже, необхідно домогтися ясності мети і 

формулювання гіпотези, що відповідає певним вимогам: має підлягати 

дослідній перевірці, передбачати ще невідомі явища, має стосуватися 

якомога широкого кола явищ, бути логічно побудованою. 

Гіпотеза є важливим елементом процесу прогнозування, має певне 

формулювання і послідовність: спочатку робиться певне припущення, що 

випливає з результатів спостереження за предметом чи явищем і нерозривно 

пов’язане зі старою системою знань, після чого це припущення стає 

підставою для побудови системи (моделі) та формулювання висновків, що 

передбачають планування та розроблення шляхів подолання проблеми. 

Наступний показник процесуально-технологічного критерію – «уміння 

майбутніми офіцерами застосовувати прогностичні методи в професійній 

діяльності (функція прогнозування на стадіях підготовки і прийняття 

рішення)», який передбачав проведення опитування експертів щодо надання 

переваги певним військовим методам прогнозування у процесі підготовки 

майбутніх офіцерів, оскільки відсутній єдиний підхід щодо їх визначення. 

Небезпідставно вчені та практики (С. Богданов, С. Родиков, С. Чекінов 

та ін.) зазначають, що існує понад 150 різних методів воєнного 

прогнозування [222, с. 26]. Найпоширенішими з методів пошукової групи є: 

метод екстраполяції, методи теорії ймовірності, розпізнання образів та ігор, 
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факторний, економічний і морфологічний аналіз сценаріїв, аналогії [23]. До 

групи методів нормативних прогнозів належать: метод математичного 

моделювання, системний аналіз, метод дослідження операцій, теорія графів, 

мережевий метод. Важливим способом наукового пізнання є метод 

моделювання. Найширше у воєнному прогнозуванні застосовується 

системний аналіз, в основі якого – системний підхід, як логіка і методологія 

вивчення та дослідження явищ, процесів. 

До методів прогнозування також відносять такі: фактографічні, 

експертні, екстраполяційного прогнозування, цільового прогнозування, 

метод передбачення Локвуда, метод аналізу конкуруючих гіпотез Р. Хейера 

[162]. 

Більш докладно проаналізуємо прогнозування на прикладі професійної 

діяльності фахівців ракетно-артилерійського озброєння та автомобільної 

техніки. Так, різноманітність завдань, що вирішуються військовими 

фахівцями ракетно-артилерійського озброєння та автомобільної техніки, 

зумовлює необхідність розгляду основних методів прогнозування та 

оцінювання можливостей у типових і нетипових ситуаціях, у яких можуть 

опинитися майбутні офіцери під час виконання посадових обов’язків.  

З метою визначення методів військового прогнозування, що необхідно 

застосовувати у підготовці майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського 

озброєння та автомобільної техніки було проведено експертне опитування, в 

якому взяли участь 12 експертів (командири військових частин (підрозділів) 

з досвідом; наукові співробітники військових лабораторій; викладачі ВВНЗ).  

Експертам було запропоновано перелік військових методів, оцінювання 

яких здійснювалось за двома критеріями: вагомість методу в професійній 

діяльності офіцера та необхідність, тобто метод може бути необхідним, але 

не дуже вагомим і навпаки. Зауважимо, що «вагомість», з точки зору 

експертів, оцінювалася з урахуванням досвіду роботи, стажу діяльності та 

участі в різноманітних процедурах експертного оцінювання. Кількісне 

значення коефіцієнту компетентності експертів набувало значень у межах 
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інтервалу (0; 1). Проведення експертного оцінювання здійснювалося за 

традиційною технологією.  

За результатами експертного оцінювання визначено основні, на думку 

опитаних експертів, методи військового прогнозування, що необхідно 

врахувати в підготовці майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського 

озброєння та автомобільної техніки до прогностичної діяльності. 

1. Методи експертного оцінювання (інтуїтивні) – передбачають 

розроблення прогнозу на основі індивідуального чи колективного 

опитування спеціалістів (експертів). Використовуються для аналізу і 

прогнозування складних об’єктів (явищ, процесів), на розвиток яких 

впливають багато чинників. Методи колективного експертного оцінювання – 

розроблення прогнозу на основі колективного обговорення проблеми, 

обробки матеріалів опитування експертів, узгодження й узагальнення їхніх 

суджень щодо майбутнього розвитку об’єкта. Метод «Дельфі» – 

систематичний збір інформації про об’єкт прогнозування шляхом опитування 

експертів та узагальнення даних. Особливості методу «Дельфі»: анонімність 

експертів (учасники експертного оцінювання не знайомі один з одним); 

використання результатів попереднього туру опитування (із анкет 

вибирається необхідна інформація); статистичний характер групової 

відповіді (відображення поглядів більшості). 

2. Аналітичний метод – здійснюється на основі логічного аналізу 

типової та нетипової ситуації, що склалася, і передбачає врахування всіх 

ризиків, що можуть вплинути на хід виконання завдання. 

3. Метод вироблення сценаріїв – базується на визначенні логіки 

розвитку процесу чи явища, виходячи із конкретної ситуації (побудова 

алгоритму вирішення проблеми). 

4. Метод експерименту – один з основних методів наукового пізнання, 

під час експерименту офіцер-дослідник планомірно маніпулює однією чи 

кількома змінними та реєструє зміни, що відбуваються з досліджуваними 

явищами; доцільно застосовувати в тих випадках, коли офіцеру відомі 
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елементи гіпотези, які необхідно перевірити. 

5. Метод «комісій» – обговорення актуальної проблеми групою 

спеціалістів і складання прогнозу за результатами обговорення. 

6. «Мозкова атака» – активний, творчий процес обговорення 

конкретної актуальної проблеми групою висококваліфікованих фахівців і 

оперативне вироблення продуктивних рішень. 

7. Метод моделювання – метод дослідження, коли вивчаються не самі 

об’єкти, а їхні моделі.  

8. Метод Локвуда – аналітичний метод прогнозування, ґрунтується на 

припущенні, що майбутнє є поєднанням взаємодій «вільних бажань» як на 

особистому, так і на міжнародному рівнях.  

9. Метод форсайту – ефективний інструмент формування пріоритетів та 

мобілізація різних зусиль для успішної реалізації поставленої мети, активно 

застосовується військовими фахівцями країн для обґрунтування основних 

напрямів розвитку важливих видів озброєння та військової техніки, напрямів 

удосконалення важливих родів військ та їх тактики ведення бойових дій, 

напрямів введення нових типів війн. 

10. Метод аналізу конкуруючих гіпотез Р. Хайера. Метод аналізу 

альтернативних гіпотез застосовується при вирішенні складних завдань, що 

потребують ретельного порівняння альтернативних пояснень і висновків.  

Відомо, що одним з елементів досягнення мети бою є ефективне 

управління підрозділом з прийняттям адекватного рішення. Одним із 

складових такого рішення є розподілення озброєння та боєприпасів. 

Нераціональне використання озброєння та боєприпасів, неефективне 

забезпечення підпорядкованих підрозділів озброєнням, ракетами і 

боєприпасами під час бою є однією з найважливіших проблем минулих і 

сучасних війн. Оцінювання достовірності реалізації варіантів потреби в 

ракетно-артилерійському озброєнні, ракетах і боєприпасах можливо 

здійснювати за допомогою запропонованих методів прогнозування. 

Запропоновані методики на основі моделей для прогнозування 
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результатів ракетно-артилерійського чи авто-технічного забезпечення 

бойових дій є універсальними, дають змогу отримати достатньо достовірну 

інформацію, навіть у нетипових ситуаціях, й визначати потреби в будь-яких 

ресурсах для вирішення різних практичних завдань у реальному масштабі 

часу. 

Отже, показник «уміння майбутніми офіцерами застосовувати 

прогностичні методи в професійній діяльності» вимірювався вмінням 

застосовувати такі методи: експертного оцінювання, аналітичні, вироблення 

сценаріїв, метод «комісій», експерименту, моделювання, «мозкова атака», 

«SWOT-аналіз», «Локвуда», «конкуруючих гіпотез Р. Хайера», форсайту [1]. 

Щодо показника процесуально-технологічного критерію – «уміння 

застосовувати алгоритм прийняття рішення, визначати варіанти дій у певній 

ситуації, приймати ефективні рішення відповідно до посадових обов’язків» 

зауважимо, що будь-який етап прогнозу передбачає прийняття відповідного 

рішення.  

Процес розроблення та прийняття рішення є обґрунтованим вибором 

стратегії поведінки офіцера між декількома варіантами (альтернативами) для 

досягнення поставленої мети. Характерними особливостями процесу є 

зв’язок з майбутнім, наявність альтернатив й їх раціональний вибір, вольове 

зусилля і знання особи, яка приймає рішення. 

Прийняття управлінського рішення – це вибір військовим керівником 

оптимального, адекватного конкретній ситуації, способу розв’язання 

управлінської проблеми з кількох можливих варіантів, з його аргументацією 

як для себе, так і для інших; є визначальним процесом управлінської 

діяльності в військовій сфері, оскільки формує напрями діяльності як всієї 

військової одиниці, так і конкретного військового фахівця. 

Зауважимо, що прийняття управлінського рішення – складний за своєю 

структурою поетапний процес певних логічно виважених дій, які 

забезпечують просування від визначення мети до її практичного втілення 

(результату) шляхом порівняння альтернатив. Обов’язковою першою 
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альтернативою має бути – «залишити все як є», майбутнім офіцерам 

необхідно показати, що буде з проблемною ситуацією, якщо нічого не 

змінювати. Дуже важливо спробувати сформулювати ті альтернативи, що за 

тими чи іншими параметрами перевершували б вище названі альтернативи. 

Під час аналізу альтернатив майбутні офіцери мають виокремлювати 

переваги й недоліки кожної з них. Порівнюючи альтернативи, може 

виявитися необхідним об’єднати деякі з них цілком чи знайти компроміс і 

об’єднати лише частини деяких альтернатив, водночас об’єднання має бути 

обґрунтованим. 

Отже, прийняття рішень припускає вибір першочергових завдань і 

справ за ступенем важливості. Встановити пріоритетність – означає прийняти 

рішення про те, яким із завдань слід надати першочергове значення, тому 

майбутнім офіцерам варто навчитися «сортувати» справи за ступенем 

необхідності їх виконання, розставляти пріоритети. 

Підсумовуючи, зазначимо, що вміння – свідомо контрольовані частини 

діяльності, щонайменше в головних проміжних пунктах і кінцевій меті. 

Особистісний компонент визначали через особистісно-настановчий 

критерій. Його показниками визначено: усвідомлення майбутніми офіцерами 

значущості прогностичної діяльності та бажання її реалізовувати; здатність 

до прогнозування (можливість відтворення (моделювання) обстановки, 

найбільш подібної з тією, що буде у майбутньому); гнучкість мислення 

(військове інтуїтивне передбачення результативності). 

Перший показник – «усвідомлення майбутніми офіцерами значущості 

прогностичної діяльності та бажання її реалізовувати». Аналітична робота, 

проведена на базі вітчизняного і зарубіжного наукових фондів свідчить, що 

усвідомлення є актом свідомості, предметом якого є сама діяльність. 

Усвідомлення – фокусування свідомості на психічних процесах, на тих 

чуттєвих образах дійсності, які особистість завдяки їм отримує, в основі 

усвідомлення лежить узагальнення власних психічних процесів, що 

приводить до оволодіння ними. 
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Для того, щоб значущість прогностичної діяльності сприймалася, була 

усвідомлена майбутніми офіцерами потрібно, щоб прогнозування зайняло у 

їхній діяльності структурне місце, було метою і мотивом їх діяльності, 

оскільки лише порівняння ідеального та реального, бажаного й дійсного, 

мети і мотиву веде до усвідомлення. 

Відтак усвідомлення майбутніми офіцерами значущості прогностичної 

діяльності сприятиме бажанню її реалізовувати, прагненню до здійснення 

військового прогнозування. 

Наступний показник – «здатність майбутніх офіцерів до прогнозування 

(можливість відтворення (моделювання) обстановки», найбільш подібної з 

тією, що буде у майбутньому). Л. Регуш розкриває сутність здатності до 

прогнозування через характеристику якості пізнавальних психічних процесів 

(сенсорних, розумових тощо), які є ядром тієї здатності. Вона наголошує, що 

структуру здатності прогнозування визначають якості розумових процесів, 

що характерні для багатьох видів розумової діяльності. Специфікою 

прогностичної здатності є не лише набір тих якостей, а також характер їх 

співвідношення. Перший чинник – аналітичність, глибина, усвідомленість. Ці 

якості є загальними і основними для будь-якої розумової діяльності людини. 

Другий – гнучкість, третій – перспективність, четвертий – доказовість 

мислення. Зазначені чинники визначають якості розумових процесів, що 

найбільш специфічні для прогнозування, завдяки яким ураховується 

ймовірнісний характер і тимчасова перспектива майбутнього [221]. 

Науковці акцентують увагу на тому, що майбутнім офіцерам необхідно 

вміло планувати та передбачати негативні ситуації, власні дії і дії підлеглих, 

прогнозувати розвиток процесу освіти та виховання як у повсякденній, так і в 

бойовій діяльності [185, с. 34–38]. Здатність корегувати власні дії відповідно 

до мінливих обставин, передбачати майбутні події, є однією з найвагоміших 

здатностей військового фахівця. 

Відтак основною рисою високого рівня професійної підготовки 

військових фахівців, зокрема майбутніх офіцерів, є здатність упевнено діяти, 
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управляти та прогнозувати дії своїх підлеглих у стандартних і нестандартних 

ситуаціях, оскільки проблеми, з якими зіштовхуються офіцери під час 

виконання службової діяльності, ефективно можуть бути вирішенні лише 

тоді, коли майбутній офіцер буде здатний передбачати хід подій, відтворити 

(моделювати) обстановку, найбільш подібну з тією, що буде у майбутньому і 

коректувати власні дії відповідно до мінливих обставин. 

Показник «гнучкість мислення (військове інтуїтивне передбачення 

результативності)» ґрунтується на розкритті зв’язків, відносин і 

опосередкувань, спрямованих на узагальнення та систематизацію знань, що 

зазначається в працях науковців [70, 116, 160, 198, 217].  

Мислення – активна пізнавальна діяльність суб’єкта, необхідна для 

його повноцінної орієнтації, активної поведінки та цілеспрямованої 

діяльності в навколишньому середовищі, соціальному світі, професійній 

сфері. Мислення при вирішенні більш спеціальних досліджуваних завдань, 

вивченні конкретних психічних механізмів пізнавальних процесів 

визначається як процес вирішення проблем, розв’язання певних теоретичних 

і практичних завдань різного спрямування [168]. 

«Гнучкість» тлумачать як здатність узгоджувати свої почуття, думки і 

дії з мінливими обставинами, вміння адаптуватися до незнайомих, 

непередбачуваних і швидко мінливих обставин [191, с. 68]. Н. Менчинська 

наголошує, що вона полягає в доцільному варіюванні способів дій, у легкості 

перебудови вже наявних знань і переходу від однієї дії до іншої [160]. 

Ми погоджуємося з науковою позицією Е. Рапацевича, що «гнучкість 

мислення» забезпечує досить повний облік специфічних умов вирішення 

саме цього завдання, суворе підпорядкування логіки всіх міркувань 

обґрунтування і докази обраного шляху вирішення. Саме завдяки гнучкості 

мислення людині вдається знайти новий підхід, нові способи вирішення, що 

найбільш повно відповідають вимогам завдання [216, c. 124–125]. 

Відтак, узагальнюючи погляди вчених, констатуємо, що гнучкість 

мислення сприяє тому, що майбутній військовий фахівець здатний швидко 
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переключатися (на інтуїтивному рівні) з одного способу вирішення завдання 

на інший, застосовувати нові способи й механізми досягнення цілей, 

переосмислювати поведінку та діяти по-різному в типових і нетипових 

ситуаціях.  

Таким чином, проведений аналіз структури прогностичної 

компетентності майбутніх офіцерів дозволяє виділити три взаємопов’язаних 

компоненти з відповідними критеріями і показниками оцінювання 

сформованості прогностичної компетентності – когнітивний (критерії – 

знаннєво-змістовий), діяльнісний (критерії – процесуально-технологічний), 

особистісний (особистісно-настановчий) (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Структура прогностичної компетентності майбутніх офіцерів 

Компо-

ненти 
Критерії Показники 

К
о
гн

іт
и

в
н

и
й

 

Знаннєво-

змістовий 

знання теоретичних основ прогностичної діяльності 

знання алгоритму здійснення прогностичних досліджень та 

інструментарію, що може бути використаний майбутніми 

офіцерами у професійній діяльності (прогнозування 

етапності проведення своїх дій) 

знання процедур проведення прогностичної діагностики під 

час виконання професійного завдання (збір та опрацювання 

матеріалів та фактів) 

Д
ія

л
ь
н

іс
н

и
й

 

Процесуаль-

но-техноло-

гічний 

 

уміння майбутніми офіцерами встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки, формулювати ціль, гіпотезу, планувати і 

розробляти шляхи подолання проблеми 

уміння майбутніми офіцерами застосовувати прогностичні 

методи в професійній діяльності (функція прогнозування на 

стадіях підготовки і прийняття рішення)  

уміння застосовувати алгоритм прийняття рішення, 

визначати варіанти дій у певній ситуації, приймати 

ефективні рішення відповідно до посадових обов’язків  

О
со

б
и

ст
іс

н
и

й
 

Особис-

тісно-

настановчий 

усвідомлення майбутніми офіцерами значущості 

прогностичної діяльності та бажання її реалізовувати 

здатність майбутніх офіцерів до прогнозування (можливість 

відтворення (моделювання) обстановки, найбільш подібної з 

тієї, що може бути у майбутньому) 

гнучкість мислення (військове інтуїтивне передбачення 

результативності) 
 

Усі вище проаналізовані структурні компоненти, критерії та показники 

прогностичної компетентності майбутніх військових фахівців тісно пов’язані 
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між собою і тільки в цілісності забезпечують результативність поставлених 

цілей.  

 

2.3. Обґрунтування педагогічних умов підготовки майбутніх 

офіцерів до прогностичної діяльності  

Нині швидкоплинні соціально-економічні зміни в суспільстві 

зумовлюють перегляд поглядів і вимог до професійної підготовки 

офіцерського складу. «Реалізація освітніх інновацій, спрямованих на 

підвищення продуктивності навчально-виховного процесу, передусім ставить 

завдання прискіпливого аналізу, усвідомлення й осмислення причин, від яких 

залежать ефективність, успішність, якість освіти та визначення на цій основі 

певних умов, за яких їх упровадження стає можливим і доцільним» [145, 

с. 4]. 

Виявленню й обґрунтуванню педагогічних умов підготовки майбутніх 

офіцерів до прогностичної діяльності передувало з’ясування означеного 

явища у довідковій і науково-методичній літературі. Категорія «умова» є 

загальнонауковою, тому її сутнісний аналіз здійснювався з різних позицій – 

філософської, психологічної та педагогічної. Так, у тлумачному словнику 

поняття «умова» визначається як обставина, особливість реальної дійсності, 

що уможливлює здійснення, створення, утворення чого-небудь чи сприяння 

чомусь [68, с. 1295].  

У філософському аспекті поняття «умова» визначається як категорія, у 

якій представлено універсальні відношення речі до тих чинників, завдяки 

яким вона виникає й існує [265, с. 703].  

У психологічному довіднику «умову» тлумачать як сукупність явищ 

зовнішнього та внутрішнього середовища, що ймовірно впливають на 

розвиток конкретного психічного явища [127, с. 206].  

Педагогічний словник визначає поняття «умова» як сукупність 

природних, соціальних, зовнішніх і внутрішніх впливів, що діють на 

фізичний, моральний, психічний розвиток людини, її поведінку та навчання, 
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формування особистості [204, с. 36]. 

У науково-методичній літературі вчені тлумачать «умову» як: 

сукупність об’єктивних можливостей змісту, форм, методів і прийомів 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу, що забезпечують 

успішне вирішення поставлених завдань; свідомо створюються в освітній 

системі й забезпечують ефективність освітнього процесу [26, с.12];  

обставину, від якої щось залежить, або чинник, що впливає на процес; 

у навчальному закладі – створюють середовище, в якому виникає процес 

фахової підготовки випускників [273, с. 206];  

сукупність причин, обставин, будь-яких об’єктів, що впливають на 

навчально-виховний процес [111]. 

Відтак, як зазначає А. Литвин, «аналіз психолого-педагогічної 

літератури засвідчує, що різні аспекти поняття «умови» не розкриті повною 

мірою ні в педагогічних словниках, довідниках та енциклопедіях, ні в 

підручниках і навчальних посібниках, хоч цей термін давно й активно 

вживається у психолого-педагогічній літературі, наукових публікаціях і 

дисертаційних роботах, а нині застосовується в більшості науково-

педагогічних розробках. Через те, користуючись цим поняттям, як науковці, 

так і практики дотримуються різних, часом суттєво розбіжних позицій» [145, 

c. 6]. 

Поняття «педагогічні умови» науковці тлумачать як:  

зовнішні і внутрішні обставини, що впливають на методи і форми 

організації навчально-виховного процесу у ВНЗ [136];  

сукупність чинників, що оптимізують успішний перебіг підготовки 

майбутніх фахівців [225, c. 299];  

спеціально створені обставини, що сприятимуть набуттю фахових 

знань, умінь, навичок, а також розвитку особистих професійних якостей, 

необхідних для професійної діяльності [81, с. 53–54];  

педагогічні вимоги, дотримання яких у процесі навчання дає змогу 

цілеспрямовано та істотно змінити його результат [43];  
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система певних форм, методів, матеріальних умов, реальних ситуацій, 

що об’єктивно склалися чи суб’єктивно створених, необхідних для 

досягнення конкретної педагогічної мети [199] тощо. 

У контексті нашого дослідження цікавим є визначення «педагогічних 

умов» І. Баховим як комплексу заходів навчально-виховного процесу, що 

спрямований на формування певної компетентності та забезпечує перехід на 

більш високий рівень її сформованості [41]. 

Отже, спираючись на представлені дефініції, педагогічні умови 

підготовки майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності у процесі 

навчання у ВВНЗ розуміємо як взаємопов’язану сукупність спеціально 

створених обставин, комплекс заходів навчально-виховного процесу, що 

спрямовані на формування їх прогностичної компетентності.  

Значний внесок у визначення педагогічних умов підготовки майбутніх 

фахівців до прогностичної діяльності зробили вітчизняні науковці, а саме:  

педагогічні умови формування прогностичних умінь майбутніх 

менеджерів-аграріїв обґрунтовує А. Антонець: позитивна мотивація 

викладачів і студентів, урахування психологічних особливостей розвитку 

особистості, використання інноваційних методів навчання, 

фундаменталізацію професійної підготовки майбутніх менеджерів та 

організацію самостійної пізнавальної діяльності студентів у процесі науково-

дослідницької роботи [30].  

Н. Давкуш, досліджуючи підготовку майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів до прогностичної діяльності, визначені такі 

педагогічні умови: мотиваційно-ціннісне ставлення до оволодіння 

прогностичною діяльністю; поетапність її формування; упровадження 

контекстного навчання; узгодженість дидактико-методичної підготовки з 

вимогами прогностичного підходу до процесу навчання майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів; моніторинг якості процесу 

підготовки до прогностичної діяльності [91]. 

Севастюк М. стверджує, що формування прогностичних знань і вмінь у 
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студентів педагогічних факультетів відбуватиметься найефективніше за 

таких педагогічних умов як: усвідомлення та послідовне відображення у 

змісті та методиці формування прогностичних умінь сутності прогностичної 

діяльності як соціально-педагогічного феномена, що характеризує 

взаємозв’язок загальної культури, майстерності вчителя, його особистісних і 

педагогічних якостей, творчого потенціалу і професійної спрямованості, 

усвідомлення професійної та особистісної значущості прогнозування; 

поєднання у процесі підготовки рефлексивно-діяльнісного, індивідуально-

творчого та гуманістичного підходів; мотиваційне забезпечення підготовки 

студентів; оволодіння спеціальними мисленнєвими, логічними операціями як 

передумовами прогностичної діяльності, що забезпечує її найбільшу 

методичну ефективність; надання можливостей для найбільш повного 

порівняння та оцінювання професійно важливих якостей, умінь, формування 

об’єктивного оцінного ставлення до себе; включення студентів до психолого-

педагогічних досліджень власного розвитку, постановка в процесі підготовки 

суб’єктивно-орієнтованих завдань із концентрацією уваги на виконавцеві 

діяльності та інформації, що обслуговує її; стимулювання інтелектуальної 

активності та самостійності студентів; створення цілісної методичної 

системи підготовки, яка б включала мотиваційний, морально-психологічний 

та змістово-операційний аспекти [227]. 

Під час вибору та обґрунтування педагогічних умов підготовки 

майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності у процесі навчання у ВВНЗ 

необхідно враховувати такі обставини:  

підготовка майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності 

відбувається під час отримання першої вищої освіти;  

майбутні офіцери не мають досвіду військово-професійної та 

управлінської діяльності;  

майбутні офіцери по закінченню ВВНЗ будуть призначені на 

управлінські посади на тактичній ланці управління.  

Ураховуючи вищезазначене, а також особливості навчального процесу 
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у ВВНЗ й специфіку військово-професійної діяльності було визначено 

педагогічні умови підготовки майбутніх офіцерів до прогностичної 

діяльності у процесі навчання у ВВНЗ:  

мотивування майбутніх офіцерів до опанування прогностичною 

діяльністю: забезпечує свідоме ставлення до майбутньої військово-

професійної діяльності, інтерес до змісту та процесу прогностичної 

діяльності, оволодіння як найбільшою кількістю ефективних способів 

здійснення прогностичної діяльності, прагнення підвищити рівень 

прогностичної компетентності; 

педагогічне моделювання підготовки майбутніх офіцерів до 

прогностичної діяльності: забезпечує скоординовану педагогічну діяльність, 

спрямовану на формування прогностичної компетентності у майбутніх 

офіцерів, встановлення чітких системних зв’язків, логічну послідовність і 

взаємозалежність між компонентами;  

упровадження методики формування прогностичної компетентності 

майбутніх офіцерів: спрямована на формування і закріплення прогностичних 

знань, вмінь і навичок відповідно до посадових обов’язків випускників, 

забезпечення формування їх прогностичної компетентності. 

Мотивування майбутніх офіцерів до опанування прогностичною 

діяльністю у процесі навчання у ВВНЗ. Першою педагогічною умовою є 

мотивування майбутніх офіцерів до опанування прогностичною діяльністю у 

процесі навчання у ВВНЗ. Свідоме ставлення майбутніх офіцерів залежить 

від їхньої мотивації, прагнення ефективно вирішувати професійні проблеми, 

що будуть виникати під час службово-бойової діяльності. В. Осьодло 

зазначає, що важливими чинниками професійної діяльності офіцера є його 

мотиви та інтереси, оскільки мотивація в офіцера надасть можливість не 

тільки оволодівати знаннями, уміннями, навичками і нормами поведінки, а 

здійснювати смислову реалізацію своєї професійної діяльності. Саме від 

наявності мотивації залежить здатність офіцера визначати пріоритетні та 

значущі професійні цілі, знаходити смислові й ціннісні шляхи виконання 
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своє справи [187].  

Психолого-педагогічним аспектам мотивації у підготовці майбутніх 

офіцерів різних державних органів значна увага приділена науковцями, а 

саме: О. Ковальчук досліджує психологічні особливості професійної 

мотивації офіцерів Повітряних Сил ЗС України [122]; О. Кальчук – 

мотивацію до професійної діяльності військовослужбовців-жінок у 

Державній прикордонній службі України [117]; А. Куфлієвський – 

формування професійної мотивації рятувальників МНС України [137]; 

В. Лопатa – особливості мотивації до професійної діяльності молодих 

офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної 

служби України [148]; А. Москаленко – професійну мотивацію працівників 

органів внутрішніх справ: вивчення та корекція [167]; Л. Олійник – 

мотивацію досягнення як умова підвищення ефективності процесу учіння 

майбутніх магістрів військового університету [181]; В. Осьодло – розвиток 

професійної мотивації офіцера [187]; А. Сірий – мотивацію військово-

професійної діяльності військовослужбовців за контрактом [232]; 

Н. Чабанюк – професійну мотивацію молодих фахівців органів внутрішніх 

справ [269] та ін.  

Мотивацію у військовій психології науковці розуміють як сукупність 

чинників, що організовують і спрямовують поведінку військовослужбовців; 

це процес детермінації поведінки, діяльності, що може бути зумовлений 

внутрішніми (психічними, фізіологічними) і зовнішніми (військово-

професійними, соціальними, економічними, екологічними) подразниками. 

Водночас ці процеси пов’язані з формуванням і реалізацією мотивів (дії з 

реалізації потреби чи усвідомленого внутрішнього спонукання до активності) 

та мають спонукальні функції [39, с. 164–165]. 

За науковою позицією І. Блощинського [51], мотивація перш за все 

рушійна сила, що виконує роль внутрішнього регулятора діяльності офіцера. 

Мотивація в офіцерів передбачає наявність цікавості для вдосконалення своїх 

професійних знань, а також оволодіння як найбільшою кількістю ефективних 
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способів виконання поставленого завдання.  

На думку А. Сірого, мотивація є додатковим чинником, що надає 

військово-професійній діяльності військовослужбовця спрямованості, 

вибірковості, осмисленості, динамічності й ефективності та складається з 

двох фундаментальних підходів: з одного боку, мотивація є процесом 

динамічної складової діяльності, а з іншого – системою чинників, що 

визначає поведінку (потреби, мотиви, мету, інтереси, прагнення тощо) [232].  

Отже, поділяючи думки дослідників, зазначимо, що саме мотивація 

уможливить оволодіння майбутніми офіцерами знаннями, уміннями та 

навичками прогностичної діяльності. Майбутніх офіцерів можуть спонукати 

до формування прогностичної компетентності різні мотиви: інтерес до 

майбутнього, інтерес до змісту та процесу прогностичної діяльності, 

прагнення до самоствердження, самореалізації, бажання підвищити рівень 

прогностичної компетентності тощо.  

Усвідомлення необхідності мотивування майбутніх офіцерів до 

опанування прогностичною діяльністю актуалізує розуміння психічних 

механізмів розвитку мотивації:  

мотиваційне переключення – формуванням нового мотиваційного 

ставлення (позитивного ставлення, інтересу) до певного явища шляхом спроб 

пов’язати це явище з іншими явищами та предметами, які таке ставлення 

(інтерес) уже викликають; виховний вплив на того, хто вчиться, при 

використанні мотиваційного переключення передбачає актуалізацію вже 

наявних мотиваційних ставлень (позитивного ставлення, інтересу, любові до 

чогось), які спрямовуються на новий предмет, зміст чи діяльність;  

мотиваційне зумовлення – це надання емоційного (мотиваційного) 

значення новому змісту (предмету), тобто поширення (переключення) 

емоційного переживання на новий зміст (предмет); позитивна чи негативна 

емоція, «прив’язуючись» до певного предмета (змісту), надає йому 

відповідного емоційного забарвлення і робить більш привабливим (чи 

непривабливим). Після кількох поєднань емоції з предметом, відбувається 
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емоційне ставлення до нього; 

мотиваційна фіксація – це механізм розвитку мотивації (прихильності, 

інтересу) шляхом закріплення емоціогенної події в пам’яті (як правило, з 

першого разу); позитивне ставлення до чогось – це відтворення (згадування) 

відчутої колись сильної емоції, що залишається в пам’яті й згодом 

перетворюються на певне ставлення до чогось чи стійке почуття; 

мотиваційне зміщення (автономізація мотивів) – дія (і ціль, яка їй 

відповідає), яка стимулюється певним мотивом у процесі її виконання і 

забезпечує діяльність (наприклад, прогностичної), пов’язується з іншими 

потребами й отримує від них мотиваційний заряд. У результаті серії 

позитивних емоцій, якими супроводжувалося виконання певної дії, вона 

набуває автономного мотиваційного значення і вже сама по собі здатна 

спонукати до активності, набуваючи, таким чином, функцій мотиву [104].  

Оскільки основи прогностичної діяльності засвоюються майбутніми 

офіцерами в процесі навчання, мотиви формування прогностичної 

компетентності поділяються на два типи: мотиви, пов’язані з набуттям знань, 

умінь, навичок і досвіду в процесі навчання; мотиви, пов’язані з освоєнням 

обраної військової спеціальності (прагнення бути фахово компетентним 

офіцером і бажанням служити в ЗС України). Професійні мотиви 

формуються та розвиваються впродовж усього періоду професійної 

підготовки.  

Підготовка майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності 

відбувається поетапно. На початковому етапі майбутній офіцер має 

зрозуміти, де зможе застосувати засвоєне, які переваги йому дасть 

оволодіння прогностичною діяльністю. Завдання педагога на цьому етапі – 

викликати початкову мотивацію, актуалізуючи мотиви попередніх досягнень, 

створюючи мотиви відносної незадоволеності, підсилюючи мотиви орієнтації 

на майбутню військово-професійну діяльність, мимовільні мотиви 

здивування, допитливості тощо. Важливим є створення образу успішного 

офіцера-керівника в уявленні курсантів з метою усвідомлення ними шляхів 
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професійної самореалізації. 

У процесі набуття основ прогностичної діяльності курсант починає 

усвідомлювати й розуміти, якими способами необхідно діяти, оцінювати 

результати прийнятих прогностичних рішень. Завдання педагога на цьому 

етапі – підкріплення й посилення мотивації, використовуючи різні види 

стимулів і спонук, викликати інтерес до різних способів вирішення 

квазіпрофесійних прогностичних завдань. Цей етап важливий ще й тому, що 

педагоги, здійснивши мотивацію на першому етапі навчання, іноді 

перестають про неї думати, зосереджуючись на інших функціях – 

організаційній, корекційній, контрольній тощо.  

На завершальному етапі підготовки до прогностичної діяльності 

майбутніх офіцерів завдання викладача полягає у створенні мотивації 

завершення (курсанти мають згадати, виявити, усвідомити й оцінити 

результати опанування прогностичною діяльністю) й позитивної мотивації 

перспективи (у курсантів має сформуватися позитивна установка щодо 

прогностичної діяльності й здійснення її в майбутній військово-професійній 

діяльності). Це досягається оцінно-рефлексивною діяльністю майбутніх 

офіцерів у поєднанні з розгорнутим диференційованим оцінювання педагога, 

який має акцентувати увагу курсантів на їхніх досягненнях, а також й на 

слабкі місця, щоб сформувати у них диференційоване розуміння своїх 

можливостей здійснювати прогностичну діяльність. Це зробить їхню 

перспективну мотивацію більш адекватною й дієвою.  

Умовами, що сприяють формуванню мотивації майбутніх військових 

фахівців до опанування прогностичною діяльністю, є:  

усвідомлення найближчих та кінцевих цілей прогностичної діяльності 

у вирішенні професійних задач управління повсякденною діяльністю військ 

(сил);  

усвідомлення теоретичної та практичної значущості засвоюваних 

прогностичних знань у військовому управлінні;  

показ перспективи розвитку прогностичних здібностей та умінь;  
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професійна спрямованість за відповідною спеціальністю військових 

фахівців;  

особистісні інтереси (підвищення професіоналізму у військовій справі, 

кар’єрне зростання); 

емоційна та креативна форма викладу навчального матеріалу 

викладачем. 

Мотиви, що сприяють формуванню прогностичної компетентності, на 

нашу думку, є: мотив усвідомлення і розуміння актуальності й важливості 

здійснення прогнозування в процесі здійснення військово-професійної 

діяльності; мотив прогностичної діяльності (бажання виконати завдання з 

мінімальними витратами (втратами); мотив професійної спрямованості 

(мотив передбачення майбутніх подій) [2].  

Отже, щоб вмотивувати майбутніх офіцерів опанувати прогностичною 

діяльністю, необхідно, насамперед, через розкриття суспільного значення 

майбутньої професії, ознайомлювати їх з військово-професійною діяльністю; 

окреслювати вимоги, які висуваються до знань, умінь і якостей успішного 

офіцера; створювати умови повсякденної квазіпрофесійної діяльності й 

формувати потребу в застосуванні прогностичної компетентності та 

мотивацію її освоєння.  

 

2.4. Моделювання формування прогностичної компетентності 

майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах 

Здійснений нами аналіз психолого-педагогічної літератури з проблем 

підготовки до прогностичної діяльності та формування прогностичної 

компетентності майбутніх офіцерів, з’ясований сучасний стан 

підготовленості майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності, 

обґрунтована структура, зміст, критерії прогностичної компетентності 

уможливлюють вирішення наступного завдання нашого дослідження – 

педагогічне моделювання формування прогностичної компетентності 

майбутніх офіцерів. Метод педагогічного моделювання є одним із основних 
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методів наукового пізнання педагогічних явищ і систем, які за своєю 

сутністю є складними, багатоелементними і поліструктурними.  

Моделювання освітніх систем і процесів забезпечує стиснення 

інформації, відсів несуттєвих фактів, що дає змогу сконцентруватися на 

найбільш значимих елементах та способах їх взаємодії – тих елементах 

системи, від яких більшою мірою залежить її якісний стан та перспективи 

розвитку [247].  

У педагогічній науці моделювання використовується для вирішення 

низки завдань, основними з яких є: 

оптимізація структури навчального матеріалу; 

поліпшення планування навчального процесу; 

управління пізнавальною діяльністю; 

управління навчально-виховним процесом; 

діагностика, прогнозування, проектування навчання [203, с. 67]. 

У довідковій літературі моделювання визначається науковцями як: 

розроблення моделей реальних об’єктів за допомогою таких операцій 

мислення, як ідеалізація (заміщення реального емпіричного явища 

ідеалізованою схемою); абстрагування (уявне виокремлення суттєвих 

властивостей і зв’язків); аналогізування (від грец. analogia – відповідність, 

подібність) – перенесення знань на новий, менш досліджений, об’єкт, 

результатом якого є умовивід, створення наукової гіпотези; 

метод дослідження реальних процесів чи станів із застосуванням 

фізичних (в експериментальних дослідженнях) чи ідеальних (знакових, 

абстрактних) моделей (в теоретичних дослідженнях) [236, с. 212]. 

Головна перевага моделювання – цілісність представлення інформації. 

Сотні років педагогіка розвивалась, головним чином, за рахунок аналізу – 

розчленування цілого на частини; синтезом як таким практично нехтували. 

Моделювання ґрунтується на синтетичному підході: виокремлює цілісні 

системи й досліджує їхнє функціонування [288, с. 108]. 

Функціями моделювання при його застосуванні в педагогіці є: 
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екстраполяційна – полягає в тому, що інформацію, яку отримали на 

моделі, необхідно поширити на об’єкт; об’єктивність такої інформації 

зумовлена закономірними зв’язками, що існують між моделлю й об’єктом, 

що досліджується; 

прогнозувальна – мисленнєві моделі можуть бути основою відповідної 

теорії, а теорія передбачає, прогнозує хід і розвиток відповідних явищ і 

процесів; 

абстрагувальна й синтезувальна – модель може поєднувати в собі 

властивості багатьох різноманітних предметів, явищ і процесів; 

дидактична – в застосуванні різноманітних видів моделей з метою 

підвищення ефективності навчального процесу [288, с. 109-110]. Саме ця 

функція є вирішальною у нашому дослідженні.  

Отже, особливістю моделювання педагогічних систем є те, що в його 

результаті створюється концептуальна модель об’єкта, яка може 

використовуватися для прогнозування його розвитку. 

Модель (фр. modèle, від лат. modulus – «міра, аналог, зразок») – це: 

спрощене уявлення про реальний об’єкт, процес або явище [194, с. 238]; 

об’єкт-замісник, який у визначених умовах може заміняти об’єкт-оригінал, 

відтворюючи необхідні властивості і характеристики оригіналу [194, с. 432]; 

об’єкт, який має схожість з прототипом та служить засобом його опису, 

пояснення чи вивчення [176, с. 73]; штучно створений об’єкт у вигляді схеми, 

який має схожість із реальним об’єктом, проте відтворює в спрощеному 

вигляді структуру, властивості, зв’язки між складовими [92]; уявна чи 

матеріально-реалізована система, яка відображає чи відтворює об’єкт 

дослідження (природний чи соціальний) і здатна змінювати його так, що її 

вивчення дає нову інформацію стосовно цього об’єкта [98, с. 515]; система 

об’єктів чи знаків, що відтворює деякі суттєві властивості системи-оригінала 

[215] тощо. 

Педагогічна модель відображає найбільш суттєві характеристики 

системи, що перетворюється; спрощення моделі порівняно з оригіналом 
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(реальною педагогічно системою) уможливлює виявлення суттєвих ознак та 

відносин, які не були очевидними через складність та завуальовану суть; має 

бути подібною до оригіналу та розкривати нові його характеристики й 

можливості його вдосконалення; є робочим інструментом, який дає змогу 

чітко уявити внутрішню структуру об’єкта чи процесу вивчення, систему 

чинників впливу на нього, ресурсного забезпечення розвитку, тенденцій 

розвитку з метою екстраполяції та прогнозування сценаріїв розвитку [100]. 

Моделювання – дослідження об’єктів пізнання на їх моделях, а також 

побудова і вивчення моделей реальних явищ. Поняття «модель» пов’язане з 

поняттями «схема», «система», «структура», а «моделювання» відповідно зі 

способами дій – «схематизація», «систематизація», «структурування» [141].  

Відтак базуючись на результатах аналізу досліджень науковців, під 

моделлю підготовки майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності ми 

розуміємо описово-схематичну характеристику педагогічного процесу, в якій 

сукупність педагогічних умов, методологічних підходів, принципів, методів, 

засобів спрямована на формування їхньої прогностичної компетентності з 

урахуванням основних етапів методики її формування та критеріїв і показників 

її оцінювання. 

Педагогічне моделювання процесу підготовки майбутніх офіцерів до 

прогностичної діяльності дає змогу дослідити педагогічний процес шляхом 

розроблення відповідної моделі, надання йому системного характеру, 

конкретизації кожного етапу. Ця модель містить три взаємопов’язані блоки: 

цільово-методологічний, змістово-діяльнісний, діагностично-результативний 

(рис. 2.1). Цільово-методологічний блок включає мету формування 

прогностичної компетентності майбутніх офіцерів у процесі навчання у 

ВВНЗ й завдання, визначені відповідно до сформульованої мети:  

виробляти усвідомлення значущості опанування прогностичною 

компетентністю для майбутньої військово-професійної діяльності; 

виховувати усвідомлення відповідальності за результати прийнятих 

управлінських рішень; 
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Рис. 2.1. Модель формування прогностичної компетентності майбутніх 

офіцерів 

Мета: формування прогностичної компетентності майбутніх офіцерів 

у процесі військово-професійної підготовки у ВВНЗ.  

Методологічні підходи: системний, компетентнісний, діяльнісний. 

Принципи: комплексності, зв’язку теорії та практики, науковості, 

мотивування навчально-пізнавальної діяльності, проблемності, 

інноваційності, національної спрямованості. 

Навчальні дисципліни: «Основи військового управління», 

«Управління повсякденною діяльністю підрозділів». 

Етапи формування прогностичної компетентності: мотиваційно-

знаннєвий, операційний, діяльнісно-адаптивний. 

Форми: індивідуальні, парні, 

групові, аудиторні, 

позааудиторні. 

Види занять: лекції, групові 

та практичні заняття, 

самостійна робота, кон-

сультації, тренінги тощо. 

Засоби: методичні  

рекомендації, технічні 

засоби, тести й опиту-

вальники, картки із 

завданнями, електрон-

ні навчальні ресурси, 

умовні позначення. 

Методи: тради-

ційні, дискусія, 

імітація фахової 

діяльності, тренінг,  

кейс-метод, мозко-

вий штурм тощо. 

Рівні: достатній, середній, низький 

Результат: сформованість прогностичної компетентності  
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Критерії: знаннєво-змістовий (знання теоретичних основ 

прогностичної діяльності, алгоритму здійснення прогностичних 

досліджень, інструментарію та процедур проведення прогностичної 

діагностики);  

процесуально-технологічний (уміння: встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки, формулювати ціль, гіпотезу, планувати і розробляти 

шляхи подолання проблеми; застосовувати прогностичні методи у 

військово-професійній діяльності; застосовувати алгоритм прийняття 

рішення, визначати варіанти дій у певній нетиповій ситуації, приймати 

ефективні рішення відповідно до посадових обов’язків;  

особистісно-настановчий (усвідомлення значущості прогностичної 

діяльності та бажання її реалізовувати; здатність до прогнозування; 

гнучкість практичного мислення). 
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Компоненти: когнітивний, діяльнісний, особистісний. 
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Завдання: - виробляти усвідомлення значущості опанування 
прогностичною компетентністю для майбутньої військово-професійної 
діяльності; 
- виховувати усвідомлення відповідальності за результати прийнятих 
управлінських рішень; 
- домагатися засвоєння системи теоретичних і прикладних знань із 
питань, що визначають контекст прогностичної діяльності офіцера; 
- формувати та розвивати вміння і навички, необхідні для здійснення 
прогностичної діяльності. 

Методика формування прогностичної компетентності 
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домагатися засвоєння системи теоретичних і прикладних знань з 

питань, які визначають контекст прогностичної діяльності офіцера; 

формувати та розвивати прогностичні уміння й навички, необхідні для 

здійснення прогностичної діяльності. 

У блоці відображено основні методологічні підходи (системний, 

компетентнісний, діяльнісний), педагогічні принципи (комплексності, зв’язку 

теорії та практики, науковості, мотивації навчально-пізнавальної діяльності, 

проблемності, інноваційності, національної спрямованості) формування 

прогностичної компетентності майбутніх офіцерів.  

Системний підхід є таким методологічним підходом, що підкреслює 

значення комплексності, широти охоплення і чіткої організації в дослідженні, 

проектуванні та плануванні. У педагогічній науці цінність системного 

підходу актуалізується необхідністю випереджувати запити суспільства, 

конструювати та впроваджувати такі педагогічні системи, які дадуть 

можливість оснастити індивіда ціннісними настановами, знаннями й 

компетентностями для високого рівня адаптивності та вмотивованості до 

продуктивної професійної діяльності у швидкозмінних умовах [60, с. 110].  

Отже, застосування системного підходу як методологічної основи 

дослідження дасть змогу обґрунтовано визначати цілі та напрями підготовки 

майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності, створити найбільш 

релевантні цілям досягнення результативності педагогічних впливів і 

специфіці досліджуваної категорії військовослужбовців педагогічні умови, 

забезпечувати безперервний, заснований на власній умотивованості, процес 

формування прогностичної компетентності; допоможе не тільки розкрити 

сутність, характеристики, структуру системи підготовки майбутніх офіцерів 

до прогностичної діяльності, але й виявити взаємозв’язок і 

взаємозумовленість чинників та умов, що визначають ефективне її 

функціонування.  

Іншим важливим підходом до підготовки майбутніх офіцерів до 

прогностичної діяльності вважаємо компетентнісний, який ґрунтується на 
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ідеї формування змісту освіти «від результату» (стандартів). Відповідно 

надважливою стає на стільки процесуальна, скільки результативна складова 

педагогічних систем, виражена в термінах компетентностей; передбачає не 

тільки передачу тому, хто вчиться, сукупності практико-орієнтованих знань і 

формування здатності до вирішення різного роду проблем, а й розвиток 

кругозору, здатності до індивідуальних креативних рішень, саморозвитку, 

самодетермінації, саморегуляції та саморефлексії, здатності до застосування 

міждисциплінарного підходу в діяльності, формування гуманістичних 

цінностей, а також формування в того, хто навчається, суб’єктності [60, 

с. 115].  

Реалізація компетентнісного підходу в нашому дослідженні втілюється 

в спрямуванні педагогічного впливу на формування прогностичної 

компетентності майбутніх офіцерів. 

Оскільки поширення поняття «компетентність» пов’язано з 

професійною діяльністю [226], а отже, «компетентність» є категорією 

діяльнісною, оскільки проявляється тільки у процесі здійснення діяльності, 

то має місце застосування діяльнісного підходу до підготовки майбутніх 

офіцерів до прогностичної діяльності.  

Діяльнісний підхід як методологічна основа багатьох педагогічних 

технологій (проблемного, контекстного, імітаційно-ігрового навчання) 

уможливлює через навчальну діяльність оволодіння прогнозною діяльністю. 

Реалізація зазначеного підходу в нашому дослідженні втілюється у виборі 

форм і методів педагогічного впливу на досліджуваний об’єкт, які дадуть 

йому можливість формувати способи прогностичних дій, які є складовими 

військово-професійної діяльності офіцерів.  

За результатами сучасних досліджень науковців [35, 73, 184, 197, 283, 

284, 285] ми визначили принципи підготовки майбутніх офіцерів до 

прогностичної діяльності, опис яких наводимо:  

принцип комплексності: втілюється у здійсненні комплексного 

дослідження підготовки майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності як 
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системи; здійснення комплексного впливу на всі компоненти прогностичної 

компетентності майбутніх офіцерів; формування у них не тільки сукупності 

практико-орієнтованих знань і здатності до розв’язання різного роду 

військово-професійних проблем, але й розвиток світогляду, здатності до 

індивідуальних креативних рішень, саморозвитку, самодетермінації, 

саморегуляції та саморефлексії;  

принцип зв’язку теорії та практики в навчанні полягає у створенні 

зв’язків між наукою і військово-професійною діяльністю, тобто у вивченні 

наукових основ прогнозування, умов і шляхів їх застосування в процесі 

управління повсякденною діяльністю військ (сил). Реалізація цього принципу 

передбачає таку організацію педагогічного процесу, при якій навчальний 

матеріал максимально підкріплений прикладами, ситуаціями з реальної 

військово-професійної діяльності;  

принцип проблемності за своєю суттю відображає теорію 

розвивального навчання, який навчання передбачає постановку перед 

майбутніми офіцерами проблемно-пошукових завдань прогностичної 

спрямованості, створення проблемних ситуацій, що, в свою чергу, сприяє 

активізації їх навчально-пізнавальної діяльності, розвитку творчого, 

критичного й прогностичного мислення, самостійності, рішучості, реалізації 

власного потенціалу. Його реалізація буде ефективною, якщо в процесі 

підготовки та проведення проблемного заняття дотримуватись чітких 

інструкцій щодо цілей, методик і прийомів створення проблемних ситуацій, 

способів структурування навчального матеріалу, способів організації дій 

курсантів, правил взаємодії педагога зі курсантами, методів діагностики 

результатів навчання, засобів аналізу і самоаналізу процесу вирішення 

проблемної ситуації;  

принцип інноваційності передбачає створення необхідних умов для 

застосування новітніх досягнень науки і прогресивних технологій у процесі 

підготовки майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності (впровадження 

компетентнісного підходу, інноваційні методи й засоби навчання тощо); 
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принцип науковості полягає у розкритті причинно-наслідкових 

зв’язків, явищ, процесів, подій, науковому осмисленні сутності явищ, які 

вивчаються, використанні міждисциплінарних наукових зв’язків;  

принцип мотивації навчально-пізнавальної діяльності курсантів 

передбачає створення таких психолого-педагогічних умов, за яких курсант 

спроможний зайняти активну особистісну позицію і найбільш повною мірою 

розкритися не тільки як об’єкт навчальної діяльності, а і як суб’єкт. Для того, 

щоб курсант активно долучився до навчально-пізнавальної діяльності, 

необхідно, щоб вона набула для нього особистісного смислу, викликала 

позитивні переживання, намагання і прагнення;  

принцип національної спрямованості полягає у формуванні 

національної свідомості майбутніх офіцерів, виховання любові до України, 

поваги до культурних цінностей, звичаїв і традицій народу України, 

мотиваційної готовності до збройного захисту Вітчизни, усвідомлення 

майбутнім офіцером себе як суб’єкта українського суспільства, який здатний 

вплинути на долю країни.  

Перебіг воєнно-політичних подій в Україні протягом 2014-2018 рр. 

обумовлює необхідність переосмислення низки теоретичних положень, 

поглибленого трактування соціальної природи військових традицій. Нині у 

суспільній свідомості з’являються нові аспекти військових традицій [130], в 

іншому ключі ставляться здавалося б уже вирішені проблеми військово-

патріотичного виховання [36, 169, 257], розставляються інші ціннісні акценти 

військової діяльності [72, 266].  

Як зазначає В. Стасюк, в умовах локального воєнного конфлікту 

можливі утруднення з використанням суспільних цінностей і емоційно 

забарвлених загальнодержавних ідей, то як широкі соціальні мотиви бойової 

активності військовослужбовців необхідно енергійно використовувати 

мотиви військового обов’язку, професіоналізму, колективізму 

(внутрішньогрупові цінності, традиції, норми, самооцінка, санкції, відносини 

й ін.), бойового азарту, суперництва з противником та ін. [242, с. 158].  
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Змістово-діяльнісний блок містить компоненти прогностичної 

компетентності: когнітивний, діяльнісний, особистісний; передбачає 

організацію оптимального навчального процесу, що сприяє формуванню 

прогностичної компетентності майбутніх офіцерів і розкриває методику її 

формування, відповідні етапи, методи та засоби. 

Зміст навчання – педагогічно обґрунтована, логічно упорядкована та 

текстуально зафіксована в навчальних програмах наукова і технічна 

інформація про навчальний матеріал, яка визначає діяльність педагогів і 

навчально-пізнавальну діяльність майбутніх фахівців для оволодіння всіма 

компонентами професійної освіти відповідного рівня й профілю 90, с. 30–

31. Зважаючи на це, зміст кожної навчальної дисципліни, що представлений 

у вигляді навчальної програми, підручниках, посібниках, методичних 

рекомендаціях щодо теоретичної, практичної, самостійної роботи курсантів 

має передбачати формування компонентів прогностичної компетентності 

майбутніх офіцерів.  

Підготовку майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності, в першу 

чергу, забезпечує зміст таких навчальних дисциплін як: «Основи військового 

управління» (модулі: «Основи загальної теорії управління», «Прийняття 

управлінських рішень», «Основи керівництва і лідерства»), «Управління 

повсякденною діяльністю підрозділів» (модулі: «Організація служби військ у 

військовій частині (підрозділі)», «Основи бойової та мобілізаційної 

готовності військової частини (підрозділу)»). 

Підготовка майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності 

здійснюється під впливом усіх компонентів освітнього процесу: мети 

навчання, завдань навчання, змісту освіти (навчання), методів навчання, 

засобів навчання та ін.  

Методика формування прогностичної компетентності майбутніх 

офіцерів представлена сукупністю взаємопов’язаних принципів, методів, 

послідовністю і логікою її формування у процесі військово-професійної 

підготовки та включає три послідовні етапи.  
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Мотиваційно-знаннєвий етап, який спрямований на усвідомлення 

курсантами необхідності підготовки до прогностичної діяльності, підвищення 

мотивації оволодіння нею, опанування знаннями щодо сутності, змісту та 

методів прогнозування, розвиток прогностичного мислення й формування 

прогностичної компетентності. Ефективними методами є проблемні лекції, 

семінарські заняття, бесіди, дискусії, тренінги.  

Операційний – на формування прогностичних умінь і навичок, що 

реалізується шляхом застосування імітаційних методів професійної підготовки 

– аналіз конкретних ситуацій, метод кейсів, військово-професійні ігри тощо.  

Діяльнісно-адаптивний – на поглиблення та систематизацію знань з 

основ прогностичної діяльності, вдосконалення практичних прогностичних 

умінь і навичок, формування прогностичної компетентності шляхом 

підвищення складності професійно-прогностичних завдань, вправ, що 

реалізується під час циклу навчальних тренінгів «Основи військового 

прогнозування», спрямованих на швидку адаптацію майбутніх офіцерів до 

нових умов військово-професійної діяльності. Розроблений цикл навчальних 

тренінгів включає такі блоки: «Загальні основи прогностичної діяльності», 

«Процедури та методи військового прогнозування», «Практикум з 

військового прогнозування».  

Засобами навчання є методичні рекомендації, посібники, засоби 

наочності, методичні вказівки, основним завданням яких є спрямування 

навчального матеріалу дисциплін на набуття майбутніми офіцерами знань, 

умінь і навичок прогностичної діяльності, формування та розвиток у них 

прогностичної компетентності. 

До діагностично-результативного блоку ми відносимо критерії 

оцінювання сформованості прогностичної компетентності офіцера – знаннєво-

змістовий, процесуально-технологічний і рефлексивний. 

З метою визначення стану сформованості прогностичної 

компетентності майбутніх офіцерів нами розроблено діагностичний 

інструментарій (опитувальники) та використано діагностичні методики 
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інших розробників.  

Обґрунтовані критерії і показники діагностування рівнів сформованості 

прогностичної компетентності майбутніх офіцерів уможливили виділення 3-х 

її рівнів:  

низький – курсанти не вміють обґрунтовувати відповіді на поставлені 

питання, аналізувати процес прогностичної діяльності; у них відсутні 

теоретичні знання щодо основ прогнозування, прогностичні навички тощо;   

середній – у курсантів є вміння аналізувати прогностичні дії інших, але 

відсутні вміння помічати власні помилки; вони вміють прогнозувати дії, але 

допускають неточності; відповіді на поставлені запитання неповні, 

недосконале володіння вмінням аргументувати запропоновані прогностичні 

дії; володіють частковими вміннями й навичками прогностичної діяльності; 

достатній – курсанти аналізують прогностичний процес, у них є вміння 

знаходити вихід з проблемних військово-професійних ситуацій, уникати 

помилок у процесі прийняття прогностичних рішень, прогнозувати 

можливий результат, аргументувати прогностичні рішення, прогностично 

розвиватися й самовдосконалюватися. 

Описана нами модель має свої особливості, а саме: підготовка 

майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності відбувається в процесі 

всього періоду їх професійної підготовки; в процесі цієї підготовки доцільно 

поєднувати традиційні та інтерактивні методи навчання; навчальний матеріал 

дисциплін, що вивчається, має бути професійно спрямованим й орієнтований 

на розвиток прогностичної компетентності. 

Успішна реалізація цієї моделі залежить від індивідуальних 

можливостей курсантів і рівнів професійної компетентності викладачів, 

зокрема їхньої здатності впроваджувати в навчальний процес сучасні 

технології, інформаційні засоби, методи, прийоми навчання, що сприяють 

формуванню прогностичної компетентності майбутніх офіцерів, що детально 

описано у наступному підрозділі нашого дослідження. 
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2.5. Методика формування прогностичної компетентності 

майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах   

Одним із оптимальних способів адаптації майбутніх офіцерів до 

сучасного військового середовища є навчання як організований процес 

пізнання, розвитку й підготовки до військово-професійної діяльності. 

Відповідно розвиток методичної науки набуває особливо важливого 

значення. «Об’єктивні і неминучі труднощі у розвитку ЗС України набувають 

виняткової гостроти і загальнодержавних масштабів саме у зв’язку з тим, що 

методика відстає від потреб повсякденної життєдіяльності або її висновки і 

рекомендації не реалізуються як за об’єктивних, так і суб’єктивних умов» 

[71, с. 166-167].  

У сучасній українській мові термін «методика» означає сукупність 

методів навчання. Військовий дидакт В. Ягупов визначає поняття «методика» 

як конкретні форми та засоби використання методів, за допомогою яких 

здійснюється все більш глибоке пізнання різноманітних педагогічних 

проблем та їх розв’язання [284, с. 357]. Відтак успішність підготовки 

майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності суттєво залежить від 

методики формування їх прогностичної компетентності, в якій 

цілеспрямовано скомпоновано найбільш раціональні й ефективні методи, 

способи, прийоми, форми та основні етапи формування зазначеної 

компетентності. 

Методики формування прогностичної компетентності включає три 

взаємопов’язані етапи: мотиваційно-знаннєвий, операційний, діяльнісно-

адаптивний.  

На мотиваційно-знаннєвому етапі відбувається початкове сприйняття, 

осмислення, розуміння, узагальнення, закріплення і запам’ятовування 

теоретичних основ прогностичної діяльності, в процесі яких актуалізується 

мотивація до опанування прогностичною діяльністю, підсилюючи мотиви 

орієнтації на майбутню військово-професійну діяльність, створюючи 

мимовільні мотиви здивування, допитливості; розкриття сутності явищ, що 
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вивчаються, і формування певної сукупності понять, їх систематизація й 

узагальнення.  

На цьому етапі курсанти мають зрозуміти, де зможуть застосувати 

засвоєний навчальний матеріал, які переваги їм надасть оволодіння 

прогностичною діяльністю. Тому завдання викладача на цьому етапі – 

викликати початкову мотивацію у курсантів, розвивати у них мотиви та 

підтримувати інтерес до майбутньої професійної, в тому числі й до 

прогностичної, діяльності, актуалізувати необхідність формування 

прогностичної компетентності на основі їхнього суб’єктного досвіду, 

виявленого під час аналізу проблемних ситуацій.  

За визначенням С. Гончаренка, проблемна ситуація – це ситуація, для 

оволодіння якою окремий суб’єкт (або колектив) має знайти й застосувати 

нові для себе знання чи способи дій [258, с. 271]. 

Обмірковуючи й формулюючи проблемні ситуації, ми враховували 

найбільш характерні чинники виникнення проблемних ситуацій, які 

обґрунтовані М. Махмутовим:  

проблемна ситуація виникає за умови, коли курсанти не знають 

способу(-ів) розв’язування поставленого завдання, не можуть відповісти на 

проблемне питання, дати пояснення новому факту у навчальній чи життєвій 

ситуації, тобто у випадку усвідомлення курсантом недостатності попередніх 

знань для пояснення нового факту; 

проблемні ситуації виникають при зіткненні людини з необхідністю 

використовувати раніше засвоєні знання у нових практичних умовах; 

усвідомлення цього факту курсантами викликає пізнавальний інтерес і 

стимулює пошук нових знань; 

проблемна ситуація легко виникає у тому випадку, коли має місце 

протиріччя між теоретично можливим шляхом розв’язання завдання і 

практичною нездійсненністю обраного способу; 

проблемна ситуація виникає тоді, коли існує протиріччя між практично 

досягнутим результатом виконання навчального завдання і відсутністю у 
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курсантів знань для його теоретичного обґрунтування [158]. 

Провідною формою навчання на цьому етапі є лекція. По-перше, саме з 

неї починається вивчення кожної дисципліни; вона спрямовує всю подальшу 

роботу курсанта над курсом, по-друге, саме на лекції відбувається первинне 

ознайомлення курсантів з основними науково-теоретичними положеннями 

прогнозування й їхньої майбутньої прогностичної діяльності.  

Різні форми нетрадиційних лекцій нарівні з традиційною дають змогу 

значно підвищувати рівень прогностичної компетентності майбутніх 

офіцерів. Метод повідомлення готового знання шляхом проблемного 

повідомлення [275, c. 286] полягає в тому, що викладач робить повідомлення 

як відповідь на заздалегідь поставлені ним самим запитання за змістом, що 

розкривається. Курсант в цьому випадку може працювати дещо більш 

активно, оскільки після постановки запитання можуть виникнути самостійні 

міркування і спроба відповісти на запитання до і в процесі відповіді, що 

дається викладачем. 

На лекціях проблемного характеру процес пізнання курсантів 

наближається до пошукової дослідницької діяльності. При цьому 

досягаються такі дидактичні цілі: привернути увагу курсантів до навчальної 

теми, збудити в них пізнавальний інтерес; поставити курсантів перед таким 

посильним пізнавальним ускладненням, подолання якого активізувало б їх 

розумову діяльність; створити ситуацію вирішення курсантами протиріччя 

між пізнавальною потребою, що виникла у них, та неможливістю її 

задоволення за допомогою наявного запасу знань (створити мотив – стимул); 

допомогти курсантам з’ясувати проблему і накреслити напрями виходу із 

ситуації, що виникла; оволодіння курсантами теоретичними знаннями, 

розвиток їх практичного мислення та формування професійної мотивації 

майбутнього фахівця – офіцера. 

Успішність досягнення цілей проблемної лекції забезпечується її 

змістом, способом організації спільної діяльності та засобами спілкування 

лектора з аудиторією [149, с. 125]. 



125 

У процесі опанування навчальною дисципліною «Основи військового 

управління» у межах модуля «Основи загальної теорії управління» з теми 

«Основи управління» зосереджено увагу на функціях управління з 

врахуванням специфіки управління військами. За методичним задумом, 

лектор розкриває зміст основних функцій управління (цілепокладання, 

прогнозування, планування, організація, мотивування, контролювання) й 

створює проблемні ситуації через інформаційні та проблемні питання щодо 

взаємозв’язку функції прогнозування з іншими функціями військово-

професійної діяльності офіцера. Курсанти мимоволі залучаються до пошуку 

відповідей, подумки беруть участь у висуванні гіпотез, доказах чи 

спростуваннях фактів, порівнюють різні підходи до розв’язання проблемних 

питань. Прикладом таких запитань є такі: «Які управлінські функції, на Вашу 

думку, переважають у професійній діяльності офіцера? В чому різниця 

функції прогнозування в управлінні військовим підрозділом й іншим 

соціальним об’єктом? Які чинники зовнішнього середовища впливають на 

процес прогнозування?».  

У межах модуля «Прийняття управлінських рішень» з теми 

«Методологія управлінських рішень» акцентовано увагу на сучасних 

підходах до прийняття рішень та їх аналізі. 

Слід зазначити, що проблемний виклад навчального матеріалу 

передбачає часткове пояснення нового з постановкою проблемних запитань і 

пізнавальних завдань, що породжує проблемну ситуацію. 

За способом створення проблемні ситуації класифікують так:  

ситуація несподіваності – створюється при ознайомленні курсантів з 

фактами чи ідеями, що викликають подив, здаються парадоксальними 

вражають своєю несподіваністю. При цьому природно постає запитання: чи 

може бути так? 

ситуація конфлікту – нові факти, висновки, досвід вступають у 

протиріччя з усталеними науковими теоріями, уявленнями; 

ситуація передбачення; 
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ситуація спростування – курсантам пропонується довести 

неспроможність якоїсь ідеї, розв’язку, спростувати антинауковий підхід; 

ситуація невідповідності – виникає, коли життєвий досвід, поняття, що 

раніше склалися у курсантів, вступають у суперечність з науковими даними; 

ситуація невизначеності – проблемне завдання містить недостатню 

кількість даних для одержання своєчасного розв’язання. Розрахунок у 

даному випадку робиться на кмітливість, дотепність курсантів, які мають 

самостійно здобути дані, яких не вистачає; 

ситуація вибору – створюється у тих випадках, коли курсантам 

пропонується обрати правильний варіант розв’язання з низки можливих і 

відомих їм та обґрунтувати свій вибір [52]. 

У межах теми «Реалізація управлінських рішень», метою якої є 

ознайомлення з суттю технології, принципами, методами та процесом 

прийняття рішень, курсантам було запропоновано таку проблемну ситуацію: 

«Ви начальник служби РАО у механізованій бригаді, яка займає оборону в 

секторі Х. Р1 – ознака обсягу потреби бригади в ракетах для її бою в обороні. 

Р2 – ознака обсягу потреби бригади в боєприпасах для її бою в обороні. Які 

варіанти реалізації потрібних обсягів визначених ракет і боєприпасів може 

бути, якщо відомо, що противник має високоточну зброю та наступальні дії 

може не реалізовувати? Ваші дії. 

Варіант 1. Малому рівню обсягу потреби в ракетах і малому рівню 

обсягу потреби в боєприпасах відповідає малий рівень ознак Р1 і Р2. 

Варіант 2. Малому рівню обсягу потреби в ракетах і великому рівню 

обсягу потреби в боєприпасах відповідає малий рівень ознаки Р1 і великий 

рівень ознаки Р2. 

Варіант 3. Великому рівню обсягу потреби в ракетах і великому – в 

боєприпасах відповідає великий рівень ознаки Р1 і великий рівень ознаки Р2. 

Варіант 4. Великому рівню обсягу потреби в ракетах і малому рівню 

потреби в боєприпасах відповідає великий рівень ознаки Р1 і малий рівень 

ознаки Р2». 
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Майбутні офіцери аналізують варіанти дій, обирають варіант, 

обґрунтовують його, пояснюють, чому саме інші варіанти не є ефективними, 

пропонують власні варіанти.  

Отже, загальний ефект проблемної лекції визначається, по-перше, її 

змістом; по-друге, способом організації спільної діяльності та тими засобами 

спілкування, які забезпечують активну і змістовну взаємодію педагога з 

курсантами. 

Розвиток прогностичного мислення, пізнавальної мотивації і 

професійного використання знань забезпечують семінарські заняття, під час 

яких проблеми, що вивчаються і мають і теоретичний і практичний характер, 

обговорюються більш ґрунтовно, всебічно і глибоко, набуваються вміння і 

навички вільного володіння поняттями, визначеннями, термінами, 

формується інтерес до науки, пов’язуються науково-теоретичні положення з 

військовою практикою. Курсанти аналізують навчальну проблему, виявляють 

причинно-наслідкові зв’язки, висувають шляхи її оптимального розв’язання, 

відповідають на запитання і дискутують з тими, хто дотримується 

протилежної думки. А якщо на семінарі уміло моделюються професійно-

управлінські, прогностичні ситуації, то у курсантів успішно формуються 

практичні прогностичні вміння й навички та способи дій.  

Основні вимоги до семінару: 

продуманість змісту теми, її проблем і методики обговорення; 

визначення цілей, дидактичних і виховних завдань заняття; 

проблемна постановка запитань; 

увага до стрижневих питань і логіки їх розкриття; 

постійне керування перебігом семінару, створення атмосфери 

невимушеності, полемічності й творчої активності; 

стимулювання дискусії; 

забезпечення всебічного розгляду й аналізу навчальних проблем, 

об’єктивне оцінювання виступів і відповідей, своєчасне їх коригування; 

орієнтація курсантів на подальшу самостійну роботу над навчальним 



128 

матеріалом тощо [285, с. 337]. 

Ефективним методом проведення семінарського заняття є робота 

малими групами, навчальними завданнями яких можуть бути такі: 

обговорення вузлових питань, передбачених планом семінарського заняття, 

відпрацювання єдиних для групи позицій та їх подальша презентація; 

складання розгорнутого плану відповіді з того чи іншого питання, 

обговорення підготовленого варіанту з іншими групами і викладення 

відповіді на запропоновану тему; підготовка запитань для наступного 

обговорення на прес-конференції чи інтерв’ю; аналіз опрацьованої 

додаткової літератури і підготовка відповідей на поставлені запитання; 

обговорення суперечливих чи дискусійних питань з того чи іншого аспекту 

проблем, що розглядаються, і можлива підготовка єдиної позиції групи; 

спільне рецензування рефератів, заслуханих на семінарському занятті тощо 

[132, с. 132]. 

На другому – операційному – етапі відбувається формування 

прогностичних навичок і вмінь, використання знань на практиці, що сприяє 

закріпленню професійно-прогностичних навичок і вмінь. У зв’язку з цим 

основна ідея відбору методів навчання на цьому етапі – навчання шляхом 

дій. Такими методами навчання є імітаційні, які ґрунтуються на моделюванні 

певної військово-професійної діяльності військовослужбовців і порівняно з 

традиційними методами навчання, у першу чергу, спрямовані на розвиток 

творчого самостійного мислення, активізацію навчально-пізнавальної 

діяльності, формування навичок і вмінь нестандартного розв’язання 

військово-професійних проблем. Проводяться імітаційні ігри за жорстким 

регламентом й нетривалі за часом, з суворим дотриманням правил. 

Обов’язковим елементом є післяігрова дискусія. 

Аналіз конкретної ситуації, в основі якої лежить певна проблемна 

ситуація, відрізняється від традиційних методів навчання тим, що 

опанування знаннями та практичними навичками курсантами відбувається за 

допомогою наведення їм реальних прикладів військової практики. 
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Методична цінність цього методу полягає в тому, що опанування військово-

професійними знаннями відбувається шляхом самостійного розв’язання 

проблем, які містять дидактично обґрунтовані та відповідно підібрані 

ситуації, що забезпечує розвиток абстрактного і творчого мислення у 

курсантів, яке сприяє підготовці та прийняттю рішень у складних ситуаціях і 

формуванню умінь використання набутих теоретичних знань у процесі 

прогностичної діяльності.  

В основному метод аналізу ситуацій використовується для логічного 

продовження лекційних занять, тому при доборі типових конкретних 

ситуацій чи розробленні власних ситуацій необхідно звертати увагу на те, 

щоб вони завжди знаходилися в межах теми, що вивчається, та були 

актуальними для конкретної категорії курсантів. 

Характерними ознаками цього методу є: 

незначна тривалість – від 30 хвилин до 2 годин; 

значна кількість курсантів, які поділяються на групи (3-8 курсантів) у 

залежності від їх загальної кількості, складності ситуації. 

Кожна підгрупа, після ознайомлення з конкретною проблемною 

ситуацією, виробляє свою версію її розв’язання, яку потім представляє на 

міжгруповій дискусії. Отож, ідеї й рішення виходу з управлінської ситуації, 

які виробляються під час внутрішньогрупової взаємодії, є результатом 

спільних зусиль курсантів, що підкреслює інтерактивний характер цього 

методу.  

Спираючись на індуктивний і дедуктивний методи розв’язання 

різноманітних складних ситуацій, цей метод сприяє набуттю й розвитку 

умінь аналізувати й приймати обґрунтовані рішення в різних сферах 

військового управління, в тому числі й прогностичній. 

Існує декілька видів ситуацій: 

ситуація-проблема, що являє собою описання реальної проблеми та 

потребує вирішення; мета курсантів: знайти вирішення ситуації чи дійти 

висновку про неможливість її вирішення; 
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ситуація-оцінка – описує положення, вихід із якого вже знайдено; мета 

курсантів: критично проаналізувати прийняті рішення, зробити висновок 

щодо поданої ситуації та її вирішення; 

ситуація-попередження – описує застосування прийнятих раніше 

рішень, тому вона має тренувальний характер, слугує ілюстрацією до тієї чи 

іншої теми; мета курсантів: проаналізувати ситуації, знайти рішення з 

використанням отриманих теоретичних знань;  

ситуація-ілюстрація, що, пояснюючи причини її виникнення, описує 

процедуру вирішення; мета: оцінити ситуацію в цілому, проаналізувати її 

вирішення, сформулювати питання, погодитись – не погодитись [276, c. 213]. 

Необхідність обов’язкового прийняття обґрунтованого рішення змушує 

курсантів виконати такі дії: знайти серед великої кількості різноманітної та 

суперечливої інформації необхідну проблему, виділити її та ясно 

сформулювати; означити серед багатьох чинників ті, що найбільше 

впливають на цю проблему; розглянути та проаналізувати вплив цих 

чинників на об’єктивний стан явища, що вивчається; опрацювати 

альтернативні варіанти розв’язання проблеми й оцінити їх; проаналізувати й 

порівняти альтернативні варіанти та вибрати оптимальний; прийняти 

рішення для розв’язання проблеми та сформулювати рекомендації для 

реалізації цього рішення; запланувати контрольні дії щодо реалізації 

прийнятого рішення та його результатів. 

Прикладом методу «аналіз конкретної ситуації» може бути такий: «Ви 

заступник гаубичної батареї з озброєння. При проведенні перевірки 

технічного стану шістьох одиниць 122 мм гаубиць Д-30 недоліків не було 

виявлено. Під час навчальних стрільб в однієї гаубиці противовідкатні 

пристрої гармати при пострілах не поглинали енергію відкатних частин 

гармати. Які ваші дії?».  

Майбутні офіцери працюють у парах, кожна пара пропонує свої 

варіанти рішення, деякі дуже суперечливі: 1) буду продовжувати практичні 

стрільби, крім гаубиці з виявленими недоліками; 2) буду продовжувати 
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практичні стрільби зі всіма гаубицями, оскільки перевірка була проведена; 

3) негайно доповім керівнику стрільб про несправність гармати та зупиню всі 

практичні стрільби; 4) спробую виявити недолік та усунути його під час 

практичних стрільб. Наведені варіанти рішень спричинили дискусію, 

курсанти обґрунтовують запропоноване рішення, здійснюють аналіз причин і 

наслідків запропонованих рішень. Зауважимо, що курсанти самостійно 

виправляють помилки інших запропонованих неправильних варіантів 

рішення проблеми. 

Різновидами аналізу конкретної ситуації є метод кейсів. Кейс 

(ситуація) – це відповідна реальності сукупність взаємопов’язаних явищ та їх 

чинників, дій, вчинків, рішень, роздумів військовослужбовців різних рівнів 

управління, що характеризує певний період чи подію і що потребує 

розв’язання шляхом аналізу і прийняття рішення. 

Сутність цього методу полягає в тому, що курсантам пропонують 

конкретну ситуацію з військової практики для аналізу з метою загострення 

уваги на навчальному матеріалі й подальшим обґрунтуванням зроблених 

висновків. Ситуації бувають різних рівнів складності, від простих «Що ви 

будете робити в цій ситуації?» до складних рольових сценаріїв, в яких 

курсанти мають вирішити комплекс питань, заснованих на реальних даних і 

документах. 

Курсанти, аналізуючи зміст кейсу, отримують уявлення про те, яка 

вихідна інформація може їм знадобитися при розв’язанні аналогічних 

практичних завдань у реальній військово-професійній ситуації. 

Кейс має відповідати певним вимогам, а саме таким: відповідність 

проблематики кейса змісту і дидактичним цілям дисципліни, що вивчається; 

визначення тем навчальної дисципліни, що використовуються чи передують 

даному кейсу; достатній рівень обізнаності курсантів у тій галузі, яка складає 

проблемне поле ситуації; проблемна ситуація обов’язково має показувати 

курсантам недостатність наявних у них знань, спонукати висловлювати нові 

ідеї; проблемні питання мають спиратися на колишній досвід і знання 
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курсантів; проблеми мають представляти пізнавальну трудність; зміст кейсу 

має спрямовувати пізнавальний пошук на шляхи його рішення, бути 

актуальним, ілюструвати типові ситуації; розвивати аналітичне мислення; 

провокувати дискусію; мати декілька варіантів рішень. 

Ефективність використання кейсу в навчальному процесі в значній мірі 

залежить від способу опису проблемної ситуації, який має стати 

каталізатором у прискоренні процесу мисленнєвої діяльності курсантів. 

Кейс, по-перше, має відображати типові ситуації, які найбільш часто 

відбуваються у військовій практиці, і з якими майбутній офіцер буде 

стикатися в процесі своєї професійної діяльності. По-друге, в кейсі 

передбачено значний елемент умовності при відображенні в ньому 

проблемної ситуації. Проблема и сюжет характеризуються неприродністю, 

«збірністю» з найбільш важливих і реальних ситуацій військової практики. 

Такий кейс дає змогу побачити в військово-управлінських ситуаціях типове й 

розвиває здатність аналізувати ситуації шляхом застосовування аналогії.  

За складністю кейси поділяють на:  

ілюстративні навчальні ситуації-кейси, мета яких – на конкретному 

практичному прикладі навчити курсантів алгоритму прийняття правильного 

рішення в певній ситуації;  

навчальні ситуації-кейси з формуванням проблеми, в яких описується 

ситуація в конкретний період часу, виявляються і чітко формулюються 

проблеми; мета такого кейса – діагностування ситуації і самостійне 

прийняття рішення з вказаної проблеми;  

навчальні ситуації-кейси без формування проблеми, в яких описується 

більш складна, ніж в попередньому варіанті ситуація, де проблема чітко не 

виявлена, а представлена в статистичних даних, оцінках громадської думки, 

органів влади тощо; мета такого кейса – самостійно виявити проблему, 

вказати альтернативні шляхи її рішення з аналізом наявних ресурсів;  

– прикладні вправи, в яких описується конкретна ситуація, що 

склалася, пропонується знайти шляхи виходу з неї; мета такого кейса – 
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пошук шляхів вирішення проблеми.  

Методична цінність цього методу полягає в опануванні майбутніми 

офіцерами прогностичною діяльністю шляхом самостійного розв’язання 

проблем, які містять дидактично обґрунтовані та відповідно підібрані 

ситуації, а не пасивним вислуховуванням інформації. Цей метод сприяє 

усвідомленню багатозначності військово-управлінських проблем, 

інтелектуальному розвитку курсантів, набуттю досвіду пошуку і виробленню 

альтернативних рішень, формуванню готовності до оцінювання й прийняття 

рішень, забезпеченню підвищення якості засвоєння професійних знань.  

Сьогодні у практиці підготовки майбутніх офіцерів до прогностичної 

діяльності широкого застосування набули військово-професійні ігри як 

різновид ділової гри, сутність яких полягає у відтворенні змісту військово-

професійної діяльності, моделюванні основних умов і системи відносин, які є 

характерними для військової служби, динаміки певного виду військової 

діяльності, зокрема прогностичної. Специфіка, характер і зміст військової 

діяльності створюють широкі та різноманітні можливості для їх 

використання в різних модифікаціях. 

Особливостями військово-професійних ігор в підготовці майбутніх 

офіцерів до прогностичної діяльності є такі: системність змісту навчального 

матеріалу, який подано в імітаційній моделі військової діяльності; 

можливість відтворення ситуації та основних ланок майбутньої військово-

професійної діяльності в ігровій навчальній моделі; наближеність умов 

навчання до реальних; спільність дидактичних і виховних цілей та їх значний 

ефект порівняно із традиційними методами навчання; забезпечення 

організації та регулювання навчальних дій курсантів педагогом, а також їх 

самоорганізації та саморегулювання власних навчально-пізнавальних дій; 

наявність широких і сприятливих умов для більш швидкого переходу 

теоретичних знань у практичні навички та уміння, формування позитивної 

мотивації до навчальної діяльності тощо. 

Методика проведення військово-професійних ігор, яка складається з 
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декількох етапів, має змістовний характер. Але у будь-якому разі вони 

відбуваються за певною моделлю, яка включає: 

етап підготовки учасників гри; 

етап вивчення ситуації, інструкцій, настанов та інших додаткових 

матеріалів; 

етап проведення гри;  

етап аналізу, обговорення та оцінювання результатів гри. 

Етап підготовки учасників гри включає такі заходи: 

визначення теми гри й опрацювання проблемної ситуації; 

формулювання головної мети гри і установлення її правил; 

опрацювання конкретних завдань до вирішення і визначення його 

форм; 

встановлення організації гри та форми її проведення; 

визначення посадових осіб, ролі яких будуть виконуватися під час гри; 

моделювання навчальної ситуації на основі попередньо опрацьованих 

матеріалів; 

видача учасникам гри, експертам та іншим особам пакета документів і 

матеріалів, які є необхідними для розв’язання дидактичної проблеми. 

Зміст етапу вивчення дидактичної ситуації, інструкцій, установок і 

низки інших матеріалів, які потрібні для розв’язання навчальної проблеми, є 

такими: вивчення різноманітних матеріалів; збирання додаткової інформації 

та її систематизація; отримання інформації у педагога, експертів; здійснення 

певних контактів між учасниками гри, якщо є така необхідність; 

опрацювання потрібних документів і підготовка навчально-методичної бази 

[71]. 

Спрощено перебіг таких ігор може бути таким: курсантам 

рекомендується брати участь у розв’язанні військово-професійної ситуації, 

яка склалась, і на основі інформації, яка є на даний час, прийняти 

обґрунтоване оптимальне рішення. Під час його прийняття ситуація постійно 

змінюється під впливом середовища – свідомим впливом педагога. Після 
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цього прийняте рішення підлягає всебічному аналізу з метою виявлення його 

обґрунтованості, відповідності ситуації, сучасним військово-тактичним і 

стратегічним нормативам і вимогам і, нарешті, його оптимальності у даній 

ситуації.  

Отже, прийняте рішення і його всебічний та об’єктивний аналіз дають 

змогу оцінювати конкретні дії курсантів під час гри, проаналізувати перебіг 

їхніх міркувань й опрацювати певний алгоритм дій у стандартних ситуаціях. 

Вони також сприяють формулюванню певних правил ефективної діяльності в 

екстремальних умовах, розвитку прогностичного мислення під час вирішення 

складних завдань, кращому розумінню логіки прогностичних дій і на основі 

цього – змозі діяти більш цілеспрямовано і рішуче. Завдяки динамічному і 

змістовному характеру військово-професійної гри курсанти краще розуміють 

сутність прогностичної діяльності при розв’язанні військово-професійних 

проблем, формують достатньо повне і правильне уявлення про значення 

прогностичної функції в управлінні повсякденною діяльністю військ (сил), 

створюють певну модель прогностичних дій під час розв’язання військово-

професійних завдань. 

У межах модуля «Основи керівництва і лідерства» з теми «Основи 

керівництва військовим колективом» з метою актуалізації прогнозування 

процесу комунікації, опануванням методиками проведення співбесід і 

переговорів, рішення конфлікту у військовому колективі, попередження 

конфліктів та їх усунення проводиться військово-професійна ділова гра. 

Мета якої – закріплення знань прогностичної діяльності офіцерів, уміння 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, формулювати ціль, гіпотезу, 

планувати та розробляти шляхи подолання проблеми, вдосконалення умінь і 

навичок комунікації, вміння аргументувати й переконувати тощо. 

Під час реалізації ділової гри майбутні офіцери методом жеребкування 

розподілено на шість підгруп, кожна з яких отримала різні нарукавні 

розпізнавальні шеврони (жовтий, зелений, червоний, чорний, білий, синій), 

інструктивно-методичні вказівки, де було чітко визначено роль, яку курсанти 
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мають «грати» під час проведення ділової гри.  

Сутність конфліктної ситуації полягала в тому, що «командир 

військової частини № Х отримав наказ від вищої ланки керівників здійснити 

марш-кидок на відстань до 100 км, де вони будуть відновлювати пошкоджену 

автомобільну техніку. Термін відрядження до 10 днів. Командир військової 

частини викликав на нараду заступників, начальника штабу та начальників 

служб (у тому числі тимчасово виконуючого обов’язки (ТВО) начальника 

автомобільної служби – старшого лейтенанта Гришка І. І.). На нараді було 

визначено основні завдання, які необхідно здійснити перед марш-кидком і 

завдання, які будуть виконуватися щодо автомобільної техніки. ТВО 

начальника автомобільної служби, апелюючи тим, що не знає характер 

пошкодження автомобільної техніки, не може ідентифікувати, яку саме 

техніку необхідно готувати та залучати на марш-кидок. 

За дорученням заступника начальника військової частини з озброєння 

ТВО начальнику автомобільної техніки було встановлено, що готувати всю 

техніку й основну увагу звернути на запасні вузли та механізми, що 

необхідно взяти з автомобільного складу для відновлення іншої техніки. 

Упродовж дня було отримано доповідь від начальника автомобільного 

складу, що на складі залишилось тільки по одному екземпляру всіх вузлів і 

механізмів автомобільної техніки, а інші можна отримати з центральних баз 

ЗС України лише через 30 днів».  

Викладач пропонує курсантам відчути себе начальником автомобільної 

служби, який має запропонувати командиру частини шляхи вирішення 

нестандартної ситуації. Після 15 хвилин підготовки відбулася дискусія, де 

курсанти надавали пропозиції, наприклад:  

група № 1 згідно з нормативно-правовими актами і відповідними 

наказами пропонувала відрапортувати командиру військової частини про 

неможливість виконання завдання у зв’язку з відсутністю відповідних вузлів 

і механізмів автомобільної техніки, обґрунтовуючи тим, що останні вузли та 

механізми, які знаходяться на автомобільному складі, є недоторканим 
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запасом згідно з керівними документами;  

група № 2 наполягала на виконанні всіх поставлених завдань, 

керуючись тим, що це наказ командира військової частини і допустимо, що 

командир військової частини не володіє всією інформацією щодо ситуації на 

складі;  

група № 3 пропонувала надати пропозиції заступнику командира 

військової частини щодо нестандартної ситуації, а саме: вирішити питання за 

рахунок негайного дотримання необхідних вузлів і механізмів з центральних 

складів автомобільної техніки ЗС України. 

Підсумовуючи перераховано всі позитивні та негативні моменти 

зазначеної ситуації і запропоновано шляхи вирішення (перший, 

відрапортувати про неможливість виконання завдання – ухиляємося від 

прийняття рішення; другий – виконуємо завдання, не прогнозуючи 

проблемні питання відновлення автомобільної техніки; третій – шукаємо 

шляхи вирішення поставленого завдання).  

Кожна команда обирала один із шляхів, ураховуючи репліки під час 

дискусії, пропонувала свій сценарій розвитку ситуації, передбачала ймовірні 

ризики і загрози, розробляючи план заходів щодо поліпшення ситуації. Після 

чого майбутні військові фахівці готували доповіді (міні-презентацію) та план 

заходів на тему: «Чи потрібно прогнозувати свою діяльність у майбутньому, 

враховувати всі ризики теперішньої та майбутньої ситуації», було 

презентовано план заходів. Водночас учасники встановлювали пріоритети 

(першочергові, другорядні, малозначні) заходів, що пропонували.  

Відтак військово-професійні ігри сприяють формуванню у майбутніх 

офіцерів цілісного уявлення про військово-професійну діяльність в її 

динаміці; набуттю професійно-прогностичних навичок і вмінь щодо 

вирішення певних службових завдань; формуванню навичок і вмінь 

колективного обговорення військово-професійних проблем і прийняття на 

цій основі оптимальних рішень; розвитку військового професійно-

прогностичного мислення (як теоретичного, так і практичного); формуванню 
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міцного, глибокого і всебічного інтересу до військової діяльності та 

створення на цій основі мотивації як службової, так і навчальної діяльності; 

набуттю навичок і вмінь прогностичної діяльності, професійно-важливих 

якостей офіцера тощо. 

На третьому – діяльнісно-адаптивному – етапі відбувається 

поглиблення знань з основ прогностичної діяльності, вдосконалення 

практичних прогностичних навичок і вмінь, їх перехід у нову якість – 

прогностичну компетентність. Цьому сприяє узагальнення, систематизація і 

повторення навчального матеріалу з метою поглиблення знань, 

удосконалення практичних навичок і вмінь та їх використання у військово-

професійній діяльності. Суттєву допомогу у цьому аспекті надають різні 

види тренінгів. 

Адаптація майбутнього офіцера до військово-професійної діяльності є 

динамічним процесом поєднання професійно важливих знань, умінь і 

навичок щодо прогностичної діяльності з потребами професійно-

прогностичної діяльності. Відтак особливістю нашої методики на діяльнісно-

адаптивному етапі є проведення циклу навчальних тренінгів, спрямованих на 

швидку адаптацію випускника ВВНЗ до нових умов професійної діяльності з 

високим рівнем сформованої прогностичної компетентності. 

Для нашого дослідження ми прийняли позицію Л. Бондаревої щодо 

визначення навчального тренінгу як активної навчальної діяльності курсантів 

під час здійснення якої майбутні офіцери виконують тренінгові вправи, 

адаптовані до майбутньої діяльності [59, с. 10]. 

Важливою особливістю тренінгу є те, що груповий процес, який є 

основою його проведення, охоплює три основних аспекти особистості. Це: 

когнітивний – отримання нової інформації через постановку 

дослідницьких завдань, спрямованих на підвищення рівня інформованості 

про спілкування в цілому, про ситуацію, про себе, про психологію тощо; 

емоційний – переживання курсантами особистісної значимості 

отриманої інформації, її відчуття й проживання; переживання й оцінювання 



139 

нових знань про себе й інших; відслідковування своїх неуспіхів й недоліків, 

відчування зниження як своєї загальної самооцінки, так і низки часткових 

самооцінок; 

поведінковий – розширення поведінкового репертуару через 

усвідомлення ним неефективності певних звичних способів поведінки [190]. 

Ефективність тренінгу залежить від оптимального підбору й 

урізноманітнювання його методів, що сприяє тривалому підтриманню уваги 

й працездатності курсантів, відображенню реальних життєвих ситуацій, в 

яких може виникнути необхідність одночасного використання кількох 

моделей поведінки. Науковці вважають, що під час проведення навчального 

тренінгу доцільно використовувати такі методи навчання як: міні-лекція, 

демонстрація, проблемно-орієнтовна дискусія, індивідуальні завдання, 

ситуаційні завдання, імітаційна діяльність, ділові ігри, робота в малих 

групах, тестування, презентація, мозкова атака, розповідь, пояснення 

(інструктування), бесіда. В практиці проведення навчального тренінгу 

найбільше поширення має комбінована форма застосування методів 

навчання відповідно до цілей, завдань, особистості викладача та учасників, 

наявності необхідних ресурсів [59, с. 12]. 

Послідовність використання методів тренінгу не є чітко визначеною. В 

одних випадках аналіз певної навчальної проблеми теми може розпочинатися 

з міні-лекції, де висвітлюються основні теоретичні питання, а закріплюється 

матеріал за допомогою ділової гри, імітаційної діяльності, проблемно-

орієнтовна дискусії тощо. В інших випадках «стартом» для опанування 

темою може стати психологічний практикум, під час проведення якого 

курсанти можуть зацікавитися тими чи іншими характеристиками їхньої 

діяльності, а потім детально їх розглянути на під час міні-лекції, вирішуючи 

ситуаційні завдання. Вивчення навчальної теми може також розпочинатися з 

«мозкового штурму», під час якого курсанти називають низку особливостей 

військово-професійної діяльності, функцій управління повсякденною 

діяльністю військ (сил) у цілому та прогностичної функції зокрема, які в 
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процесі подальшої міні-лекції систематизуються та детально висвітлюються. 

Застосування певної системи та послідовності методів навчального тренінгу 

визначається конкретною темою навчальної дисципліни, її метою, 

завданнями та змістом. 

Розроблений цикл навчальних тренінгів «Основи військового 

прогнозування» (додаток Д) містить такі блоки: «Загальні основи 

прогностичної діяльності», «Процедури та методи військового 

прогнозування», «Практикум з військового прогнозування», які 

реалізовувалися в межах зазначених вище етапів.  

Реалізація навчальних тренінгів здійснювалась за допомогою таких 

інтерактивних технік: мультимедійні презентації, заповнення робочих 

аркушів, метод асоціацій, незавершених речень, «мозкового штурму»; 

підготовка прогнозів; виконання творчих завдань; міжгрупові дискусії; 

діагностичні методики; ділові ігри; вправи; практикуми тощо.  

Зауважимо, що тренінгове заняття має починатися з вивчення 

очікувань курсантів тренінгу: заповнення ними аркушів з подальшим 

обговоренням (окреслення власних сподівань чи побажань від тренінгу). 

Курсанти відповідають на запитання: «Що нового я хочу дізнатися в процесі 

тренінгу?», «Якими знаннями, вміннями я хочу опанувати?». Наступним 

кроком є мультимедійна презентація «Що ми сьогодні разом робитимемо?», 

під час якої визначається мета та завдання тренінгу, його загальний формат. 

Після чого відбувається обов’язкове групове обговорення: «Як ми 

організуємо свою роботу?» й визначаються організаційні питання: тривалість 

роботи, кількість перерв тощо.  

Не менш важливим є встановлення правил групової роботи, під час 

проведення «мозкового штурму» майбутні офіцери пропонують основні 

правила та принципи роботи на занятті, результати фіксуються на фліпчарті: 

говорити коротко, висловлюватися лаконічно, говорити по черзі, не 

перебиваючи, уважно слухати інших, доброзичливо ставитися до інших 

учасників, поважати їхні почуття, уникати висловлювань на зразок: «Ніхто 
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не зрозуміє…», а використовувати: «Я думаю…», не критикувати, поважати 

право учасників мати свої погляди, відмінні від поглядів інших, бути 

толерантним тощо.   

У межах тренінгового блоку «Загальні основи прогностичної 

діяльності» на першому тренінговому занятті застосовувалася міні-лекція 

«Прогностична діяльність офіцера», під час якої розкрито феноменологію 

військового прогнозування, особливості прогностичної діяльності офіцера. 

Навчальними цілями заняття визначено:  

розкрити сутність понять «діяльність», «прогностична діяльність», 

«передбачення», «прогнозування», «прогноз»;  

сформувати розуміння концептуальних положень військового 

прогнозування; 

сприяти усвідомленню майбутніми офіцерами значущості 

прогностичної діяльності та бажання її реалізовувати. 

До діалогу під час міні-лекції майбутні офіцери залучалися різними 

прийомами, наприклад, запитаннями на початку лекції «Чи є у офіцерів 

потреба в прогнозуванні, якщо вони виконують накази і діють за 

інструкціями?» та в її процесі «Процеси «прогнозування» і «передбачення» є 

синонімами?» Для з’ясування рівня знань майбутніх офіцерів з теми, ступеня 

їхньої готовності до сприйняття наступного навчального матеріалу 

застосовували питання інформаційного та проблемного характеру, 

наприклад, «На скільки оцінюєте необхідність і значущість прогностичної 

діяльності у службово-бойовій діяльності офіцерів? Обґрунтуйте власну 

позицію». 

Під час тренінгового заняття метод бесіди дає змогу установлювати 

безпосередній контакт викладача з майбутніми офіцерами, з’ясувати їхнє 

ставлення до військового прогнозування та розуміння особливостей 

прогностичної діяльності. Після інформаційного повідомлення про сутність 

понять «діяльність», «прогностична діяльність», «передбачення», 

«прогнозування», «прогноз» майбутні офіцери працюють у парах 
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обговорюючи види військових прогнозів, після чого кожна пара презентує й 

обґрунтовує їхні різновиди. Підсумовуючи результати обговорення 

різновидів військового прогнозування, запропонованих майбутніми 

офіцерами, на слайді демонструється традиційна класифікація. Зауважимо, 

що у майбутніх офіцерів виникають труднощі саме з визначенням 

класифікаційних ознак, іноді плутаються ознаки з різновидами.  

Під час міні-презентації з метою вдосконалення знань щодо 

концептуальних положень військового прогнозування викладачем 

акцентується увага саме на принципах та умовах, за яких можлива ефективна 

прогностична діяльність офіцерів. 

Наступним завданням для майбутніх офіцерів було визначення й 

обґрунтування особливостей прогностичної діяльності, зазначаючи чинники, 

що впливатимуть на цей процес. Більшість курсантів визначили такі чинники 

як час, обсяг інформації, її достовірність, компетентність офіцера, ресурси.  

На завершення навчального тренінгу, майбутнім офіцерам на фліпчарті 

пропонується вправа «Найдовше обґрунтування...», суть якої полягає у 

використанні запропонованої низку дієслів (сприятимуть, передбачатимуть, 

визначатимуть, обґрунтовуватимуть, доводитимуть, з’ясовуватимуть, 

даватимуть можливість тощо), продовжуючи ствердження «Військові 

прогнозування у професійній діяльності офіцера важливі й необхідні тому, 

що...». Запропонована вправа сприяє не лише мотивуванню майбутніх 

офіцерів до здійснення прогностичної діяльності, а й акцентуванню її 

переваг, усвідомленню її важливості та необхідності. 

Підводячи підсумки навчального тренінгу, учасникам пропонується 

вправа «Мікрофон», тобто відповісти на запитання «Чи задовольнив мої 

очікування тренінг?», «Чого саме я навчився під час тренінгу?» та надати 

особисті пропозиції щодо покращення проведення тренінгу «Вважаю, що 

більше уваги треба приділяти...». 

На самостійне опрацювання майбутнім офіцерам пропонувалося 

підготувати публічний виступ «Прогностична компетентність офіцера – 
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вимога часу» чи «Специфіка прогностичної діяльності офіцера», 

розкриваючи власне бачення особливостей прогностичної діяльності 

офіцера, розмірковуючи про її значення та важливість у його професійній 

діяльності. 

Тренінг «Алгоритм здійснення прогностичних досліджень» передбачав 

розкриття етапів розроблення військово-наукових прогнозів. Так, 

навчальними цілями тренінгового заняття є:  

узагальнення та систематизація алгоритму здійснення прогностичних 

досліджень та інструментарію, що може бути використаний;  

формування первинних навичок прогнозування;  

формування потребу у здійсненні прогностичної діяльності. 

На цьому занятті, лекції-«прес-конференції», викладач оголошує тему 

лекції й пропонує курсантам протягом 2-3 хвилин сформулювати найбільш 

цікаві для них запитання з цієї теми. Потім викладач сортує запитання за 

змістом й, розкриваючи тему, водночас відповідає на запитання, однорідні за 

змістом. Завершуючи лекцію, викладач оцінює запитання курсантів як 

відображення їхніх знань та інтересів. 

Далі курсантам пропонується вправа «Знайти помилки», що передбачає 

певну кількість помилок в розробленому військовому прогнозі з порушеною 

логікою етапів та їх складових. Завдання курсантів полягає у тому, щоб 

знайти помилки й виправити їх. Запропонована вправа сприяє не лише 

закріпленню знань, а й відпрацюванню прогностичних умінь і підвищує 

інтерес до прогностичної діяльності.  

Самостійна робота курсантів полягає у підготовці ситуації з 

професійної діяльності офіцера для прогнозу та складання алгоритму 

здійснення прогностичного дослідження відповідно до неї.  

Тренінг «Прогностична діагностика: процедури та інструменти» 

спрямований на ознайомлення з процедурами прогностичної діагностики, 

інструментами її забезпечення. Навчальні цілі тренінгового заняття такі:  

оволодіння правилами складання прогнозу, складовими процесу 
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прогностичної діагностики, процедурами (ретроспектива, діагноз, проекція) 

та способами проекції; 

розвиток критичного мислення, здатності до аналізу та синтезу.  

Основою навчального тренінгу є вправа «Критичність мислення». 

Етапами тренінгу при використанні цієї вправи є: виклик, осмислення, 

рефлексія.  

На етапі виклику курсанти відповідають на уточнюючі, проблемні 

запитання «Які процедури прогностичної діагностики знаєте?», «Що може 

виступати інструментами прогностичної діяльності?», «Які правила 

складання прогнозу слід ураховувати офіцерам?», що уможливлює 

усвідомлення ними отриманих раніше знань, що є основою для засвоєння 

нових, ефективне пов’язування нової інформації з раніше відомою і свідомо, 

критично підходити до розуміння нової інформації. На етапі осмислення 

курсантів розподілено на пари, кожна з яких отримала стислу інформацію 

про особливості процедур прогностичної діагностики, яку вони 

опрацьовували і схематично відображають на ватманах. На етапі рефлексії 

передбачається творче осмислення отриманих прогностичних знань, навичок, 

умінь, усвідомлюючи важливість прогностичної діяльності офіцера.  

Зазначена вправа сприяє підвищенню ефективності сприйняття 

інформації курсантами, їхнього інтересу як до навчального матеріалу, так і 

до самого процесу навчання; вміння критично мислити.  

Самостійна робота передбачала підготовку відповідей на запитання, що 

виникли під час роботи з інформацією в парах (Від чого залежить вид 

прогнозу? Як правильно формулювати мету прогнозу? тощо), а також 

опрацювання інформації про інструменти системного аналізу.  

Метою навчального тренінгу «Методологія системного аналізу» є  

ознайомлення із сукупністю процедур, що дозволяють побудувати знакову 

модель системи, необхідну для аналізу й синтезу.  

На етапі виклику вправи «Критичність мислення» за допомогою 

проблемних запитань (Поміркуйте, чи відрізняється комплексний аналіз від 
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системного? Якщо так, то чим? Які використовують процедури при 

здійсненні системного аналізу?) курсанти розповідали про те, що вони 

підготували.  

На етапі осмислення курсантів розподіляють на пари, кожна з яких 

отримує стислу інформацію про різновид аналізу (цільовий, інформаційний, 

ситуаційний, організаційно-функціональний, організаційно-процедурний, 

інформаційно-вартісний). Наприклад, декілька пар курсантів отримала таку 

інформацію для опрацювання: «Ситуаційний аналіз необхідно починати з 

класифікації станів керованого процесу в просторі показників, а саме: 

прогнозованих, планових, фактичних, після чого встановлювати 

відповідність «ситуація – інформаційний елемент» для зв’язування 

економічних втрат із витратами управління.  

Наступним кроком є динамічна характеристика ситуацій, що 

характеризує можливу частоту їхнього виникнення, після чого здійснюється 

економічна характеристика ситуацій у вигляді опису в просторі цільових 

показників системних втрат, які будуть виникати у випадку відмови від 

контролю ситуації і вживання заходів. Завершується аналіз описом 

алгоритмічних моделей ситуацій для використання їх як елементів 

організаційної складової системи управління». Курсантам необхідно було 

скласти алгоритми будь-якого аналізу і презентувати результат на фліпчарті. 

На етапі рефлексії курсантам пропонувалося продовжити фразу: «На 

цьому тренінгу я усвідомив, що..., дізнався про те...».  

Отже, запропоновані навчальні тренінги сприяють обізнаності 

майбутніх офіцерів з теоретичними засадами прогностичної діяльності, 

усвідомленню майбутніми офіцерами її значущості, формуванню 

прогностичної компетентності й здатності до прогнозування. 

Метою тренінгового блоку «Процедури та методи військового 

прогнозування» є оволодіння процедурами та інструментами прогностичної 

діяльності, методами військового прогнозування, вдосконалення вмінь 

застосовувати прогностичні методи та алгоритми прийняття рішень, 
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встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, формулювати ціль, гіпотезу, 

планувати і розробляти шляхи подолання проблеми, розвиток здатності до 

прогнозування, гнучкості та критичності мислення.  

У межах даного тренінгового блоку нами пропонуються тренінги 

«Мішень цілі» (Додаток Е.1), «Складові елементи прогностичної діяльності», 

«Прогностичні методи» (Додаток Е.2). 

Тренінг «Складові елементи прогностичної діяльності» 

Мета: вдосконалення вмінь встановлювати причинно-наслідкові 

зв’язки, формулювати ціль і гіпотезу, планувати і розробляти шляхи 

вирішення проблеми. 

Методичне забезпечення: зміст міні-кейсу, алгоритм роботи за методом 

кейс-стаді. 

Зміст міні-кейсу: «Ви начальник служби РАО в окремій десантно-

штурмовій бригаді Х. Бригада знаходиться на міжнародних навчаннях, яке не 

було заплановано на початку року (60 % усього особового складу бере участь 

у навчаннях, 10 % – у нарядах та у відпустках). Відомо, що після 

міжнародних навчань підрозділи не повернуться у постійний пункт 

дислокації, а здійснять марш-кидок на 150 км. Не зважаючи на відсутність 

70 % особового складу з військовою технікою та озброєнням, вам необхідно 

виконати один із заходів щодо підтримки РАО у постійній бойовій 

готовності (контроль та оцінювання технічного стану РАО) згідно з річним 

планом експлуатації та ремонту РАО. 30 % особового складу знаходиться у 

пункті постійної дислокації. Як саме будуть проведені заходи щодо 

підтримки РАО у постійній бойовій готовності (будуть здійснені / або не 

здійсненні)?».  

Оскільки курсанти були поділені на групи та мали однаковий зміст 

міні-кейсу, це дало змогу отримати та проаналізувати більшу кількість 

відповідей і виступів. Наведемо приклад одного із них:  

«Причинно-наслідкові зв’язки: враховуючи те, що 70 % особового 

складу з військовою технікою відсутні, завдяки участі в незапланованих 
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заходах, не проведення заходу щодо підтримки РАО у постійній бойовій 

готовності може призвести до порушення експлуатації РАО, що може 

суттєво вплинути на ефективність використання відповідного озброєння та 

військової техніки. А це у свою чергу призведе до нездатності десантно-

штурмової бригади організовано, у визначені строки, за необхідності, 

розпочати воєнні дії й успішно виконувати поставлені бойові завдання. 

Мета: провести технічний огляд озброєння, не відриваючи особовий 

склад з міжнародних навчань.  

Гіпотеза: здійснити технічний огляд організації експлуатації озброєння 

можливо за умови: по-перше, у пункті постійної дислокації; по-друге, у 

пунктах проходження міжнародних навчань. 

Варіанти рішення та шляхи подолання проблеми:  

експлуатація озброєння та військової техніки в мирний час 

організовується заступником командира бригади з озброєння згідно з планом 

бойової підготовки. Організація експлуатації РАО включає такі основні 

заходи: планування експлуатації РАО до отримання відповідних зразків 

озброєння, ракет і боєприпасів; технічну та спеціальну підготовку особового 

складу; допуск особового складу до експлуатації РАО; облік озброєння та 

військової техніки, боєприпасів і ракет; технічне обслуговування та ремонт 

РАО; надання відповідної категорії РАО; контроль та оцінювання технічного 

стану РАО; технічне обслуговування та ремонт озброєння і ракет; перевірка 

організації та експлуатування РАО. 

Перший варіант. Не зважаючи на те, що 70 % особового складу 

знаходиться на міжнародних навчаннях, необхідно здійснити контроль та 

оцінювання технічного стану РАО. Розпочати необхідно в пункті постійний 

дислокації, далі – в пунктах проходження міжнародних навчань. Наголосимо, 

що контроль за технічним станом і організацією експлуатації здійснюється 

при: оглядах чи перевірках технічного стану РАО посадовими особами; 

проведенні інспектування (перевірок) частин вищестоящими органами; під 

час несення бойового чергування, підйому по тривозі, на заняттях; оглядах в 
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парках, на позиціях, арсеналах, базах, складах і в інших місцях зберігання;  

інвентаризації; в ході експлуатації при проведенні технічних обслуговувань і 

ремонтів. 

Другий варіант: здійснити контроль та оцінювання технічного стану 

РАО відповідно до річного плану тільки РАО, що знаходиться у пункті 

постійної дислокації. Інші заходи – після прибуття в пункт постійної 

дислокації бригади. 

Третій варіант: підготувати проект наказу командира бригади про 

перенесення відповідних строків щодо контролю та оцінювання технічного 

стану РАО, оскільки заплановані заходи не будуть здійснені у повному 

обсязі. У проекті наказу акцентувати на тому, що запланований захід 

перевірки стану РАО безпосередньо впливає на стан бойової готовності 

десантно-штурмової бригади. Якщо навіть підрозділ буде виконувати всі 

інші заплановані заходи на відмінно, то бойова готовність не може бути 

визнана задовільною при не виконанні відповідних заходів. 

Військова справа має свою специфіку та особливості у плануванні. 

Необхідно передбачати нові реалії сучасності та сьогодення, у зазначеному 

випадку визначити залучення на міжнародне навчання особового складу було 

неможливим. Необхідно спрогнозувати, які саме будуть наслідки не 

виконання раніше запланованого заходу, що може привести до нездатності 

десантно-штурмової бригади організовано, у визначені строки розпочати 

воєнні дії й успішно виконувати поставлені бойові завдання у майбутньому». 

Таким чином, метод кейс-стаді був спрямований не на отримання 

готових, а на «творення» курсантами нових знань, відпрацювання вмінь, що 

передбачало співтворчість майбутніх офіцерів і викладача, забезпечувало 

можливість ефективного навчання в умовах обмеження часу та швидких 

змін.  

Вправа «Дерево підсумків» була спрямована на рефлексію, де курсанти 

констатували, що нового дізнались, будуть використовувати у професійній 

діяльності, над чим ще замислюються і будуть відпрацьовувати самостійно. 
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Зауважимо, що більшість курсантів потребували допомоги саме при 

встановленні причино-наслідкових зв’язків і формулюванні гіпотези.  

Для зворотного зв’язку й об’єктивності на завершення тренінгу 

курсантам пропонувалася вправа «Я вважаю та рекомендую….», де анонімно 

на аркушах паперу курсанти повинні були написати, чи справдилися їхні 

очікування і що саме, на їхню думку, необхідно рекомендувати, додати чи 

посилити, на що звернути більше уваги під час проведення тренінгу.  

Метою третього тренінгового блоку «Практикум з військового 

прогнозування» було поглиблення та систематизацію знань з основ 

прогностичної діяльності, вдосконалення практичних прогностичних умінь і 

навичок здійснювати військове прогнозування в типових і нетипових 

професійних ситуаціях, набуття досвіду прогностичної діяльності, розвиток 

здатності до прогнозування, гнучкості та критичності мислення, формування 

прогностичної компетентності шляхом підвищення складності професійно-

прогностичних завдань, вправ.  

Тренінг «Прогнозування наслідків прийняття рішень» 

Мета: формування вмінь визначати проблему, формулювати 

альтернативні варіанти дій у типових і нетипових ситуаціях, ефективно 

приймати рішення, розвиток здатності до прогнозування, критичного 

мислення. 

Вправа «Створення план-карти» [175, с. 24]. 

Міні-кейс. Прийняття рішення в нетиповій ситуації. 

Міні-кейс. Прийняття рішення відповідно до посадових обов’язків. 

Вправа: «Ваші дії…». 

Самостійна робота: розробити ситуацію (типова/нетипова) з 

варіантами дій відповідно до фаху.  

Тренінг «Аналітичні методи прогнозування».  

Мета: формування вмінь застосовувати алгоритм методу Локвуда, 

визначати та оцінювати альтернативні варіанти дій у типових і нетипових 

ситуаціях, розвиток здатності до прогнозування, гнучкого та критичного 
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мислення. 

Міні-презентація: Алгоритм методу Локвуда. 

Робота в групах. Міні-кейс. 

Самостійна робота: написати аналітичну записку відповідно до фаху. 

Тренінг «Військове прогнозування: процедури та методи» 

Мета: узагальнення і систематизація знань курсантів про методи 

військового прогнозування, вдосконалення умінь їх застосовувати на 

практиці, розвиток широти асоціативного поля, варіативності асоціацій,  

пластичності уявлень, уміння відобразити встановлені причини у відповідній 

словесній формі. 

Ігрове моделювання. Ділова гра «Методи військового прогнозування». 

Рефлексія: «Мені треба попрацювати ще с такими методами...». 

Самостійна робота: підготувати рекомендації «При застосуванні 

методів військового прогнозування майбутній офіцер має враховувати, 

що...». 

Бліц-гра «Прийняття рішення у типових і нетипових ситуаціях..». 

Мета: узагальнення та систематизація знань методів військового 

прогнозування, формування вмінь їх застосовувати у професійній діяльності, 

удосконалення вмінь застосовувати алгоритм прийняття рішення, визначати 

варіанти дій у певній ситуації, приймати ефективні рішення, розвиток 

особистісних якостей, необхідних для здійснення прогностичної діяльності 

офіцера. 

Самостійна робота: підготувати тези до прес-конференції. 

Прес-конференція «Прогностична діяльність офіцера: теорія та 

практика». 

Мета: удосконалення прогностичної компетентності майбутніх 

офіцерів, формування вмінь використовувати набуті знання на практиці. 

Отже, за допомогою циклу навчальних тренінгів «Основи військового 

прогнозування» успішність формування прогностичної компетентності 

прослідковується на кількох таких рівнях: 
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на когнітивному рівні – отримання нових знань, інформації про більш 

конструктивні способи прогностичної діяльності; 

на емоційному рівні – переживання з приводу особистої неготовності в 

деяких аспектах прогностичної діяльності, усвідомлення своїх емоційних 

переживань, підвищення самоконтролю; 

на поведінковому рівні – набуття нових прийомів, способів 

прогностичних дій, навичок й їх закріплення; 

на особистісному рівні – корекція настанов, особистісних якостей, які 

заважають ефективному здійсненню прогностичної діяльності, 

відпрацювання вмінь самоаналізу прогностичної діяльності, а також способів 

вивільнення свого творчого потенціалу.  

Відтак методика формування прогностичної компетентності у майбутніх 

офіцерів активізує процес навчання, посилює його практичну орієнтацію, в 

найбільшій мірі сприяє оволодінню прогностичною компетентністю. 

 

Висновки до другого розділу  

1. Описано методику дослідження щодо підготовки майбутніх офіцерів 

до прогностичної діяльності. Здійснено теоретико-методичний опис 

основних етапів педагогічного дослідження (пошуково-констатувальний, 

формувальний, узагальнювальний). Основні завдання визначено відповідно 

до мети, об’єкта і предмета дослідження. Конкретизовано методи 

дослідження (теоретичні, емпіричні, статистичні). Сформульована робоча 

гіпотеза дає змогу прогнозувати наукові результати дослідження. 

2. Структурними компонентами прогностичної компетентності 

майбутніх офіцерів є такі:  

когнітивний, що спрямований на оволодіння сукупністю науково-

теоретичних і науково-практичних знань про прогностичну діяльність 

взагалі, й особливостей здійснення її у військовій галузі зокрема;  

діяльнісний – на оволодіння сукупністю прогностичних навичок, умінь, 

які забезпечують процес здійснення прогностичної діяльності й прийняття 
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доцільних управлінсько-прогностичних рішень;  

особистісний – на усвідомлення офіцерами значущості прогностичної 

діяльності та необхідності її реалізовувати, розвиток прогностично важливих 

якостей (гнучкість, критичність, аналітичність мислення) й здатності до 

прогнозування тощо.  

3. Визначено та теоретично обґрунтовано педагогічні умови підготовки 

майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності: мотивування майбутніх 

офіцерів до опанування прогностичною діяльністю; моделювання їх 

підготовки до прогностичної діяльності; упровадження методики 

формування їх прогностичної компетентності. Їх системне застосування 

сприяє набуттю майбутніми офіцерами необхідних професійно-

прогностичних знань, прогностичних умінь, навичок і первинного 

практичного досвіду. Таким чином, розв’язано друге завдання 

дисертаційного дослідження. 

4. Спроектовано модель формування прогностичної компетентності 

майбутніх офіцерів у ВВНЗ, що є комплексом трьох взаємопов’язаних 

блоків: цільово-методологічного (включає мету формування їх прогностичної 

компетентності на основі провідних ідей сучасних методологічних підходів 

(системний, компетентнісний, діяльнісний) і педагогічних принципів 

(комплексності, зв’язку теорії та практики, науковості, мотивування 

навчально-пізнавальної діяльності, проблемності, інноваційності, 

національної спрямованості тощо);  

змістовно-діяльнісний – містить компоненти прогностичної 

компетентності: когнітивний, діяльнісний, особистісний й передбачає 

організацію оптимального ВПП, що сприяє цілеспрямованому формуванню 

прогностичної компетентності майбутніх офіцерів й передбачає творче 

застосування методики її формування, яка включає відповідні принципи, 

етапи, методи та засоби;  

діагностично-результативний – охоплює критерії оцінювання 

сформованості прогностичної компетентності майбутніх офіцерів (знаннєво-



153 

змістовий (показники – знання: теоретичних основ прогностичної діяльності, 

алгоритму здійснення прогностичних досліджень та інструментарію, що 

може бути використаний у професійній діяльності для реалізації 

прогностичної функції; процедур проведення прогностичної діагностики); 

процесуально-технологічний (показники – уміння: встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки, формулювати ціль, гіпотезу, планувати і розробляти 

шляхи подолання проблеми; застосовувати прогностичні методи в військово-

професійній діяльності; застосовувати алгоритм прийняття рішення, 

визначати варіанти дій у певній нетиповій ситуації, приймати оптимальні 

рішення відповідно до посадових обов’язків); особистісно-настановчий 

(показники: усвідомлення значущості прогностичної діяльності та бажання її 

реалізовувати; здатність до прогнозування; гнучкість практичного мислення), 

що дає змогу підвищити якість професійної підготовки майбутніх офіцерів до 

прогностичної діяльноств. Реалізовано розв’язання третього завдання 

дисертаційного дослідження. 

5. Розроблено методику формування прогностичної компетентності як 

сукупність взаємопов’язаних методів, форм і засобів навчання майбутніх 

офіцерів. Реалізація методики здійснюється за трьома етапами:  

мотиваційно-знаннєвим (виявлення та підтримка інтересу майбутніх 

офіцерів до прогностичної діяльності, розвиток мотивації до опанування 

прогностичною компетентністю, осмислення, розуміння та оволодіння 

теоретичними основами прогнозування);  

операційним (формування в майбутніх офіцерів професійно-

прогностичних умінь, використання теоретичних основ прогнозування на 

практиці, набуття навичок вирішення професійно-орієнтованих ситуацій);  

діяльнісно-адаптивним (набуття нових знань, навичок і вмінь у 

спеціально змодельованих ситуаціях, самостійний пошук способів і методів 

прогнозування, оволодіння технологіями та алгоритмами вирішення 

поставлених навчальних завдань, формуються необхідних способів 

прогностичної діяльності за допомогою прийомів позитивного підкріплення, 
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забезпечення зворотного зв’язку щодо сформованості в майбутніх офіцерів 

прогностичної компетентності; самоаналіз, самооцінювання; співвіднесення 

отриманих результатів сформованості прогностичної компетентності з 

поставленими цілями).  

Розв’язано четверте завдання дисертаційного дослідження.  

Основні положення, висвітлені у другому розділі, знайшли своє 

відображення у таких публікаціях автора [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 21, 17, 18, 19, 20]. 
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РОЗДІЛ 3 

ОРГАНІЗАЦІЯ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДНО-

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

3.1. Програма й організація дослідно-експериментальної роботи 

Експериментальна частина дослідження передбачала з’ясування стану 

сформованості прогностичної компетентності майбутніх офіцерів і дослідно-

експериментальну перевірку педагогічних умов їхньої підготовки до 

прогностичної діяльності у процесі навчання у ВВНЗ.  

Започатковане дослідження передбачало перевірку ефективності 

методики формування прогностичної компетентності майбутніх офіцерів, що 

відбувалась у процесі педагогічного експерименту впродовж 2013-2017 рр. у 

кілька етапів (пошуково-констатувальний, формувальний, узагальнювальний)  

Основними завданнями пошуково-констатувального етапу (2013-2014 

рр). є формулювання наукового завдання, з’ясування актуальності і виявлення 

суперечностей дослідження; визначення мети, об’єкта та предмета 

дослідження; формулювання робочої гіпотези та завдань дослідження; 

визначення суті прогностичної діяльності й прогностичної компетентності 

майбутніх офіцерів; уточнення критеріїв, показників діагностування 

інструментарію сформованості їх прогностичної компетентності (табл. 3.1); 

діагностування рівнів сформованості їх прогностичної компетентності (табл. 

3.2); обґрунтування педагогічних умов формування їх прогностичної 

компетентності; розроблення методики формування їх прогностичної 

компетентності; проектування моделі формування прогностичної 

компетентності майбутніх офіцерів. 

Визначені критерії та їх показники дають змогу схарактеризувати рівні 

прогностичної компетентності майбутніх офіцерів – достатній, середній, 

низький (табл. 3.2).  

 

 



156 

Таблиця 3.1 

Діагностичний інструментарій оцінювання сформованості 

прогностичної компетентності у майбутніх офіцерів 

Критерії Показники 
Діагностичний 

інструментарій 

З
н

ан
н

єв
о

-

зм
іс

то
в
и

й
 

знання теоретичних основ прогностичної 

діяльності у військовій галузі 

Тестові завдання 

«Змістове ядро 

прогностичної діяльності 

офіцерів»  
знання алгоритму прогнозування та його 

інструментарію 

знання процедур проведення прогностичної 

діагностики під час виконання професійного 

завдання 

П
р
о
ц

ес
у
ал

ь
н

о
-

те
х
н

о
л
о
гі

ч
н

и
й

 

уміння встановлювати причинно-наслідкові 

зв’язки, формулювати ціль, гіпотезу, планувати і 

розробляти шляхи подолання проблеми 

Міні-кейс «Процедура та 

інструменти прогностич-

ної діяльності офіцерів» 

уміння застосовувати прогностичні методи в 

військово-професійній діяльності 

уміння застосовувати алгоритм прийняття 

рішення, визначати варіанти дій у певній 

ситуації, приймати ефективні рішення 

відповідно до посадових обов’язків 

О
со

б
и

ст
іс

н
о

-н
ас

та
н

о
в
ч

и
й

 

усвідомлення майбутніми офіцерами значущості 

прогностичної діяльності та бажання її 

реалізовувати 

Опитувальник 

«Прогнозування у 

військовій справі» 

здатність майбутніх офіцерів до прогнозування Методика «Прогностична 

задача» (Л. Регуш, 

Н. Сомова) 

Методика діагностики 

рефлексії за А. Карповою 

гнучкість мислення Методика А. Лачинса 

«Гнучкість мислення» 

 

Для визначення рівнів сформованості їх прогностичної компетентності 

розроблено методику оцінювання з відповідним діагностичним 

інструментарієм. Зазначена методика передбачала два блоки завдань, що 

різняться цільовою настановою та складністю (додаток А.1). До першого 

блоку увійшли психологічні діагностичні методики вимірювання 

прогностичної компетентності майбутніх офіцерів за показниками 

визначених компонентів, а до другого – тестові завдання закритого та 

відкритого формату (кейси) для вимірювання знань, прогностичних умінь, 

здатності самостійно виконувати запропоновані завдання, визначати 

проблеми встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, формулювати ціль, 
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гіпотезу, планувати та розробляти шляхи подолання проблеми, оцінювати їх 

відповідно до ситуації тощо. 

Таблиця 3.2 

Характеристика рівнів прогностичної компетентності 

Рівень Характеристика рівня 

Достатній усвідомлюють значущість прогностичної діяльності, бажають її 

реалізовувати, здатні до прогнозування, наявна гнучкість мислення, вони 

швидко переключаються на нові способи та механізми досягнення цілей;  

обізнані з теоретичними основами прогностичної діяльності, з 

алгоритмом здійснення прогностичних досліджень та інструментарієм, що 

може бути використаний, володіють процедурами проведення прогностичної 

діагностики під час виконання завдання.  

уміють: встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, формулювати ціль, 

гіпотезу, планувати і розробляти шляхи подолання проблеми, застосовувати 

прогностичні методи у професійній діяльності, використовувати алгоритм 

прийняття рішення, визначати варіанти дій у певній ситуації, приймати 

ефективні рішення відповідно до посадових обов’язків. 

Середній у цілому усвідомлюють значущість прогностичної діяльності, бажають її 

реалізовувати, здатні до прогнозування, у них наявна гнучкість мислення, але 

переключаючись на нові способи та механізми досягнення цілей, не завжди 

ефективно діють в нетипових ситуаціях;  

обізнані з теоретичними основами прогностичної діяльності, з 

алгоритмом здійснення прогностичних досліджень та інструментарієм, що 

може бути використаний, при цьому припускаються окремих помилок, 

володіють процедурами проведення прогностичної діагностики під час 

виконання завдання, не завжди вміють застосовувати знання в нетипових 

ситуаціях;  

уміють: встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, формулювати ціль, 

гіпотезу, водночас не завжди коректно, планувати і розробляти шляхи 

подолання проблеми, застосовувати прогностичні методи у професійній 

діяльності, хоча не завжди доречно обирають види і методи аналізу, 

використовують алгоритм прийняття рішення. Визначаючи варіанти дій у 

певній ситуації, однак не спроможні обґрунтувати їх, приймають рішення 

відповідно до посадових обов’язків, але не завжди ефективне. 

Низький усвідомлюють значущість прогностичної діяльності, але не завжди 

бажають її реалізовувати, у них низька здатність до прогнозування, переважна 

більшість не переключається на нові способи та механізми досягнення цілей у 

нетипових ситуаціях, не здатні оперативно переносити знання на практику.  

фрагментарно обізнані з теоретичними основами прогностичної 

діяльності, з алгоритмом здійснення прогностичних досліджень та 

інструментарієм, що може бути використаний, припускають помилки, 

розпізнають і відтворюють окремі факти, не завжди вміють застосовувати 

знання в нетипових ситуаціях;  

уміють встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, однак не завжди 

коректно формулюють ціль та гіпотезу, вміють планувати і розробляти шляхи 

подолання проблеми, але не завжди доречно обирають види і методи аналізу в 

прогностичній діяльності, використовують алгоритм прийняття рішення, але 

не надають варіантів дій у певній ситуації, приймаючи рішення відповідно до 

посадових обов’язків, не спроможні обґрунтувати їх. 
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Отже, методика оцінювання прогностичної компетентності майбутніх 

офіцерів передбачала два блоки завдань, психологічні методики вітчизняних 

і зарубіжних науковців, а також розроблені нами тестові завдання, 

необхідність розроблення яких зумовлено відсутністю відповідних 

діагностичних засобів.  

Для вимірювання показників когнітивного компонента прогностичної 

компетентності майбутніх офіцерів за критерієм «Знаннєво-змістовий» 

розроблено тестові завдання «Змістове ядро прогностичної діяльності 

офіцерів», якими визначали знання теоретичних основ прогностичної 

діяльності, логічної структури, процедури та алгоритму прогнозування, його 

принципів та різновидів, інструментарію та процедури прогностичної 

діагностики під час виконання професійного завдання.  

Розробляючи тестові завдання нами враховувались принципи 

дидактичного тестування [196, 63, 110, 200, 135], а саме: тестовий матеріал 

має бути стандартизованим, сертифікованим чи прогностично валідним; 

тестове завдання має включати три основних компоненти: інструкцію щодо 

виконання тестового завдання; запитальну (змістовну) частину тестового 

завдання – умову; варіанти відповіді (-ей) (дистрактори) чи місця для вільно 

сконструйованої відповіді того, кого тестують. 

Для діагностування першого показника – знання теоретичних основ 

прогностичної діяльності у військовій галузі – розроблено тестові завдання 

різних рівнів складності з однієї чи кількома варіантами правильних 

відповідей чи встановленням відповідності між визначеннями та їх сутністю. 

Максимальна кількість балів за правильні відповіді – 16. 

Показник – знання алгоритму прогнозування та його інструментарію – 

вимірювали тестовими завданнями відкритого і закритого форматів 

(представлені категоріями логічних пар, на встановлення відповідності між 

визначеннями та їх сутністю). Максимальна кількість балів за правильні 

відповіді – 13. 

Показник – знання процедур проведення прогностичної діагностики під 
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час виконання професійного завдання – вимірювали тестовими завданнями 

відкритого і закритого форматів. Максимальна кількість балів за правильні 

відповіді – 21 бал.  

Загальна кількість балів за когнітивним компонентом – 50.  

Для діагностування показників діяльнісного компоненту за критерієм 

«процесуально-технологічний» було розроблено міні-кейси «Процедура та 

інструменти прогностичної діяльності офіцерів», якими передбачалось 

виявлення прогностичних умінь, зокрема визначати і застосовувати 

процедуру та методи прогностичної діяльності залежно від ситуації та 

варіювати ними. Максимальну кількість балів, що можуть отримати майбутні 

офіцери за виконання міні-кейсів – 60 балів, з них у межах кожного 

показника діяльнісного компонента: уміння встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки, формулювати ціль, гіпотезу, планувати  і розробляти 

шляхи подолання проблеми – 20; уміння застосовувати сучасні прогностичні 

методи у професійній діяльності – 20; уміння застосовувати алгоритм 

прийняття  рішення, визначати варіанти дій у певній ситуації, приймати 

ефективні рішення відповідно до посадових обов’язків – 20. 

Для діагностування особистісно-настановчого критерію оцінювання 

компонента сформованості прогностичної компетентності за першим 

показником – усвідомлення майбутніми офіцерами значущості 

прогностичної діяльності та бажання її ефективно реалізовувати – 

розроблено опитувальник «Прогнозування у військовій справі» (Додаток 

А.2), побудований за принципом оцінювання респондентами рівня 

значущості запропонованих тверджень за шкалою семантичної диференціації 

(«1» – низький, «10» – високий показник). Він містить 10 тверджень, 

відповідно до отриманих результатів сума балів може бути від 10 до 100. 

Наступний показник – здатність майбутніх офіцерів до прогнозування 

– вимірювався за такими методиками: «Прогностична задача» (Л. Регуш, 

Н. Сомова), «Діагностики рефлексії» (А. Карпов). Майбутні офіцери 

отримували бланки із завданнями, які виконували в письмовій формі. 
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Кількісний аналіз оцінювався за кожним параметром. Запропонована 

стандартна методика визначення здатності до прогнозування передбачала 5-

ть завдань, що пропонувались у певному порядку і вимірювалися за 

параметрами.  

Перше завдання спрямоване на встановлення наслідків вимірювалося 

за такими параметрами: рівень вербального узагальнення наслідків 

(відображає вміння відобразити виділені загальні ознаки наслідків у 

відповідній словесній формі), обґрунтованість виділених наслідків (фіксує 

вміння обґрунтувати виділені наслідки поодинокими прикладами, фактами 

чи через встановлення закономірностей, виділення системи зв’язків), 

перспективність наслідків (відмінності респондентів в умінні бачити і 

орієнтуватися на різну часову перспективу, виокремлення наслідків, досить 

віддалених від подій, заданих в умові, яких подій, близьких у часі), логіка 

побудови наслідків (вимірює відмінності в якісній структурі суджень, 

висуваючи одне чи кілька наслідків, однолінійні чи багатолінійні; 

розгалужуються чи висунуті), усвідомлення непевного характеру наслідків 

(відображає усвідомлення випробуваним того, що виділені наслідки 

характеризуються певною ймовірністю, у відповідь вводяться чи не 

вводяться умови їх здійснення), усвідомлення етапів процесу прогнозування 

при встановленні причинно-наслідкових зв’язків (відображає рівень 

усвідомлення етапів процесу прогнозування). 

Друге завдання передбачало встановлення причин, і вимірювалося за 

такими параметрами: рівень вербального узагальнення причин (фіксує 

вміння відобразити встановлені причини у відповідній словесній формі), 

повнота причинно-наслідкових зв’язків (відображає виділення 

максимального числа можливих причинно-наслідкових зв’язків у заданій 

ситуації), суттєвість причинно-наслідкових зв’язків (уміння виділити істотне 

загальне у встановлені причинно-наслідкових зв’язків, указуючи на 

випадкові, несуттєві зв’язки, чи враховуються відносини, що повторюються, 

істотні, узагальнені). 



161 

Параметри третього завдання були спрямовані на вивчення функції 

планування, а саме: усвідомлення мети плану (усвідомлюється мета 

планування, формулюється вона у відповіді, а також наявність відповідності 

між сформульованою метою та сферами плану), повнота операцій 

планування (відображає рівень володіння операціями розумової дії 

планування, а саме: формулюванням мети, завдань, встановленням 

послідовності дій відповідно до мети). 

Четверте завдання передбачало вимірювання реконструкції та 

перетворення уявлень за параметрами: широта асоціативного поля (вимірює 

наскільки повно, багатопланово, всебічно випробуваний може 

проаналізувати один і той же предмет, про що свідчить кількість 

асоціативних зв’язків, що виникли), варіативність асоціативного поля (фіксує 

різні варіанти розвитку асоціативних зв’язків, різноспрямованість асоціацій), 

пластичність уявлень (відображає різні рівні перетворення уявлень; водночас 

наголосимо, що уявлення не перетворюються, а просто відтворюються, чи 

відомі уявлення доповнюються, комбінуються тощо). 

Останнє, п’яте завдання було спрямовано на висування і розвиток 

гіпотез і вимірювалося за параметрами: широта пошуку при висуненні 

гіпотез (відображає різну логіку гіпотетичних суджень при висуванні всіх 

можливих гіпотез), врахування вимог умов при висуненні гіпотез (фіксується 

аналіз умов завдання, використовуються для формулювання гіпотез з 

урахуванням різних), гнучкість гіпотез (відображає вміння змінювати раніше 

сформульовані гіпотези чи відмовитися від них, якщо вони виявилися 

невірними, і висловити нові), обґрунтованість гіпотез (обґрунтування 

правильності гіпотез одиничними, випадковими фактами, чи посилаючись на 

відомі випадки, чи доводячи правильність, намагаючись знайти чи 

встановити закономірності). 

Отже, запропонована методика вимірювання здатності до 

прогнозування «Прогностична задача» відображає індивідуальні рівні їх 

вияву при прогнозуванні, охоплює все різноманіття проявів розумових 
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процесів за 18 параметрами.  

Діагностика рівня сформованості рефлексії за методикою А. Карпової 

спрямована на виявлення рівня сформованості двох типів рефлексії: 

інтрапсихічної та інтерпсихічної, тобто дає можливість дослідити рефлексію 

і як процес, і як стан. Інтрапсихічна рефлексія співвідноситься з 

рефлективністю як здатністю до самосприйняття змісту власної психіки та 

його аналізу, інтрапсихічна – із здатністю до розуміння психіки інших 

людей. Для кількісного аналізу отриманих результатів використано 

запропонований автором методики ключ, де для визначення рівня було 

враховано стени (респондентів, які одержали 0 стенів (до 99 балів) дуже 

низький рівень, 1–3 стени (100-113 балів) – низький рівень, 4–7 стенів (114-

139 балів) задовільний, 8–10 стенів (140 і вище) – високий рівень). 

Наступний показник – гнучкість і критичність мислення. Гнучкість 

мислення – вміння швидко оцінювати ситуацію, легко переключатися з 

одного процесу, виду діяльності на інший, швидко обмірковувати й 

приймати відповідні рішення. Для діагностування сформованості 

прогностичної компетентності майбутніх офіцерів за зазначеним вище 

показником було застосовано методику А. Лачинса «Гнучкість мислення» 

[210, с. 299-300]. Для кількісного аналізу отриманих результатів використано 

запропонований автором методики ключ. Загальний бал, який отримував 

курсант, змінювався у межах від 0 до 1, що визначався спочатку за кількістю 

написаних літер у кожному завданні (М1, М2, М3, М4), після чого – середній 

коефіцієнт Мсер = (М2 + М3 + М4)/3 і коефіцієнт креативної гнучкості: 

Кгнуч.=Мсер/М1.  

Інформація є відправним, а не кінцевим пунктом критичного мислення, 

щоб породити складну думку, потрібно переробити низку фактів, ідей, 

теорій, але кожний новий факт піддається критичному осмисленню. 

Критичне мислення починається з постановки питань і з’ясування проблем, 

що потрібно вирішити, прагне до переконливої аргументації/твердження – 

докази–висновок. Загальний бал, який отримував курсант, змінювався в 
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межах від 0 до 60, що визначався спочатку за кількістю отриманих балів за 

виконання кейсів, 1-15 балів – низький рівень, 16-30 балів – задовільний, 31-

45 – достатній, 46-60 – високий.  

Відповідність критеріїв, показників, методики оцінювання і кількості 

балів за засобами оцінювання наочно подано в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3  

Відповідність критеріїв, показників, методик оцінювання  

К
р

и
те

р
ії

 

Показники Засоби оцінювання Всього балів 

З
н

ан
н

єв
о

-з
м

іс
то

в
и

й
 

Знання теоретичних основ прогностичної 

діяльності 

Тестові завдання «Змістове 

ядро прогностичної діяльності 

офіцерів» 

від 0 до 16 

Знання алгоритму здійснення 

прогностичних досліджень та 

інструментарію, що може бути 

використаний майбутнім офіцером у 

професійній діяльності 

від 0 до 13 

Знання процедур проведення прогностичної 

діагностики під час виконання професійного 

завдання 

від 0 до 21 

П
р
о
ц

ес
у
ал

ь
н

о
-т

ех
н

о
л
о
гі

ч
н

и
й

 Уміння майбутніми офіцерами 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, 

формулювати ціль, гіпотезу, планувати і 

розробляти шляхи подолання проблеми 

Міні-кейс «Процедура та 

інструменти прогностичної 

діяльності офіцерів» 

 

від 0 до 20 

Уміння майбутніми офіцерами 

застосовувати прогностичні методи в 

професійній діяльності 
від 0 до 20 

Уміння застосовувати алгоритм прийняття 

рішення, визначати варіанти дій у певній 

ситуації, приймати ефективні рішення 

відповідно до посадових обов’язків 
від 0 до 20 

О
со

б
и

ст
іс

н
о
-

н
ас

та
н

о
в
ч
и

й
 

Усвідомлення майбутніми офіцерами 

значущості прогностичної діяльності та 

бажання її реалізовувати 

Опитувальник 

«Прогнозування у військовій 

справі» 

від 10 до 100 

Здатність майбутніх офіцерів до 

прогнозування 
Методика «Прогностична 

задача» (Л. Регуш, Сомова) 
від 0 до 54 

Методика діагностики 

рефлексії за А. Карповою 
від 0 до 189 

Гнучкість мислення Методика А. Лачинса 

«Гнучкість мислення» 
від 0 до 1 

Методики оцінювання показників сформованості прогностичної 

компетентності майбутніх офіцерів мають різні шкали, тому для коректного 

оцінювання і порівняння результатів важливо було привести всі шкали, що 
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застосовувалися, до узагальненої. Як узагальнену обрано 100-бальну шкалу 

(0–100). Для приведення всіх відповідних інструментів оцінювання шкал до 

узагальненої було здійснено зрушення лівих границь до 0 (нуля) і 

розтягування/стиснення шкал до градації в 100 балів. Розрахування 

коефіцієнтів зрушення лівої границі та коефіцієнтів розтягування шкали 

здійснювалося за методикою, наданою в роботі О. Єлисеєва [97], коефіцієнти 

подано в табл. 3.4.  

Таблиця 3.4 

Коефіцієнти переходу до шкали оцінювання 0 – 100  

та розрахункові формули 

К
р
и

те
р

ії
 

Показники 

Кількість балів 

за шкалою 

відповідної 

методики 

Коефіцієнт 

зрушення 

лівої границі 

Коефіцієнт 

розтягування/ 

стиснення 

З
н

ан
н

єв
о

-з
м

іс
то

в
и

й
 (

К
1
) 

1.1. Знання теоретичних основ 

прогностичної діяльності  (П11) від 0 до 16 0 – 0 = 0 25,6
016

100


  

Розрахункова формула 1111 25,6 БП   
1.2. Знання алгоритму 

здійснення прогностичних 

досліджень та інструментарію, що 

може бути використаний у 

професійній діяльності (П12) 

від 0 до 13 - 69,7
013

100


  

Розрахункова формула 1212 69,7 БП   
1.3. Знання процедур 

проведення прогност. діагностики 

під час виконання профес. 

завдання (П13) 

від 0 до 21 - 76,4
021

100


  

Розрахункова формула 1313 76,4 БП 
 

П
р

о
ц

ес
у

ал
ь
н

о

-т
ех

н
о

л
о
г.

 (
К

2
) 

2.1. Уміння встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки, 

формулювати ціль, гіпотезу, 

планувати і розробляти шляхи 

подолання проблеми (П21) 

від 0 до 20 - 5
020

100


  

Розрахункова формула 2121 5БП   
 2.2. Уміння майбутніми 

офіцерами застосовувати 

прогност. методи в професійній 

діяльності (П22) 

від 0 до 20 - 5
020

100


  

 Розрахункова формула 2222 5БП   
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 2.3 Уміння застосовувати 

алгоритм прийняття рішення, 

визначати варіанти дій у певній 

ситуації, приймати ефективні 

рішення відповідно до посадових 

обов’язків (П23) 

від 0 до 20 - 5
020

100


  

 Розрахункова формула 2323 5БП 
 

О
со

б
и

ст
іс
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о
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та
н

о
в
ч
и

й
  

(К
3
) 

3.1. Усвідомлення майбутніми 

офіцерами значущості 

прогностичної діяльності та 

бажання її реалізовувати (П31) 

від 10 до 100 10 – 0 = 10 11,1
10100

100


  

Розрахункова формула  1011,1 3131  БП
 

3.2. Здатність майбутніх 

офіцерів  до прогнозування (П321) від 0 до 54 0 – 0 = 0 85,1
054

100


  

Розрахункова формула 
321321 85,1 БП 

 
3.3. Здатність до прогнозування 

(П322) 
від 0 до 189 - 53,0

0189

100


  
Розрахункова формула 

322322 53,0 БП 
 

3.4. Гнучкість мислення (П33) 
від 0 до 1 - 100

01

100


  
Розрахункова формула 

3333 100БП 
 

Враховуючи надані в таблиці 3.4 коефіцієнти, оцінювання рівня 

сформованості прогностичної компетентності у майбутніх офіцерів за 

першим (знаннєво-змістовим) критерієм здійснювалося за такою формулою: 

3

76,469,725,6

3

131211131211
1
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К







, (3.1) 

де: К1 – визначена кількість балів за першим критерієм; 

Б1і – кількість балів, отримана респондентом за показниками 1.1 – 1.3; 

П1і – стандартизована (переведена до шкали 0 – 100) кількість балів, 

отримана респондентом за показниками 1.1 – 1.3. 

Оцінювання за другим (процесуально-технологічним) критерієм 

здійснювалося за формулою: 

3
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3

232221232221
2

БББППП
К







, (3.2) 

де: К2 – визначена кількість балів за другим критерієм; 

Б2і – кількість балів, отримана респондентом за показниками 2.1 – 2.3; 

П2і – стандартизована кількість балів, отримана респондентом за 

Продовження табл. 3.4 
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показниками 2.1 – 2.3. 

Аналогічно здійснювалося оцінювання за третім (особистісно-

настановчим) критерієм за формулою: 
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де: К3 – розрахована кількість балів за третім критерієм; 

Б3і – кількість балів, отримана респондентом за показниками 3.1 – 3.3; 

П3і – стандартизована кількість балів, отримана респондентом за 

показниками 3.1 – 3.3. 

Визначення рівня сформованості прогностичної компетентності 

майбутніх офіцерів (СПК) здійснювалося за трьома критеріями за такою 

формулою: 

3

321 ККК
СПК




,       (3.4) 

Вхідними даними для визначення числових інтервалів рівнів 

сформованості прогностичної компетентності майбутніх офіцерів були 

результати оцінювання курсантів за методиками та формулами, 

представленими в табл. 3.4. Результати оцінювання представлено в 

додатку Б. 

Для визначення числових інтервалів рівнів сформованості 

прогностичної компетентності майбутніх офіцерів (низького, середнього і 

достатнього) було використано метод середньоквадратичних відхилень [128]. 

Відповідно до зазначеного методу для кожного критерію було 

розраховано математичне сподівання (М) та середньоквадратичне відхилення 

(  за такими3 формулами: 

 ,        (3.5) 

,  (3.6) 
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де  – елемент вибірки; n – об’єм вибірки. 

Тоді інтервал до М –  кількісно описує низький рівень сформованості, 

від М –  до М +  – її середній рівень, а інтервал після М +  – достатній 

рівень. Результати розрахунків представлено у додатку В. 

Основними завданнями формувального етапу (2015-2016 рр). є добір 

учасників експерименту, визначення вибіркової сукупності; апробація 

методики формування професійного мислення майбутніх техніків-механіків 

АПВ; експериментальна перевірка результативності теоретично 

обґрунтованих педагогічних умов і моделі. 

Формування вибірки, тобто відбір КГ та ЕГ, проводився за такими 

критеріями: 

1) змістовний критерій (критерій операційної валідності). Операційна 

валідність визначається відповідністю експериментального методу гіпотезі, 

що перевіряється. Підбір експериментальної та контрольної груп має 

визначатися предметом і гіпотезою дослідження; 

2) критерій еквівалентності об’єктів дослідження (критерій 

внутрішньої валідності), суть якого полягає в тому, що результати, отримані 

при дослідженні експериментальної вибірки, мають поширюватися на 

кожного її члена. При цьому треба врахувати всі характеристики об’єкта 

дослідження, відмінності у прояві яких можуть істотно вплинути на залежну 

змінну. Отже, склад ЕК і КГ був підібраний таким чином, що до них входили 

курсанти з орієнтовно однаковою успішністю та однаковим рівнем 

сформованості прогностичної компетентності. 

Обсяг вибіркової сукупності з генеральної сукупності курсантів, які 

вчаться за спеціальностями 430100 «Ракетно-артилерійське озброєння», 

560200 «Автомобілі та автомобільне господарство» ми розраховували за 

формулою [150, 207]: 

 

                                        (3.7) 

де N – обсяг генеральної сукупності; 
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n – обсяг вибіркової сукупності. 

Для проведення нашого дослідження обсяг вибірки має становити не 

менше 250 курсантів. 

Проаналізувавши емпіричні значення критеріїв і показників 

сформованості прогностичної компетентності курсантів, було поділено на ЕГ 

(144 осіб) і КГ (142 осіб). Отримані результати в групах порівнювалися за 

допомогою методів математичного опрацювання результатів дослідження. 

Перевірка припущення, що різниця рівнів сформованості курсантів ЕГ і 

КГ не є статистично значущою здійснювалася за допомогою статистичного 

критерію χ², що дозволяє перевіряти статистичні гіпотези щодо розподілу 

вибірок [164]. Як відомо, вибір критеріїв для перевірки істинності 

статистичних гіпотез залежить, передусім, від виду розподілу вхідних даних 

та типу шкали, що були у процесі оцінювання. 

Результатом розрахунків, що проводилися із використанням 

програмного продукту MS Excel [164], було отримано: значення критерію χ²: 

Т = 0,762169. З огляду на кількість вибірок, значення t було знайдено на рівні 

значущості 0,05: tнижнє = 0,000982 та tверхнє = 5,023886. 

Порівнявши значення критерію χ² (Т) з tнижнє і tверхнє , дійшли висновку, 

що критерій належить інтервалу в межах між нижнім і верхнім критичними 

значеннями t. Таким чином, гіпотеза Н0 приймається, тобто, різниця у 

сформованості прогностичної компетентності майбутніх офіцерів ЕГ і КГ не 

є статистично значущою. На початку дослідно-експериментальної роботи ЕГ 

і КГ істотно не відрізнялися за рівнем сформованості прогностичної 

компетентності, що уможливило висновок про їх однорідність. 

В ЕГ була апробована методика формування прогностичної 

компетентності майбутніх офіцерів і здійснена експериментальна перевірка 

результативності теоретично обґрунтованої моделі формування 

прогностичної компетентності майбутніх офіцерів.  

На основі аналізу навчального плану та змісту навчального матеріалу 

дисциплін «Основи військового управління», «Управління повсякденною 
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діяльністю підрозділів» і деяких дисциплін циклу професійної підготовки 

було розроблено навчально-методичні матеріали «Прогностична діяльність 

офіцера», що охоплюють навчальний матеріал, тренувальні задачі і вправи, 

спрямовані на набуття майбутніми офіцерами необхідних знань для 

формування прогностичної компетентності, професійно-прогностичних 

умінь і навичок.  

Завершальною стадією формувального експерименту було проведення 

діагностики сформованості прогностичної компетентності за виокремленими 

критеріями (знаннєво-змістовий, процесуально-технологічний, особистісно-

настановчий). 

Основними завданнями узагальнювального етапу (2017 р.) є здійснення 

якісного та кількісного аналізу результатів дослідження; формулювання 

загальних висновків, визначення перспектив подальшого наукового пошуку 

окресленої проблеми. 

Здійснено аналіз результатів діагностування стану сформованості 

пропрогностичної компетентності майбутніх офіцерів. Здійснено аналіз 

результатів формувального етапу педагогічного експерименту, який 

докладніше розглянутий у п. 3.2. 

Було оформлено рукопис дисертації, зроблено загальні висновки 

дослідження та окреслено перспективи подальшого наукового пошуку. 

 

3.2. Аналіз та узагальнення результатів сформованості 

прогностичної компетентності у майбутніх офіцерів 

Метою подальшої роботи було діагностування рівнів сформованості 

прогностичної компетентності майбутніх офіцерів. 

Перший діагностичний зріз був спрямований на з’ясування рівнів 

сформованості прогностичної компетентності за знаннєво-змістовим 

критерієм із такими показниками: знання теоретичних основ прогностичної 

діяльності; знання алгоритму здійснення прогностичних досліджень та 

інструментарію, що може бути використаний; знання процедур проведення 
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прогностичної діагностики під час виконання завдання (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Рівні сформованості прогностичної компетентності майбутніх 

офіцерів (за знаннєво-змістовим критерієм на констатувальному етапі) 

Показники 

В
сь

о
го

 

о
сі

б
 Рівні 

достатній середній низький 

осіб % осіб % осіб % 

Знання теоретичних основ прогностичної 

діяльності (П11) 
286 42 14,7 171 59,8 73 25,5 

Знання алгоритму здійснення прогностичних 

досліджень та інструментарію, що може бути 

використаний майбутнім офіцером у 

професійній діяльності (П12) 

286 42 14,7 172 60,1 72 25,2 

Знання процедур проведення прогностичної 

діагностики під час виконання професійного 

завдання (П13) 

286 58 20,3 142 49,6 86 30,1 

Критерій: знаннєво-змістовий 286 47 16,5 162 56,6 77 26,9 

 

За показником – обізнаність із теоретичними основами прогностичної 

діяльності – з достатнім рівнем виявлено 14,7 % курсантів, середнім – 59,8 %, 

низьким – 25,5%. Отже, більшість курсантів обізнані з теоретичними 

основами прогностичної діяльності, потенційно здатні адекватно визначати 

та інтерпретувати сутність понять «прогноз», «передбачення», 

«прогностична діяльність». Але, водночас, аналізуючи тестові завдання 

відкритого типу, зазначимо, що переважна більшість відповідей респондентів 

була неповною, розкриваючи зміст умов, за яких можлива ефективна 

прогностична діяльність у військовій сфері, не завжди майбутні офіцери 

змогли їх визначити. Тільки окремі з них досить повно розкрили, на що саме 

спрямована прогностична діяльність, наприклад, на визначення 

несприятливих чинників, верхніх і нижніх порогів розвитку ситуації з 

урахуванням постійних чинників і впливу тимчасових чинників; порівняння 

стану об’єкта щодо аналогічних станів.  

За результатами діагностування за показником – знання алгоритму 

здійснення прогностичних досліджень та інструментарію, що може бути 

використаний майбутнім офіцером у професійній діяльності – було 
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зафіксовано достатній рівень у 14,7 % респондентів, середній – у 60,1 %, 

низький – у 25,0 %.  

За показником – знання процедур проведення прогностичної 

діагностики під час виконання професійного завдання – з достатнім рівнем 

було виявлено 20,3 % респондентів, середнім – 49,6 %, низьким – 30,1 %.  

Отже, аналіз отриманих даних дозволяє констатувати, що більшість 

майбутніх офіцерів мають поверхові знання щодо алгоритмів здійснення 

прогностичних досліджень та інструментарію, оскільки більшість з них не 

змогли визначити логічну послідовність системного, ситуаційного та 

цільового видів аналізу. Водночас майже всі правильно визначили 

послідовність інформаційного аналізу. 

Щодо загального рівня сформованості когнітивного компонента, то на 

низькому рівні перебувало 26,9 % курсантів, на середньому – 56,6 %, на 

достатньому – 16,5 %. 

Отже, результати виконання тестових завдань засвідчують недостатню 

обізнаність курсантів із теоретичними засадами прогностичної діяльності, що 

переконливо засвідчує необхідність посилення уваги, оскільки саме знання є 

стрижнем при формуванні прогностичної компетентності у майбутніх 

офіцерів. 

Було проведено діагностування рівнів сформованості процесуально-

технологічного компонента прогностичної компетентності майбутніх 

офіцерів (табл. 3.6), зміст якого складають такі вміння: встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки; формулювати ціль, гіпотезу, планувати і 

розробляти шляхи подолання проблеми. Достатній рівень показали 22,8 % 

курсантів, середній – 60,8 %, низький – 16,4 %. 

Аналізуючи результати відповідей, зауважимо, що в майбутніх 

офіцерів встановлення причинно-наслідкових зв’язків і формулювання 

гіпотези викликали труднощі, більшість взагалі не виконали завдання 

відповідно до ситуації. Лише 22 % виконали завдання. Наведемо приклад 

ситуації та відповідей курсантів: «Ви начальник служби РАО у механізованій 
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бригаді, яка займає оборону в секторі Х. Місцевість – степова з маленькими 

ділянками лощовини. Де буде розташовано артилерійський склад бригади?». 

Таблиця 3.6 

Рівні сформованості прогностичної компетентності майбутніх офіцерів 

за процесуально-технологічним критерієм (на констатувальному етапі) 

Показники 

В
сь

о
го

 

о
сі

б
 Рівні 

достатній середній низький 

осіб % осіб % осіб % 

Уміння встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки, формулювати ціль, 

гіпотезу, планувати і розробляти шляхи 

подолання проблеми (П21) 

286 65 22,8 174 60,8 47 16,4 

Уміння застосовувати прогностичні методи 

у професійній діяльності (П22) 
286 33 11,5 149 52,1 104 36,4 

Уміння застосовувати алгоритм прийняття 

рішення, визначати варіанти дій у певній 

ситуації, приймати ефективні рішення 

відповідно до посадових обов’язків (П23) 

286 56 19,6 161 56,3 69 24,1 

Критерій: процесуально-технологічний 286 51 18 162 56,4 73 25,6 

 

Відповіді респондентів: 

«Причинно-наслідкові зв’язки: місцевість, вразливість складської зони, 

наявність під’їзних доріг, населених пунктів. Необхідно врахувати всі 

позитивні та негативні властивості місцевості; наприклад, при розміщенні на 

відкритій місцевості потрібно враховувати вразливість складської зони 

(велика відстань, застосування ворожих безпілотних пристроїв тощо); при 

розміщені у лісовій смузі потрібно врахувати вразливість складської зони 

(можливість прихованого підходу диверсантів, підпалу лісу тощо).  

Обов’язково наявність під’їзних доріг для більш вдалого 

розвантаження/завантаження транспорту. Не менш важливим є наявність 

населених пунктів, сільських угідь, пасовищ тощо. Також необхідно 

передбачити віддаленість від центральних складів. 

Ціль: доцільно обрати місцевість розташування артилерійського 

складу. 

Гіпотеза: місцевість розташування артилерійського складу буде 
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доцільною, якщо забезпечуватиме його потайне розташування і необхідні 

умови для виконання завдань щодо прийому, перевантаження 

(вивантаження), видачі (відправлення) ракет і боєприпасів, мати зручні 

шляхи під’їзду. 

Обґрунтування шляхів подолання проблеми:  

1) знайти для розташування складу ліс, лощовину, балку тощо; для 

розміщення складу буде доцільно запобігати розташування артилерійського 

складу на відкритій місцевості у безпосередньої близькості від населених 

пунктів й інших складів для зберігання вибухонебезпечних чи горючих 

речовин; 

2) обов’язкова перевірка щодо мінування, бактеріологічної 

(біологічної) зараженості й пожежної безпечності району, де планується 

розгортання артилерійського складу». 

Достатній рівень сформованості показника – уміння застосовувати 

прогностичні методи у професійній діяльності – було зафіксовано в 11,5 % 

курсантів, середній – 52,1 %, низький – 36,4 %.  

За показником – уміння майбутніми офіцерами застосовувати алгоритм 

прийняття рішення, визначати варіанти дій у певній ситуації, приймати 

ефективні рішення відповідно до посадових обов’язків – достатній рівень 

засвідчили 19,6 % курсантів, середній – 56,3 %, низький – 24,1 %. Якісна 

сукупна обробка даних дозволила констатувати, що в тестових завданнях 

відкритого формату, в даному випадку міні-кейсах, у більшості респондентів 

виникали значні труднощі.  

Аналіз відповідей курсантів дає змогу констатувати, що жодний 

респондент, застосовуючи метод Локвуда, не здійснив попарне зіставлення 

всіх альтернативних варіантів усередині сценарію для визначення їхньої 

відносної ймовірності, не проаналізував наслідки з альтернативних варіантів 

майбутнього, не визначив потенціал кожного варіанта при можливому 

переносі їх в інший варіант, не визначив фокальні (головні, вузлові) крапки, 

що можуть приводити до переходу до альтернативного варіанта майбутнього 
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та індикатори для фокальних крапок.  

У більшості відсутні вміння застосовувати методи військового 

прогнозування. Наприклад, при виконанні завдань, застосовуючи алгоритм 

прийняття рішення, визначати варіанти дій у певній ситуації, приймати 

ефективні рішення відповідно до ситуації: «Ви начальник служби РАО 

механізованої бригади. Згідно з обов’язками ви безпосередньо організовуйте 

виконання заходів з ракетно-технічного, артилерійсько-технічного 

забезпечення в обсязі завдань, що вирішує підрозділ, і несе відповідальність 

за своєчасне забезпечення підрозділів зенітними ракетами малої дальності та 

ближньої дії; ракетно-артилерійським озброєнням; ПТКР і боєприпасами; а 

також усім військово-технічним майном. З доповіді старшого начальника про 

противника вам відомо, що противником є танкова рота і має наступати у 

напрямку 1 роти. Механізована бригада зайняла оборону та укомплектована 

на 50 % боєприпасами та ракетами. Які ваші дії, відповідно до ваших 

обов’язків?».  

Типовою помилкою респондентів (52 %) було те, що більшість дій були 

неправильним варіантом вирішення проблеми. А саме:  

1) згідно з обов’язками начальника служби, він повинен організувати 

своєчасне створення встановлених запасів ракет і боєприпасів, підготовку їх 

до бойового застосування, своєчасне поповнення їх витрат і втрат протягом 

бою; вжити заходів, щодо негайного поповнення боєприпасами та ракетами 

всієї механізованої бригади;  

2) згідно з обов’язками начальника служби, він організовує своєчасне 

створення встановлених запасів ракет і боєприпасів, підготовку їх до 

бойового застосування, своєчасне поповнення їх витрат і втрат протягом 

бою; вжити заходів щодо негайного поповнення боєприпасами та ракетами 

того підрозділу, де спрогнозована атака противника;  

3) вживатиму заходи з підготовки підрозділів ремонту озброєння до 

виконання їх завдань, організую збір і евакуацію стріляних гільз і 

закупорювання з ракет і боєприпасів; розроблю шляхи евакуації 
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пошкодженого озброєння та військової техніки;  

4) згідно з обов’язками начальника служби, він організовує своєчасне 

створення встановлених запасів ракет і боєприпасів, підготовку їх до 

бойового застосування, своєчасне поповнення їх витрат і втрат протягом 

бою; вживатиме заходи, щодо негайного поповнення боєприпасами та 

ракетами для всього підрозділу, організовує збір і евакуацію стріляних гільз і 

закупорювання з ракет і боєприпасів.  

Лише 48 % майбутніх офіцерів надали правильну відповідь:  

«По-перше, здійснює поповнення боєприпасами та ракетами у 

встановлених розмірах військових запасів боєприпасів того підрозділу, де 

прогнозована атака противника, оскільки противник – танкова рота, основне 

зусилля на поновлення боєприпасами протитанкових гармат, забезпечення 

особового складу пострілами для гранатометів і протитанкових комплексів 

(зосередження основних зусиль).  

По-друге, розробляє заходи з підготовки озброєння до бойового 

застосування, підтримки його високої надійності, відновлення несправного 

озброєння і повернення у стрій під час підготовки і протягом бою.  

По-третє, вживає заходів з підготовки підрозділів ремонту озброєння 

до виконання відновлювальних робіт, здійснює залагодження підрозділів 

ракетно-технічного й артилерійсько-технічного забезпечення бойових дій і 

створює умови підвищення морально-психологічного стану особового 

складу.  

По-четверте, розробляє шляхи евакуації пошкодженого озброєння та 

військової техніки». 

У ситуації «Ви командир ремонтної роти. Під час мобілізації військові 

комісаріати комплектують вашу ремонтну роту не фахівцями за визначеними 

спеціальностями (на посаду майстрів приходять механіки-водії). Ви 

відрапортували командиру батальйону про проблему комплектування вашої 

роти. У військовій частині проходить злагодження всіх підрозділів, на 

командирів покладено багато завдань. Вирішувати вашу проблему зможуть 
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лише через 10 робочих днів. Які ваші дії, якщо вам відомо, що через 4 тижні 

вам необхідно буде виконувати завдання під час бойових дій?»  

Респондентами запропоновано такі дії: «По-перше, буду очікувати 

рішення командира батальйону. По-друге, прийматиму особовий склад до 

своєї роти та протягом 4 тижнів буду навчати їх. По-третє, поставлю 

завдання вирішувати цю ситуацію заступнику роти по роботі з особовим 

складом».  

Водночас зауважимо, що дехто з респондентів запропонував інший 

варіант дій, що не є ефективним і суперечить посадовим обов’язкам: 

«Відмовлюся виконувати та приймати особовий склад запропонований 

військовим комісаріатом, аргументуючи тим, що це злочинне 

розпорядження, виконувати не буду згідно зі ст. 30 Статуту внутрішньої 

служби ЗС України». 

Щодо рівнів сформованості процесуально-технологічного компонента 

прогностичної компетентності майбутніх офіцерів, то достатній рівень було 

діагностовано в 18 % респондентів, середній – у 56,4 %, низький – у 26,6 %. 

Отже, отримані емпіричні результати на етапі констатувального 

експерименту виявили низькі показники сформованості досліджуваних 

умінь, що переконливо засвідчує необхідність посилення уваги щодо їх 

подальшого формування. 

Для виявлення рівнів сформованості прогностичної компетентності 

майбутніх офіцерів на констатувальному етапі за особистісно-настановчим 

критерієм було проведено діагностичний зріз за такими показниками: 

усвідомлення майбутніми офіцерами значущості прогностичної діяльності та 

бажання її реалізовувати; здатність майбутніх офіцерів до прогнозування; 

гнучкість мислення (табл. 3.7). За результатами діагностування за першим 

показником особистісно-настановчого критерію – усвідомлення майбутніми 

офіцерами значущості прогностичної діяльності та бажання її реалізовувати – 

достатній рівень було зафіксовано у 24,5 % респондентів, середній – у 

51,0 %, низький – у 24,5 %. Достатній рівень сформованості за другим 
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показником – здатність до прогнозування, було зафіксовано у 22,4 % 

курсантів, середній – у 54,5 %, низький – у 23,1 %.  

Таблиця 3.7 

Рівні сформованості прогностичної компетентності майбутніх офіцерів 

за особистісно-настановчим критерієм (на констатувальному етапі) 

Показники 

В
сь

о
го

 

о
сі

б
 Рівні 

достатній середній низький 

осіб % осіб % осіб % 

Усвідомлення значущості 

прогностичної діяльності та бажання 

її реалізовувати (П31) 

286 47 16,4 180 62,9 59 20,6 

Здатність до прогнозування (П32) 286 70 24,5 146 51,0 70 24,5 

Гнучкість мислення (П33) 286 64 22,4 156 54,5 66 23,1 

Критерій: особистісно-настановчий 286 60 21,1 161 56,1 65 22,8 
 

За показником – гнучкість мислення – достатній рівень було виявлено у 

22,4 % курсантів, середній – у 54,5 %, низький – у 23,1 %. 

Отже, за особистісно-настановчим критерієм оцінювання 

особистісного компонента низький рівень сформованості прогностичної 

компетентності діагностовано у 22,7 % майбутніх офіцерів, середній – у 

56,1 %, достатній – у 21,1 %. 

Відтак, на констатувальному етапі експерименту сформованість 

прогностичної компетентності у майбутніх офіцерів наступна: на низькому 

рівні – 25,1 %, на середньому – 56,36 %, на достатньому – 18,53 % (табл. 3.8). 

Отже, за результатами констатувального етапу експерименту було 

встановлено недостатній рівень сформованості прогностичної 

компетентності майбутніх офіцерів у процесі навчання у ВВНЗ.  

На прикінцевому етапі, в результаті реалізації експериментальної 

методики підготовки майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності, було 

проведено контрольний зріз, результати якого засвідчують позитивну 

динаміку змін у рівнях сформованості прогностичної компетентності 

курсантів. Результати діагностування курсантів на прикінцевому етапі 

експерименту представлено у таблиці 3.9, додатках Е.1, Е.2. 
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Таблиця 3.8 

Сформованість прогностичної компетентності за результатами 

констатувального етапу експерименту 
Критерій 

В
сь

о
го

 

о
сі

б
 Рівні 

Достатній Середній Низький 

осіб % осіб % осіб % 

знаннєво-

змістовий 
286 47 16,5 162 56,6 77 26,9 

процесуально-

технологічний 
286 51 18 162 56,4 73 25,6 

особистісно-

настановчий 
286 60 21,1 161 56,1 65 22,8 

Сформованість 

прогностичної 

компетентності 

286 52 18,4 162 56,5 72 25,1 

 

Відтак, за «знаннєво-змістовим» критерієм у 11,1 % курсантів ЕГ і 

31,7 % КГ діагностовано низький рівень сформованості прогностичної 

компетентності; у 41,0 % респондентів ЕГ і 54,2 % КГ – середній рівень; у 

47,9 % ЕГ і 14,1 % – КГ – достатній рівень (рис. 3.1).  

Таблиця 3.9 

Рівні сформованості прогностичної компетентності майбутніх офіцерів 

за знаннєво-змістовим критерієм (після формувального експерименту) 
            Групи 

Рівні 
ЕГ КГ 

абс. у % абс. у % 

Достатній 69 47,9 20 14,1 

Середній 59 41,0 77 54,2 

Низький 16 11,1 45 31,7 

Всього 144 100 142 100 
 

 Експериментальна група       Контрольна група 

          
Рис. 3.1. Сформованості прогностичної компетентності у майбутніх 

офіцерів ЕГ і КГ за знаннєво-змістовим критерієм 
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За процесуально-технологічним критерієм низький рівень 

сформованості прогностичної компетентності майбутніх офіцерів 

діагностовано у 13,2 % респондентів ЕГ і 33,8 % КГ, середній – у 42,4 % ЕГ і 

52,8 % КГ, достатній – у 44,4 % ЕГ і 13,4 % – КГ (табл. 3.10, рис. 3.2). 

Таблиця 3.10 

Рівні сформованості прогностичної компетентності майбутніх офіцерів  

за процесуально-технологічним критерієм на формувальному етапі 

експерименту 
Групи 

Рівні 

ЕГ КГ 

абс. у % абс. у % 

Достатній 64 44,4 19 13,4 

Середній 61 42,4 75 52,8 

Низький 19 13,2 48 33,8 

Всього 144 100 142 100 
 

Одержані результати свідчать, що впровадження педагогічних умов 

формування прогностичної компетентності майбутніх офіцерів до 

прогностичної діяльності сприяло підвищенню рівнів прогностичної 

компетентності за процесуально-технологічним критерієм.  

Експериментальна група   Контрольна група 

       

Рис. 3.2. Динаміка сформованості прогностичної компетентності 

майбутніх офіцерів за процесуально-технологічним критерієм 

Зокрема встановлено, що курсанти ЕГ уміють встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки, формулювати ціль, гіпотезу, планувати і 

розробляти шляхи подолання проблеми, застосовувати прогностичні методи 

у професійній діяльності та визначати варіанти дій у певній ситуації, 

приймати ефективні рішення відповідно до посадових обов’язків. У 
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респондентів КГ спостерігалися ті ж самі помилки, що і на констатувальному 

етапі експерименту. 

Порівняльні кількісні дані щодо сформованості прогностичної 

компетентності майбутніх офіцерів у процесі навчання у ВВНЗ за 

особистісно-настановчим критерієм подано в табл. 3.11.  

Таблиця 3.11 

Рівні сформованості прогностичної компетентності майбутніх офіцерів 

за особистісно-настановчим критерієм  

(на прикінцевому етапі експерименту) 

              Групи 

Рівні 

ЕГ КГ 

абс. у % абс. у % 

Достатній 66 45,9 21 14,8 

Середній 48 33,3 81 57,0 

Низький 30 20,8 40 28,2 

Всього 144 100 142 100 

Відтак, низький рівень сформованості було діагностовано у 20,8 % 

респондентів ЕГ і 28,2 % КГ, середній – у 33,3 % ЕГ і 57,0 % КГ, достатній – 

у 45,9 % ЕГ і 14,8 % – КГ (рис. 3.3). Результати свідчать про суттєве 

збільшення рівня сформованості прогностичної компетентності майбутніх 

офіцерів за особистісно-настановчим критерієм у курсантів ЕГ. 

Експериментальна група                   Контрольна група 

   

Рис. 3.3. Динаміка сформованості прогностичної компетентності 

майбутніх офіцерів за особистісно-настановчим критерієм 
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У результаті порівняння отриманих даних в ЕГ і КГ після 

формувального етапу експерименту можна зазначити, що у курсантів ЕГ 

рівень сформованості прогностичної компетентності значно підвищився у 

порівнянні з респондентами КГ, хоча і в цій групі відбулися деякі позитивні 

зміни (табл. 3.12).  

Таблиця 3.12 

Сформованості прогностичної компетентності майбутніх офіцерів 

після формувального етапу експерименту, у % 

Критерії 

Рівні 

Достатній Середній Низький 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Знаннєво-змістовий 47,9 14,1 41,0 54,2 11,1 31,7 

Процесуально-технологічний 44,4 13,4 42,4 52,8 13,2 33,8 

Особистісно-настановчий 45,9 14,8 33,3 57,0 20,8 28,2 

Сформован. прогност. компетентності 46,1 14,1 38,9 54,7 15,0 31,2 

 

Суттєва різниця у сформованості прогностичної компетентності 

майбутніх офіцерів спостерігається на достатньому та низькому рівнях. В ЕГ 

46,1 % курсантів досягли достатнього рівня, що значно перевищує 

відповідний рівень сформованості прогностичної компетентності в КГ 

(14,1 %), низький рівень – 15,0 % респондентів ЕГ (у КГ – 31,2 %).  

Після формувального етапу експерименту кількість курсантів із 

сформованою прогностичною компетентністю на достатньому рівні в ЕГ 

зросла з 12,5 % до 46,1 %, тобто на 33,6 %; у респондентів КГ – з 10,6 % до 

14,1 %, що становить 3,5 %; кількість майбутніх офіцерів на середньому рівні 

в ЕГ зменшилася з 47,2 % до 38,9 %, тобто на 8,3 %, а в курсантів КГ 

збільшився – з 50,7 % до 54,7,6 % (на 4,0 %); кількість респондентів ЕГ – із 

сформованістю прогностичної компетентності на низькому рівні зменшилася 

з 40,3 % до 15,0 % (на 25,3 %), тоді як у КГ – з 38,7 % до 31,2 % (лише на 

7,5 %) (рис. 3.4-3.5). 



182 

 

Рис. 3.4. Сформованість прогностичної компетентності у майбутніх 

офіцерів ЕГ до й після формувального етапу експерименту 

 

 

Рис. 3.5. Порівняльні дані зрізів сформованості прогностичної 

компетентності майбутніх офіцерів КГ 

Отже, запропоновані педагогічні умови сприяли сформованості 

прогностичної компетентності майбутніх офіцерів, а порівняльний аналіз 

результатів діагностування рівнів сформованості їх прогностичної 
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компетентності в ЕГ і КГ, а також динаміка змін уможливлюють висновок 

про те, що в ЕГ формування прогностичної компетентності відбувалося 

більш ефективно у порівняні з КГ.  

Задля об’єктивного оцінювання отриманих результатів експерименту, 

було проведено статистичне оброблення результатів сформованості 

прогностичної компетентності майбутніх офіцерів, отриманих на 

констатувальному й формувальному етапах експерименту. Воно 

здійснювалася за критерієм χ², що дає змогу перевіряти статистичні гіпотези 

щодо розподілу вибірок [164]. Як відомо, вибір критеріїв для перевірки 

істинності статистичних гіпотез залежить, передусім, від виду розподілу 

вхідних даних і типу шкали, що було застосовано в процесі оцінювання. 

Для розрахунку за критерієм χ² необхідно: 

сформулювати статистичні гіпотези: Н0 – обидві вибірки належать до 

однієї генеральної сукупності, тобто статистично значущих відмінностей між 

ними немає, Н1 – нульова гіпотеза не є вірною; 

побудувати об’єднану вибірку; 

за об’єднаною вибіркою побудувати статистичний ряд; 

знайти ранги значень об’єднаної вибірки; 

знайти суми рангів значень у кожній з вибірок окремо; 

знайти значення критерію за формулою: 

 

1 2

1 2

1

2

1

12

U n n
T

n n n






, (3.8) 

де n – загальна кількість об’єктів об’єднаної вибірки; 

n1 – кількість об’єктів першої вибірки (курсантів ЕГ); 

n2 – кількість об’єктів другої вибірки (курсантів КГ); 

U – критеріальна статистика, для знаходження якої використовуються 

такі формули: 

 1 2max , ;U U U  (3.9)
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 1 1 2 1 1 1

1
1 ;

2
U n n n n R     (3.10)

 

 2 1 2 2 2 2

1
1 ;

2
U n n n n R     (3.11) 

R1 – сума рангів першої вибірки; 

R2 – сума рангів другої вибірки; 

знайти критичне значення критерію t як квантиль порядку 1  /2 

стандартного нормального розподілу; 

порівняти критеріальну статистику Т з критичним значенням t. 

Для перевірки були сформульовані такі припущення: різниця у 

сформованості прогностичної компетентності курсантів ЕГ і КГ після 

експерименту не є статистично значущою. За цими припущеннями було 

сформульовано три пари статистичних гіпотез: 

Н0
1
 – вибірки результатів діагностування в ЕГ і КГ після дослідно-

експериментальної роботи належать одній генеральній сукупності, Н1
1
 – 

гіпотеза Н0
1
 не є вірною; 

Н0
2
 – вибірки результатів діагностування в ЕГ до та після дослідно-

експериментальної роботи належать одній генеральній сукупності, Н1
2
 – 

гіпотеза Н0
2
 не є вірною; 

Н0
3
 – вибірки результатів діагностування в КГ до та після дослідно-

експериментальної роботи належать одній генеральній сукупності, Н1
3
 – 

гіпотеза Н0
3
 не є вірною. 

З метою перевірки сформульованих пар статистичних гіпотез було 

обчислено значення критерію χ². 

Для першої пари статистичних гіпотез Н0
1
 та Н1

1
 знайдено Т = 7,086888, 

а критичне значення було знайдено на рівні значущості 0,05: tнижнє = 0,000982 

та tверхнє = 5,023886. Отже, оскільки критеріальна статистика Т не належить 

інтервалу в межах між нижнім і верхнім критичними значеннями t, гіпотеза 

Н0
1 

не приймається, гіпотеза Н1
1
 вважається правильною – різниця у 

сформованості прогностичної компетентності курсантів ЕГ і КГ після 
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дослідно-експериментальної роботи є статистично вагомою. Таким чином, 

після формувального експерименту ЕГ і КГ суттєво відрізняються за рівнем 

сформованості прогностичної компетентності. 

Для другої пари статистичних гіпотез Н0
2
 та Н1

2
 знайдено Т = 7,492818. 

Оскільки критеріальна статистика Т не належить інтервалу в межах між 

нижнім і верхнім критичними значеннями t, гіпотеза Н0
2
 вважається не 

вірною і приймається гіпотеза Н1
2
 – різниця сформованості прогностичної 

компетентності курсантів ЕГ до і після експерименту є статистично вагомою. 

Для порівняння третьої пари статистичних гіпотез Н0
3
 та Н1

3
 знайдено 

Т = 1,085225. Критеріальна статистика Т належить інтервалу в межах між 

нижнім і верхнім критичними значеннями t, тому гіпотеза Н0
3
 вважається 

правильною і приймається – сформованість прогностичної компетентності у 

курсантів КГ до і після експерименту не є статистично значущою. 

Таким чином, статистичний аналіз експериментальних даних 

підтвердив достовірність отриманих результатів: в ЕГ показники рівнів 

сформованості прогностичної компетентності курсантів до і після 

формувального експерименту суттєво відрізняються, і ця різниця є 

статистично значущою, а в КГ – не статистично значущою. 

Додаткове підтвердження достовірності експериментальних даних 

проводилося за критерієм відмінності 
2  [229], емпіричне значення 

2
емп  

якого обчислюється за формулою:  

 

                                                 ,                                                (3.12) 

де N  – кількість курсантів експериментальної групи;  

M  – кількість курсантів контрольної групи;  

L  – число рівнів;  

in  – кількість курсантів ЕГ, які перебувають на рівні «і», і = 1, 2, …, L 

im  – кількість курсантів КГ, які перебувають на рівні «і», і = 1, 2, …, L 
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Таблиця 3.13 

Емпіричне значення критерію χ
2 
ЕГ і КГ 

Критерії χ
2 
кр <> 

КГ 

χ
2 
емп 

Х
2 
кр <> 

ЕГ 

χ
2 
емп 

Знаннєво-змістовий 5,991 > 0,541 5,991 < 43,135 

Процесуально-технологічний 5,991 > 0,739 5,991 < 38,379 

Особистісно-настановчий 5,991 > 0,675 5,991 < 33,134 

Сформованість 

прогностичної компетентності 
5,991 > 0,652 5,991 < 35,538 

 

Для перевірки припущення ефективності експериментальної методики 

висунемо дві гіпотези: 

перша – H0 – відмінності між характеристиками ЕГ і КГ випадкові, 

отже, формувальний експеримент не вдався; 

друга – H1 – відмінності між характеристиками ЕГ і КГ достовірні, 

отже, перехід значної кількості курсантів ЕГ, порівняно з КГ, на вищі рівні 

відбувся завдяки забезпеченню встановлених нами педагогічних умов його 

формування. 

Підставляємо дані у формулу знаходження значення критерію 

відмінності 
2  – отримуємо: 37,212 

емп
 . 

Порівняємо отримане значення з критичним значенням 
2  на рівні 

значущості 05,0 , за таблицею критичних значень, при 21L : 

99,52

05,0
 . Оскільки 

2

05,0

2 99,537,21  
емп , то достовірність розходжень 

характеристик ЕГ і КГ після закінчення експерименту становить 95 %. 

χ2 
кр при рівні значимості р=0,01 становить 5,991.  

χ
2 

емп для ЕГ більше за 5,991, отже, сформованість прогностичної 

компетентності безпосередньо залежить від застосованих педагогічних умов, 

і цей зв’язок статистично значимий на рівні значимості р<0.01. 

Таким чином, статистичний аналіз експериментальних даних 

підтвердив достовірність отриманих результатів: в ЕГ показники рівнів 

сформованості прогностичної компетентності курсантів до і після 



187 

формувального експерименту статистично відрізняються, і ця різниця є 

статистично вагомою. Для КГ різниці даних зрізів до і після формувального 

експерименту не виявлено. 

Констатація статистично значущих змін за результатами 

діагностування сформованості прогностичної компетентності ЕГ піля 

формувального експерименту дала змогу дійти висновку про те, що 

впровадження методики її формування є ефективною. 

 

Висновки до третього розділу  

1. Експериментальне дослідження підготовки майбутніх офіцерів до 

прогностичної діяльності й формування у них прогностичної компетентності 

проведено відповідно до програми експериментальної роботи, що охоплює 

пошуково-констатувальний, формувальний і узагальнювальний етапи. 

На пошуково-констатувальному етапі (2013-2014 рр) визначено об’єкт, 

предмет і мету дослідження, його завдання; сформульовано робочу гіпотезу, 

здійснено прогнозування очікуваних результатів. Проведено констатувальний 

експеримент. 

На формувальному етапі (2014-2015 рр.) здійснено педагогічне 

моделювання формування прогностичної компетентності майбутніх офіцерів, 

серцевину якої складає методику її формування; проведено формувальний 

експеримент; визначено рівні сформованості прогностичної компетентності 

майбутніх офіцерів в ЕГ і КГ після впровадження педагогічних умов.  

На узагальнювальному етапі (2017 р.) здійснено порівняння рівнів 

сформованості прогностичної компетентності курсантів ЕГ і КГ до та після 

формувального експерименту; аналіз узагальнених отриманих результатів; 

упровадження в навчальний процес основних напрацювань у дисертації. 

2. Експериментально перевірено і підтверджено результативність 

упровадження в навчальний процес обґрунтованих нами педагогічних умов 

формування прогностичної компетентності майбутніх офіцерів у ВВНЗ. 

Таким чином, нами розв’язано четверте завдання дисертаційного 
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дослідження. 

У результаті формувального експерименту визначено позитивний 

вплив педагогічних умов на сформованість прогностичної компетентності 

майбутніх офіцерів у ВВНЗ. За його результатами спостерігається позитивна 

динаміка сформованості прогностичної компетентності курсантів ЕГ: 

достатнього рівня її сформованості досягли 46,1 % (ЕГ) і 14,1 % (КГ); 

середнього – 38,9 % (ЕГ) і 54,7,8 % (КГ); низького – 15,0 % (ЕГ) і 31,2 % 

(КГ).  

Статистичний аналіз експериментальних даних за критерієм χ² 

підтвердив достовірність отриманих результатів: в ЕГ показники рівнів 

сформованості прогностичної компетентності курсантів до і після 

формувального експерименту суттєво відрізняються, і ця різниця є 

статистично значущою. Для КГ статистично значущої різниці даних зрізів до 

і після формувального експерименту не виявлено. 

Зміст цього розділу знайшов відображення у працях дисертанта [5, 

8,13, 21]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації розв’язано актуальне наукове завдання щодо підготовки 

майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності у ВВНЗ, що дало змогу 

сформулювати такі висновки: 

1. У результаті теоретичного аналізу загальнонаукових джерел, 

психолого-педагогічної літератури з’ясовано, що науковцями значна увага 

приділяється філософським, психологічним і педагогічним аспектам 

професійної підготовки майбутніх офіцерів. Водночас поза увагою 

дослідників залишилися проблемні питання щодо їх професійної підготовки 

до прогностичної діяльності й формування прогностичної компетентності у 

процесі набуття освіти у ВВНЗ.  

У ході констатувального етапу експерименту виявлено низький рівень 

сформованості прогностичної компетентності в майбутніх офіцерів, що 

негативно позначається на якості виконання ними професійно-управлінських 

функцій. Такий стан зумовлений недостатньою обґрунтованістю педагогічних 

умов формування прогностичної компетентності майбутніх офіцерів у ВВНЗ. 

Доведено, що прогностична діяльність офіцерів – це специфічний вид 

їх професійно-управлінської діяльності щодо цілеспрямованого 

випереджувального планування та передбачення ймовірних змін військової 

дійсності в межах посадових компетенцій, визначення й аналізу 

альтернативних варіантів дій у службово-професійних ситуаціях, а також 

оцінювання та вибору найбільш доцільних варіантів розв’язання професійно-

управлінських проблем і виконання поставлених завдань із мінімальними 

втратами особового складу, озброєння та військової техніки 

Обґрунтовано, що результатом підготовки до прогностичної діяльності 

майбутніх офіцерів у ВВНЗ є прогностична компетентність як їхня 

інтегрована професійно важлива здатність, що ґрунтується на системі 

прогностичних знань, навичок, умінь, професійно важливих якостей і 

первинного досвіду, яка сприяє цілеспрямованому випереджувальному 
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плануванню та передбаченню ймовірних змін військово-професійної 

дійсності, знаходженню альтернативних варіантів діяльності у службово-

управлінських ситуаціях і вибір найбільш доцільних варіантів розв’язання 

професійно-управлінських проблем та завдань у процесі реалізації посадових 

компетенцій як суб’єктів військово-професійного управління. Структурно 

вона охоплює когнітивний, діяльнісний та особистісний компоненти. 

2. Обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх офіцерів до 

прогностичної діяльності у ВВНЗ, до яких віднесено: мотивування майбутніх 

офіцерів до опанування прогностичною діяльністю; педагогічне 

моделювання формування їх прогностичної компетентності у ВВНЗ; 

упровадження методики формування їх прогностичної компетентності. Вони 

перебувають у комплексному взаємозв’язку, сприяють цілеспрямованому 

формуванню прогностичної компетентності на основі системного, 

діяльнісного та компетентнісного підходів. Їх застосування сприяє набуттю 

майбутніми офіцерами необхідних знань про прогнозування, прогностичних 

навичок і вмінь, первинного прогностичного досвіду їх застосування. 

3. З’ясовано, що результатом педагогічного моделювання формування 

прогностичної компетентності майбутніх офіцерів у ВВНЗ є відповідна 

професійно орієнтована модель, що складається із цільово-методологічного 

(містить мету та завдання формування їх прогностичної компетентності; 

відображає основні методологічні підходи, педагогічні принципи 

формування їх прогностичної компетентності), змістовно-діяльнісного 

(містить компоненти прогностичної компетентності, етапи, методи та засоби 

її формування, розкриває методику її формування) та діагностично-

результативного (виокремлює критерії й показники сформованості 

прогностичної компетентності офіцера, комплекс діагностичних методик і 

результат моделі) блоків, що дає змогу підвищити якість підготовки майбутніх 

офіцерів до прогностичної діяльності. 

4. Розроблено методику формування прогностичної компетентності 

майбутніх офіцерів у процесі навчання у ВВНЗ, яка охоплює три етапи: 
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мотиваційно-знаннєвий етап, спрямований на усвідомлення курсантами 

необхідності цілеспрямованої підготовки до прогностичної діяльності, 

підвищення мотивації оволодіння нею, опанування знаннями щодо сутності, 

змісту та методів прогнозування, розвитку прогностичного мислення й 

формування прогностичної компетентності; ефективними методами на цьому 

етапі є проблемні лекції, семінарські заняття, бесіди, дискусії, тренінги тощо; 

операційний етап – на формування прогностичних навичок і вмінь, що 

реалізується шляхом застосування імітаційних методів професійної підготовки 

– аналіз конкретних ситуацій, метод кейсів, військово-професійні ігри тощо; 

діяльнісно-адаптивний етап – на поглиблення та систематизацію знань з 

основ прогностичної діяльності офіцера, закріплення практичних 

прогностичних навичок і вмінь, підвищення складності професійно-

прогностичних завдань та вправ, що реалізується під час циклу навчальних 

тренінгів «Основи військового прогнозування», спрямованого на швидку 

адаптацію майбутніх офіцерів до умов військово-професійної діяльності. 

Розроблений цикл навчальних тренінгів містить такі блоки: «Загальні основи 

прогностичної діяльності», «Процедури та методи військового 

прогнозування», «Практикум з військового прогнозування». 

Апробація педагогічних умов довела їх результативність, що 

позначилося на сформованості прогностичної компетентності майбутніх 

офіцерів у ВВНЗ. За результатами формувального етапу експерименту 

спостерігається позитивна динаміка сформованості прогностичної 

компетентності майбутніх офіцерів за різними критеріями для КГ й ЕГ. В ЕГ 

достатнього рівня досягли 54,9 % майбутніх офіцерів (було 12,5 %), на 

середньому рівні залишилося 38,2 % курсантів (було 47,2 %), на низькому 

знаходяться 6,9 % (було 40,3 %). 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми підготовки 

майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності у ВВНЗ. Подальшого 

дослідження потребують методологічні, теоретичні й методичні засади 

підготовки майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності у ВВНЗ на різних 
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рівнях – оперативно-тактичному та оперативно-стратегічному. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А.1 

Опитувальник 

щодо визначення рівнів сформованості компетентності майбутніх 

офіцерів до прогностичної діяльності 

 

Блок І  

Інструкція: Зосередьтесь, уважно прочитайте запитання і підкресліть 

правильну відповідь. 

 

1. Що Ви розумієте під поняттям «прогноз»? 

а) істинно наукове судження про мабутній розвиток процесу, що 

дозволяє моделювати необхідне майбутнє за будь який проміжок часу; 

б) істино наукове дослідження про розвиток подій з метою 

передбачення або вгадування негативних наслідків; 

в) істино наукове судження про майбутній розвиток будь-якої ситуації 

на підставі глибокого аналізу; 

г) філософське судження для позначення процесу здобуття 

виперджальних знань. 

 

2. Що таке «прогностична діяльність»? 

а) специфічна діяльність, що надає альтернативні варіанти дій у певних 

ситуаціях; 

б) своєрідна діяльність, що надає варіанти розв’язання проблем для 

досягнення посталеного завдання; 

в) множина певним чином упорядкованих, проаналізованих і 

синтезованих практично корисних прогнозів (відомостей) про майбутні 

процеси, результати та умови функціонування об’єкта, що використовуються 

суб’єктом управління для організації управлінського впливу; 

г) специфічна діяльність, пов’язана з передбаченням розвитку об’єктів 

та суб’єктів управління на перспективу. 

 

3. Що називається методом? 

а) частина дослідницького процесу отримання й осмислення 

результатів; 

б) сукупність певних принципів, правил, прийомів і алгоритмів; 

 в) діагностика змісту діяльності в контексті певної ситуації. 

 

4. Яким шляхом досягається вірогідність прогнозу? 

а) вивчення подій (явищ) минулого і сьогодення; 

б)логічного продовження подій у їхньому причинному взаємозв'язку й 

припущення результату, вибір можливої перспективи, що випливає із суті 

подій; 
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в) вивчення причинних взаємозв’язків; 

г) розвинення інтуїції у того, хто здійснює прогноз. 

 

5. Що Ви розумієте під поняттям «передбачення»? 

а) процес пізнання можливих змін в галузі військової справи, 

визначення перспектив його подальшого розвитку; 

б) процес розробки можливих варіантів наступних дій керівників для 

визначення перспектив подальшого розвитку подій; 

в) процес розумової діяльності, яка складається з виявлення, 

дослідження, прогнозування подій, що можуть вплинути на подальший 

розвиток майбутнього; 

г) процес перетворення істотних знань на свідомість у формі моделі 

ситуації. 

 

6. Оберіть визначення, що відображає сутність поняття 

«непередбачувальна ситуація». 

а) формування відхилень від стандартних ситуацій, що підпадають під 

аналіз багатьох чинників; 

б) трансформоване середовище у негативну сторону; 

в) певна сукупність нестандартних явищ, які виникли в ході 

супроводження процесу навколишньому світі; 

г) модель майбутніх процесів, спрямованих на здійснення конкретних 

практичних цілей. 

 

7. Установіть відповідність між класифікаційними ознаками і 

різновидами прогнозів. 

1. За масштабом 

прогнозування  

А) оперативні, короткотермінові, 

середньотермінові, довготермінові, 

наддовготермінові; 

2. За часом 

упередження 

Б) макровоєнний (військової справи в цілому) і 

структурний (види збройних сил, роди військ) 

прогнози; 

3. За характером 

об’єктів 

В) пошуковий, нормативний; 

4. За 

функціональними 

ознаками 

Г) воєнно-політичні, соціально-політичні, 

морально-психологічні, розвитку збройних сил, 

озброєння і техніки; військової науки, розвитку 

ідеологічного процесу 

  Д) некеровані, слабокеровані, керовані. 

1__   2__   3__   4__ 

 

8. Визначте, на що спрямована прогностична діяльність?  
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9. Перелічіть сучасні прогностичні принципи у військовій сфері? 

 

10. Визначте умови, за яких можлива ефективна прогностична 

діяльність у військовій сфері. 

  

 11. Встановіть відповідність між різновидами інформаційних 

процесів та їх сутністю. 

 

1. Збір 

інформації  

А) Процес вивчення, аналітико-синтетичного аналізу 

змісту інформації, перегрупування та зміни її 

значень і форм, підготовки нової її форми, зручної 

для подальшого використання суб’єктами 

управління в професійній діяльності. 

2. Перетворення 

інформації 

 

Б) Процес отримання суб’єктом від джерела 

вироблення інформації відомостей, даних про 

об’єкт пізнання, дослідження, вивчення з метою 

сприйняття, оброблення й використання в різних 

видах професійної діяльності.  

3. Оброблення 

інформації 

В) Процес передавання інформації від джерела до 

суб’єкта-користувача каналами зв’язку, в результаті 

якого відтворюються відомості про стан і 

властивості об’єктів пізнання, вивчення або 

дослідження. 

4. Обмін 

інформацією 

Г) Передбачає наявність носія інформації, що може 

знаходитися в різних станах фіксації інформації і 

забезпечує можливість її довготривалого 

збереження в більш компактній формі. 

5. Збереження 

інформації  

Д) Відбувається в тих випадках, коли інформація 

втратила свою цінність, актуальність, застаріла чи 

після багаторазового використання. 

  Е) Сукупність дій, операцій, процедур щодо аналізу 

первинної інформації та її перетворення, які 

призводять до тієї чи іншої зміни змісту, форми та 

виду подання і отримання висновків у вигляді 

гіпотез або тверджень теоретичного чи то 

практичного характеру. 

1__   2__   3__   4__   5__ 

 

12. Нижче подано етапи розробки військово-наукових прогнозів. 

Визначте їх логічну  послідовність, проставляючи чергову літеру 

навпроти цифри.  
А) формулювання прогностичної проблеми; 

Б) передпрогнозна підготовка;  
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В) збір та аналіз прогностичних фактів;  

Г) створення прогностичних гіпотез та моделей;  

Д) формулювання прогнозів і вибір прогнозів суб’єктами управління; 

Е) обґрунтування прогностичних гіпотез та моделей;  

Ж) практично повне або часткове підтвердження (спростування)  

результатів. 

1__    2__    3__    4__    5__    6__    7__     

13. Визначте методи прогностичної діяльності:__________________ 

Традиційно вважається, що в практиці прогностичної діяльності 

офіцерів найбільш часто застосовуються наступні методи: метод 

спостереження, аналізу, синтезу, анкетування, бесіди, ранжування, 

опитування, експерименту, аналізу документів, порівняння, статистики, 

експертизи, системний, Локвуда, форсайту, метод Дельфи, метод вироблення 

сценаріїв, комісії, аналітичні, метод аналізу конкуруючих гіпотез Р. Хайера. 

Підкресліть, які з них застосовувалися Вами: 

a) ці методи застосовую часто: ______________________________ 

b) обізнаний з більшістю, але не маю умінь та навичок їх 

застосування: _____________________________________________________ 

не маю досвіду: ____________________________________________________ 

 

14. Установіть відповідність між етапами розробки військових прогнозів 

та їх сутністю. 

1. Формулювання 

прогностичної 

проблеми 

А) узагальнення прогностичної інформації, об’єктом 

прогнозування є система, складові елементи якої 

знаходяться в єдності та взаємозв’язку; 

2. Передпрогнозна 

підготовка 

Б) створення ідеальної прогностичної гіпотези, 

моделі війни, збройного конфлікту на основі 

виявлення існуючих тенденцій розвитку та 

екстраполяції їх у майбутнє; 

3. Збір та аналіз 

прогностичних 

фактів 

В) визначення мети, умов і завдань, призначення 

суб’єкта прогнозування та виявлення його 

можливостей, з’ясування, в чиїх інтересах 

відбувається прогноз; 

4. Створення 

прогностичних 

гіпотез та 

моделей 

Г) обґрунтування прогностичних гіпотез та моделей; 

Д) аналіз прогностичних моделей шляхом 

«перегляду» можливостей та введення кількісно-

якісних характеристик прогностичного фону; 

створення різних сценаріїв війн, збройних 

конфліктів, окремих операцій 

1__   2__   3__   4__    

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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15. Установіть відповідність між процедурою прогнозу та її 

характеристикою. 

1) ретроспектива 

 

 

 

2) діагноз 

 

 

 

3) проекція 

 

 

а) побудова на базі діагнозу можливих варіантів 

розвитку явищ, подій і ситуацій і розрахунку можливих 

наслідків; 

б) дослідження типових подій і ситуацій у минулому, а 

також цілого комплексу явищ, подій і ситуацій, що 

спричинили теперішній стан; 

в) опис, пояснення поточного стану явищ, подій і 

ситуацій і побудови його базисної теоретичної моделі; 

г) поточне інформування, методика довідково-

інформаційного обслуговування. 

1__    2__    3__     

 

16. Нижче подано складові процедури цільового аналізу. Визначте 

їхню логічну послідовність, проставляючи чергову літеру навпроти 

цифри. 

А) установлення діапазонів значень для кількісних показників 

підсистем; 

Б) деталізація головних цілей, системи, цілей організації з виділенням 

кількісних показників; 

В) виділення кількісних показників для головних цілей системи; 

Г) опис алгоритмів взаємозв’язку окремих цільових показників. 

1__   2__   3__   4__    

 

17. Нижче подано складові процедури системного аналізу. Визначте 

їх логічну послідовність, проставляючи чергову літеру навпроти цифри. 

А) генерування альтернатив; 

Б) формування критеріїв;  

В) визначення проблеми й проблематики дослідження; 

Г) виявлення цілей; 

Д) спостереження й експерименти над системою (оцінка ризику, за 

можливості й необхідності);    

Е) дослідження інформаційних потоків і ресурсних можливостей;  

Ж) декомпозиція;  

З) агрегування;  

И) побудова й дослідження моделей;  

К) вибір найкращого рішення;  

Л) представлення результатів; 

М) реалізація результатів.     

1__   2__   3__   4__    5__    6__    7__    8__    9__    10__    11__    12__     
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18. Нижче подано складові процедури інформаційного аналізу. 

Визначте їхню логічну послідовність, проставляючи чергову літеру 

навпроти цифри. 

А) опис документів і повідомлень, що складають інформаційний 

інструментарій управління; 

Б) опис процедур одержання значень показників і документів; 

В) опис структури документів та їхніх елементів, показників. 

1__    2__    3__     

 

19. Нижче подано складові процедури ситуаційного аналізу. 

Визначте їхню логічну послідовність, проставляючи чергову літеру 

навпроти цифри. 

А) класифікація станів керованого процесу в просторі показників 

(прогнозованих, планових, фактичних); 

Б) динамічна характеристика ситуацій, яка характеризує можливу 

частоту їхнього виникнення; 

В) установлення відповідності «ситуація – інформаційний елемент» для 

зв’язування економічних втрат із витратами управління; 

Г) економічна характеристика ситуацій у вигляді опису в просторі 

цільових показників системних втрат, які будуть виникати у випадку відмови 

від контролю ситуації і вживання заходів; 

Д) опис алгоритмічних моделей ситуацій для використання їх як 

елементів організаційної складової системи управління. 

1__    2__    3__    4__    5__     

 

20. Нижче подано складові процедури організаційно-

функціонального аналізу. Визначте їхню логічну послідовність, 

проставляючи чергову літеру навпроти цифри. 

А) розробка рекомендацій зі зміни складу й структури підрозділів; 

Б) опис організаційної структури системи управління і її елементів; 

В) визначення зв’язку (відносин) ситуацій і підсистеми, розробка й 

прийняття рішень про дії в даних ситуаціях. 

1__    2__    3__     

 

21. Нижче подано складові процедури організаційно-процедурного 

аналізу. Визначте їхню логічну послідовність, проставляючи чергову 

літеру навпроти цифри. 

А) опис типових процедур управління та обробки даних;  

Б) оцінка ефективності процедурного забезпечення; 

В) оцінка рівня забезпечення типовими процедурами функцій системи; 

Г) розробка порядку (алгоритму) внесення змін у процедурне 

забезпечення. 

1__    2__    3__    4__     
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22. Нижче подано складові процедури інформаційно-вартісного 

аналізу. Визначте їхню логічну послідовність, проставляючи чергову 

літеру навпроти цифри. 

А) оцінка потреби в технічних засобах інформаційного забезпечення та 

їхнього завантаження; 

Б) визначення витрат, викликаних підтримкою інформаційної бази 

системи; 

В) визначення інформаційних потоків, кількісних розмірів. 

1__    2__    3__     

 

23. Нижче подано складові процедури аналізу конкуруючих гіпотез 

Р. Хайера. Визначте їхню логічну послідовність, проставляючи чергову 

літеру навпроти цифри. 

А) установіть всі можливі гіпотези; використовуйте групу аналітиків, 

які мають різні подання, для того, щоб розглянути всі можливості; 

Б) складіть список істотних доказів і аргументів «за» і «проти» кожної 

гіпотези; 

В) спростіть матрицю, розгляньте гіпотези знову й видаліть докази й 

аргументи, які не мають діагностичної цінності;  

Г) підготуйте матрицю з гіпотезами вгорі, а доказами внизу; 

проаналізуйте «діагностичність» доказів і аргументів: які з них дозволяють 

визначити близькість альтернативних гіпотез;  

Д) напишіть попереднє судження про відносну близькість гіпотез, 

намагайтеся спростовувати гіпотези, а не підтверджувати їх; 

Е) зробіть висновки, обговоріть відносну близькість всіх гіпотез, а не 

тільки найбільш імовірних; 

З) проаналізуйте, наскільки залежить ваш висновок від деяких 

важливих доказів, розгляньте наслідки вашого аналізу, у разі якби ці докази 

були невірними або їх можна інтерпретувати по-іншому; 

Ж) знайдіть ключові точки для майбутніх спостережень, які можуть 

указати, що події розвиваються не за тим сценарієм, що очікувався. 

1__   2__   3__   4__    5__    6__    7__    8__     

 

24. Перелічіть правила складання прогнозу. 

Блок ІІ – тестові завдання відкритого формату (кейси) для вимірювання 

здатності самостійно виконувати завдання, розв’язувати задачі, 

створювати ціле з частин, визначати проблеми й оцінювати їх залежно від 

ситуації. 

 

Завдання 1 

Прочитайте уважно ситуацію, встановіть причинно-наслідкові 

зв’язки, сформулюйте ціль і гіпотезу, визначте і застосуйте 

прогностичний метод для аналізу ситуації, розробіть і обґрунтуйте 

шляхи розв’язання проблеми.  
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Укажіть, які методи аналізу застосовували. 

 

Ситуація1. Ви начальник служби РАО у механізованій бригаді. 

Механізова бригада займає оборону в секторі Х. Місцевість – степова з 

маленькими ділянками лощовини. Де буде розташовано артилерійський 

склад бригади?   

 

Завдання 2 

Ви начальник служби РАО механізованої бригади (з'єднання), що стоїть 

у секторі Х. Розвідка надала відомості, що на сектор буде здійснено наступ 

трьома бригадами противника. У механізованій бригаді боєкомплект складає 

згідно з нормами та забезпечений на 90%. Обладнана складська зона у 

секторі Х відсутня. Найближчій склад з боєприпасами знаходиться на 

відстані – 280 км. Спрогнозуйте потреби механізованої бригади ресурсами 

(боєприпаси, експлуатаційні матеріали) до бойових дій з противником та 

обґрунтуйте своє рішення. Укажіть, який вид прогнозу зроблено, які методи 

аналізу застосовували. 

 

Завдання 3 

Спрогнозуйте можливі варіанти дій у запропонованих ситуаціях, 

прийміть ефективне рішення відповідно до посадових обов’язків. 

Ситуація 2 

Ви начальник служби РАО механізованої бригади. Згідно з обов’язками 

ви безпосередньо організуєте виконання заходів з ракетно-технічного, 

артилерійсько-технічного забезпечення в обсягу завдань, що вирішує 

підрозділ, і несете відповідальність за своєчасне забезпечення: підрозділів 

зенітними ракетами малої дальності та ближньої дії; ракетно-артилерійським 

озброєнням; ПТКР і боєприпасами; а також всім військово-технічним  

майном. З доповіді старшого начальника про противника вам відомо, що 

противником є танкова рота і повинна наступати у напряму 1 роти. 

Механізована бригада зайняла оборону й укомплектована на 50% 

боєприпасами та ракетами.  

Які ваші дії відповідно до щодо ваших обов’язків? 

 

Ситуація 3. 

Ви командир ремонтної роти. Під час мобілізації військові комісаріати 

комплектують вашу ремонтну роту не фахівцями за визначеними 

спеціальностями (на посаду майстрів приходять механіки-водії). Ви 

відрапортували командиру батальйону про проблему комплектування вашої 

роти. У військовій частині проходить злагодження всіх підрозділів, на 

командирів покладено багато завдань та проблем. Вирішувати вашу 

проблему зможуть лише через 10 робочих днів  Які ваші дії, якщо вам 

відомо, що через 4 тижня вам буде необхідно виконувати завдання під час 

бойових дій? 
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Ситуація 4. 

Ви командир ремонтного взводу. На оснащенні ремонтного взводу 

озброєння частини знаходиться полкова артилерійська майстерня (ПМ-2-70). 

Ваш взвод укомплектовано особовим складом на 100%. Противник постійно 

веде вогонь з міномету по вашому місцю розташування. Ваш підрозділ 

постійно знаходиться в укритті. Під час бою з ладу вийшло 45 одиниць 

засобів ближнього бою (АК-74). Командир батальйону вимагає відновити 

засоби ближнього бою протягом однієї доби. Які ваші дії? 

 

Ситуація 5. 

Ви командир ремонтного підрозділу у збірному пункті пошкодженого 

майна (ЗППМ). Ви виконуєте обов’язки начальника ЗППМ. Евакуаційні 

машини відбуксирували з району бойових дій БМП – 2 (бойову машину 

піхоти). Під час прийому техніки у БМП було виявлено механіка водія, який 

помер внаслідок наїзду машини на танкову міну. У померлого механіка водія 

було одна одиниця пістолету Макарова та одна одиниця автомату АК-74. Які 

ваші наступні дії, якщо пошкоджену техніку необхідно відновити протягом 

двох діб? 

 

Ситуація 6.  

Ви начальник служби РАО механізованої бригади. На ваших 

підпорядкованих складах з боєприпасами залишилось 60%. Згідно з 

заявками, які надалі командири рот, ви повинні видати 40% боєприпасів і у 

вас залишиться 20%. Згідно з нормами на складах повинно залишитися не 

менше 25% недоторканого запасу боєприпасів. Старший начальник 

поповнить склади лише через три доби. Які ваші дії? 
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Питальник 

Інструкція. За шкалою семантичної диференціації просимо визначити 

рівень значущості нижче поданих тверджень та прокоментувати їх (за 

бажанням): 

 

1. В умовах сучасних змін та розвитку українського суспільства вкрай 

важливим є прогностична діяльність для майбутніх офіцерів. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

                                                                   низький                                   високий 

Коментар:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Прогнозувати немає потреби, оскільки майбутній офіцер виконує 

накази і діє за інструкціями. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

                                                                   низький                                   високий 

Коментар:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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3. На скільки Ви оцінюєте необхідність та значущість прогностичної 

діяльності (діагностики) у службово-бойовій діяльності офіцерів? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

                                                                   низький                                   високий 

 

 

 

Коментар:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Я вважаю, що підготовка майбутніх офіцерів до прогностичної 

діяльності у вищих військових навчальних закладах необхідна. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

                                                                   низький                                   високий 

Коментар:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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5. Уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, формулювати 

ціль, гіпотезу, планувати  розробляти шляхи подолання проблеми сприятиме 

здійсненню прогностичної діяльності офіцерів. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

                                                                   низький                                   високий 

Коментар: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

6. Проведення якісного і кількісного аналізу є необхідною умовою 

ефективної прогностичної діяльності. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

                                                                   низький                                   високий 

Коментар:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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7. Некомпетентність офіцера у прогностичній діяльності впливатиме на 

результат його професійної діяльності.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

                                                                   низький                                   високий 

Коментар:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

8. Майбутнім офіцерам необхідно враховувати алгоритм прийняття  

рішення, визначати та оцінювати альтернативні варіанти дій у певній 

ситуації, приймати ефективні рішення відповідно до посадових обов’язків. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

                                                                   низький                                   високий 

Коментар:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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9. Прогностична компететність офіцера сприятиме ефективному 

прогнозуванню у професійній діяльності. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

                                                                   низький                                   високий 

Коментар: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

10. Прогностична компететність офіцера – вимога часу. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

                                                                   низький                                   високий 

Коментар:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Додаток Б 

Результати поосібного діагностування курсантів  

(констатувальний зріз) 

  
№ К1 К2 К3 СПК № К1 К2 К3 СПК 

1 40,21 50,00 81,64 57,28 144 40,25 45,00 30,34 38,53 

2 27,02 35,00 68,35 43,46 145 26,52 50,00 64,23 46,92 

3 32,77 31,67 59,79 41,41 146 34,84 40,00 58,62 44,49 

4 36,44 50,00 58,36 48,27 147 31,15 35,00 45,71 37,29 

5 31,28 53,33 58,62 47,74 148 42,18 41,67 60,43 48,09 

6 28,72 35,00 58,05 40,59 149 42,18 43,33 41,51 42,34 

7 26,15 68,33 54,65 49,71 150 44,15 58,33 42,79 48,42 

8 26,76 40,00 63,33 43,36 151 40,46 35,00 61,96 45,81 

9 24,57 50,00 46,12 40,23 152 27,63 43,33 62,67 44,54 

10 26,52 50,00 45,71 40,74 153 35,45 41,67 59,59 45,57 

11 34,84 36,67 52,67 41,39 154 31,15 38,33 41,51 37,00 

12 38,39 40,00 42,79 40,40 155 39,14 45,00 42,79 42,31 

13 42,18 43,33 41,51 42,34 156 43,95 38,33 41,51 41,26 

14 42,18 31,67 45,71 39,85 157 44,93 45,00 61,79 50,57 

15 44,15 40,00 58,62 47,59 158 43,30 50,00 58,62 50,64 

16 40,46 35,00 41,51 38,99 159 48,05 35,00 41,51 41,52 

17 27,63 63,33 64,81 51,92 160 29,68 40,00 58,62 42,77 

18 35,45 66,67 63,10 55,07 161 38,59 40,00 60,43 46,34 

19 32,87 35,00 59,74 42,54 162 38,50 33,33 53,78 41,87 

20 46,94 48,33 64,96 53,41 163 37,43 41,67 58,62 45,91 

21 35,83 36,67 61,96 44,82 164 42,09 31,67 58,36 44,04 

22 28,60 31,67 62,67 40,98 165 52,48 43,33 42,79 46,20 

23 30,19 33,33 59,59 41,04 166 48,05 38,33 41,51 42,63 

24 35,45 46,67 41,51 41,21 167 40,25 53,33 57,55 50,38 

25 39,61 35,00 41,51 38,71 168 55,46 60,00 30,34 48,60 

26 39,13 38,33 58,62 45,36 169 42,18 68,33 41,51 50,67 

27 43,91 35,00 52,67 43,86 170 44,15 40,00 42,79 42,31 

28 44,92 48,33 71,88 55,04 171 40,46 50,00 30,34 40,27 

29 46,39 36,67 58,36 47,14 172 27,63 41,67 58,62 42,64 

30 48,94 56,67 64,23 56,61 173 35,45 50,00 58,36 47,94 

31 29,58 48,33 58,62 45,51 174 32,87 56,67 64,23 51,25 

32 38,49 35,00 45,71 39,73 175 43,95 48,33 58,62 50,30 

33 38,01 38,33 60,43 45,59 176 40,25 45,00 56,01 47,09 

34 37,42 41,67 41,51 40,20 177 27,05 38,33 60,43 41,94 

35 42,06 51,67 52,92 48,88 178 30,15 40,00 41,51 37,22 

36 52,46 50,00 56,72 53,06 179 36,41 35,00 71,88 47,76 

37 41,22 40,00 62,75 47,99 180 31,15 50,00 61,96 47,70 

38 43,28 35,00 52,67 43,65 181 40,46 40,00 62,67 47,71 

39 48,04 41,67 64,09 51,27 182 27,63 33,33 59,59 40,18 

40 50,11 43,33 54,77 49,41 183 35,45 41,67 58,36 45,16 

41 55,37 58,33 57,55 57,08 184 32,87 43,33 58,62 44,94 



238 

Продовження додатку Б 
42 37,16 35,00 56,01 42,72 185 43,95 58,33 58,62 53,64 

43 30,93 43,33 47,58 40,61 186 40,25 35,00 58,36 44,54 

44 33,49 41,67 42,79 39,32 187 27,05 43,33 71,88 47,42 

45 42,19 45,00 52,76 46,65 188 32,74 41,67 58,62 44,34 

46 45,75 45,00 58,36 49,70 189 36,41 45,00 71,88 51,10 

47 58,23 53,33 54,96 55,51 190 31,15 45,00 61,96 46,04 

48 48,33 45,00 58,36 50,56 191 28,67 53,33 62,67 48,22 

49 40,09 50,00 61,68 50,59 192 32,87 45,00 59,59 45,82 

50 48,28 45,00 60,27 51,18 193 26,75 38,33 41,51 35,53 

51 55,73 35,00 56,80 49,18 194 24,59 58,33 42,79 41,90 

52 34,26 33,33 64,47 44,02 195 35,82 40,00 58,62 44,81 

53 26,52 36,67 30,34 31,18 196 28,58 50,00 64,47 47,68 

54 34,84 40,00 42,79 39,21 197 30,15 50,00 30,34 36,83 

55 38,39 43,33 41,51 41,08 198 35,47 35,00 42,79 37,75 

56 42,18 38,33 63,27 47,93 199 39,62 58,33 41,51 46,49 

57 42,18 40,00 58,36 46,85 200 39,14 50,00 63,27 50,80 

58 44,15 51,67 30,34 42,05 201 31,15 33,33 58,36 40,95 

59 40,46 41,67 58,36 46,83 202 52,48 38,33 30,34 40,38 

60 27,63 66,67 63,10 52,46 203 43,95 41,67 58,36 47,99 

61 35,45 56,67 58,36 50,16 204 44,93 66,67 63,10 58,23 

62 32,87 48,33 62,58 47,93 205 55,46 58,33 30,34 48,04 

63 46,94 45,00 60,17 50,70 206 43,30 53,33 62,58 53,07 

64 40,21 38,33 60,43 46,32 207 29,68 45,00 60,17 44,95 

65 27,02 40,00 53,78 40,27 208 38,59 38,33 60,43 45,78 

66 32,77 51,67 58,62 47,69 209 55,46 48,33 63,27 55,69 

67 36,44 50,00 58,36 48,27 210 37,43 51,67 58,62 49,24 

68 31,28 40,00 62,75 44,68 211 55,46 50,00 47,58 51,01 

69 28,72 33,33 59,33 40,46 212 38,59 40,00 59,59 46,06 

70 26,15 41,67 64,09 43,97 213 26,52 33,33 58,36 39,40 

71 26,76 31,67 68,35 42,26 214 34,84 41,67 71,88 49,46 

72 24,57 43,33 59,79 42,56 215 30,15 31,67 58,62 40,15 

73 35,83 50,00 56,62 47,48 216 29,68 38,33 45,71 37,91 

74 28,60 53,33 56,65 46,20 217 40,25 50,00 60,43 50,23 

75 30,19 60,00 58,05 49,41 218 27,05 53,33 41,51 40,63 

76 35,45 68,33 54,65 52,81 219 32,74 60,00 30,34 41,03 

77 39,61 40,00 58,36 45,99 220 36,41 68,33 61,96 55,57 

78 39,13 50,00 30,34 39,82 221 35,82 40,00 58,36 44,73 

79 43,91 50,00 51,71 48,54 222 34,84 36,67 30,34 33,95 

80 44,92 35,00 47,58 42,50 223 40,25 50,00 51,71 47,32 

81 42,95 58,33 57,55 52,95 224 52,48 35,00 41,51 43,00 

82 48,94 35,00 56,01 46,65 225 42,18 58,33 57,55 52,69 

83 29,58 43,33 41,51 38,14 226 31,15 38,33 56,01 41,83 

84 38,49 41,67 41,51 40,56 227 28,58 45,00 81,64 51,74 

85 38,01 45,00 52,76 45,26 228 48,05 50,00 71,88 56,64 

86 37,42 33,33 58,36 43,04 229 55,46 45,00 59,79 53,42 
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87 42,06 53,33 54,96 50,12 230 42,18 50,00 63,27 51,82 

88 52,46 45,00 30,34 42,60 231 42,18 31,67 58,36 44,07 

89 41,22 50,00 61,68 50,97 232 44,15 33,33 30,34 35,94 

90 43,28 45,00 60,27 49,52 233 40,46 50,00 58,36 49,61 

91 48,04 35,00 56,80 46,61 234 27,63 48,33 63,10 46,35 

92 50,11 33,33 64,47 49,30 235 29,68 33,33 58,36 40,46 

93 55,37 40,00 59,74 51,70 236 30,15 33,33 62,58 42,02 

94 37,16 48,33 64,96 50,15 237 27,63 36,67 60,17 41,49 

95 30,93 36,67 61,96 43,18 238 35,45 48,33 60,43 48,07 

96 33,49 31,67 62,67 42,61 239 29,68 36,67 61,96 42,77 

97 42,19 33,33 59,59 45,04 240 52,48 45,00 42,79 46,76 

98 43,95 31,67 58,36 44,66 241 35,45 41,67 59,59 45,57 

99 55,73 35,00 58,62 49,78 242 31,15 31,67 58,36 40,39 

100 34,26 38,33 58,62 43,74 243 43,95 50,00 58,62 50,86 

101 45,75 45,00 58,36 49,70 244 40,25 31,67 58,62 43,51 

102 40,25 60,00 71,88 57,38 245 27,05 38,33 58,36 41,25 

103 42,95 45,00 58,62 48,86 246 32,74 50,00 71,88 51,54 

104 40,09 45,00 42,74 42,61 247 31,15 31,67 58,62 40,48 

105 26,52 45,00 58,36 43,29 248 31,15 33,33 58,62 41,03 

106 34,84 53,33 41,51 43,23 249 48,05 38,33 58,62 48,33 

107 38,39 31,67 53,11 41,06 250 31,15 31,67 58,36 40,39 

108 42,18 50,00 61,68 51,29 251 42,18 43,33 71,88 52,46 

109 42,18 45,00 60,27 49,15 252 42,18 50,00 30,34 40,84 

110 44,15 35,00 56,80 45,31 253 44,15 41,67 52,67 46,16 

111 40,46 33,33 64,47 46,09 254 55,46 33,33 59,59 49,46 

112 27,63 36,67 41,51 35,27 255 27,63 50,00 58,36 45,33 

113 35,45 40,00 42,79 39,41 256 29,68 33,33 41,51 34,84 

114 32,87 43,33 41,51 39,24 257 28,58 31,67 42,79 34,35 

115 43,95 38,33 63,27 48,52 258 30,15 36,67 41,51 36,11 

116 40,25 40,00 58,36 46,20 259 40,25 36,67 71,88 49,60 

117 27,05 51,67 42,79 40,50 260 27,05 35,00 41,51 34,52 

118 32,74 63,33 64,81 53,63 261 31,15 51,67 41,51 41,44 

119 36,41 48,33 63,10 49,28 262 36,41 63,33 62,75 54,17 

120 31,15 56,67 64,23 50,68 263 31,15 48,33 63,27 47,58 

121 28,67 48,33 62,58 46,53 264 40,46 56,67 42,79 46,64 

122 26,16 45,00 60,17 43,78 265 35,45 48,33 30,34 38,04 

123 26,75 38,33 60,43 41,84 266 52,48 51,67 58,36 54,17 

124 24,59 41,67 53,78 40,01 267 43,95 38,33 63,10 48,46 

125 35,82 51,67 41,51 43,00 268 29,68 31,67 58,36 39,90 

126 28,58 50,00 41,51 40,03 269 44,15 45,00 71,88 53,68 

127 30,15 40,00 62,75 44,30 270 32,74 50,00 58,62 47,12 

128 35,47 33,33 59,33 42,71 271 31,15 31,33 58,62 40,37 

129 39,62 63,33 64,81 55,92 272 31,15 33,33 59,33 41,27 

130 39,14 53,33 58,36 50,28 273 28,67 63,33 81,64 57,88 

131 43,95 40,00 59,74 47,90 274 26,16 48,33 71,88 48,79 
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132 44,93 48,33 64,96 52,74 275 26,75 38,33 59,79 41,62 

133 43,30 36,67 61,96 47,31 276 24,59 48,33 64,96 45,96 

134 43,30 31,67 62,67 45,88 277 35,82 35,00 58,62 43,15 

135 29,68 33,33 59,59 40,87 278 28,58 31,67 62,67 40,97 

136 38,59 46,67 41,51 42,26 279 30,15 31,67 59,59 40,47 

137 38,50 45,00 42,79 42,10 280 32,26 51,67 41,51 41,81 

138 37,43 38,33 58,62 44,80 281 39,62 63,33 42,79 48,58 

139 42,09 63,33 61,79 55,74 282 52,48 48,33 41,51 47,44 

140 52,48 36,67 58,62 49,26 283 32,87 56,67 58,36 49,30 

141 41,23 56,67 63,12 53,67 284 42,06 38,33 62,58 47,66 

142 43,30 48,33 58,62 50,08 285 52,46 45,00 60,17 52,54 

143 48,05 48,33 62,58 52,99 286 52,48 45,00 71,88 56,45 
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Додаток В 

Відповідність числових інтервалів і рівнів сформованості за 

критеріями та показниками 

 

Критерій/показник 

М
ат

ем
ат

и
ч
н

е 

сп
о
д

ів
ан

н
я
 

(М
) 

С
ер

ед
н

ь
о

к
в
ад

р
ат

и
ч
н

е 

в
ід

х
и

л
ен

н
я
 

(
) 

Кількісні інтервали 

низький середній достатній 

Знаннєво-змістовий 39,02 6,76  26,32;0   78,45;26,32  
 100;78,45

 

Процесуально-технологічний 46,76 7,03  73,39;0   79,53;73,39   100;79,53  

Особистісно-настановчий 58,05 5,52  53,52;0   57,63;53,52  
 100;67,63

 

Сформованість 

прогностичної 

компетентності 

47,94 4,02  92,43;0   97,51;92,43   100;97,51  

Критерій 1. Знаннєво-змістовий 

Знання теоретичних основ 

прогностичної діяльності 

(П11) 

49,52 14,94 
 58,34;0

 
 46,64;58,34   100;46,64  

Знання алгоритму здійснення 

прогностичних досліджень та 

інструментарію, що може 

бути використаний майбутнім 

офіцером у професійній 

діяльності (П12) 

32,39 9,27  12,23;0   66,41;12,23   100;66,41  

Знання процедур проведення 

прогностичної діагностики 

під час виконання 

професійних завдань (П13) 

35,15 10,07  08,25;0   22,45;08,25   100;22,45  

Критерій 2. Процесуально-технологічний 

Уміння майбутніми 

офіцерами
 
встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки, 

формулювати ціль, гіпотезу, 

планувати і розробляти шляхи 

подолання проблеми (П21) 

47,12 17,33  79,29;0   45,64;79,29  
 100;45,64

 

Уміння майбутніми 

офіцерами застосовувати 

прогностичні методи в 

професійній діяльності (П22) 

36,15 5,59  56,30;0   74,41;56,30  
 100;74,41

 

Уміння застосовувати 

алгоритм прийняття рішення, 

визначати варіанти дій у 

певній ситуації, приймати 

ефективні рішення відповідно 

до посадових обов’язків (П23) 

57,02 14,06  96,42;0   08,71;96,42   100;08,71  
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  Критерій 3. Особистісно-настановчий 

Усвідомлення майбутніми 

офіцерами значущості 

прогностичної діяльності та 

бажання її реалізовувати (П31) 

68,22 12,91  32,55;0   13,81;32,55  
 100;13,81

 

Здатність майбутніх офіцерів 

до прогнозування (П32) 
56,21 6,58  63,49;0   79,62;63,49  

 100;79,62

 

Гнучкість мислення (П33) 
49,71 7,55  16,42;0   26,57;16,42  

 100;26,57
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Додаток Д 

Цикл навчальних тренінгів «Основи військового прогнозування» 

Зміст першого тренінгового блоку  

«ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПРОГНОСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»  

експериментальної методики підготовки майбутніх офіцерів  

 

Вступ до тренінгів 

Мета: познайомитися з учасниками тренінгу, дізнатися про коло їх 

інтересів. 

Вивчення очікувань учасників тренінгу: заповнення учасниками групи 

аркушів з подальшим обговоренням (окреслення власних сподівань чи 

побажань від тренінгу). Можна запропонувати учасникам дати відповіді на 

запитання: «Чому я беру участь у тренінгу?», «Що нового я хочу дізнатися у 

процесі тренінгу?», «Які знання я бажаю отримати?» [266, с. 69]. 

Мета: встановлення очікувань учасників від тренінгу. 

Мультимедійна презентація «Що ми сьогодні разом робитимемо?». 

Мета: визначити мету та завдання тренінгу, його загальний формат. 

Групове обговорення: «Як ми організуємо свою роботу?» [266, с. 39]. 

Мета: визначити організаційні питання: тривалість роботи, кількість 

перерв тощо). 

«Мозковий штурм» (груповий варіант): «Визначення правил групової 

роботи». 

Мета: визначення основних правил та принципів роботи під час занять 

та вивішування їх на фліпчарті. 

Заняття 1. Прогностична діяльність офіцера 

Міні-лекція: Прогностична діяльність офіцера 

Мета лекції-презентації: аналіз змістовного наповнення понять 

«діяльність», «прогностична діяльність», «передбачення», «прогнозування», 

«прогноз». 
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Вправи «Види прогнозування», «Найдовше обґрунтування..», 

«Мікрофон». 

Самостійна робота: підготовка публічного виступу «Прогностична 

компететність офіцера – вимога часу», «Специфіка прогностичної діяльності 

офіцера»: 1) розкрити власне бачення особливостей  прогностичної 

діяльності офіцера; 2) поміркувати про значення та важливість прогностичної 

діяльності офіцера. 

Заняття 2. Тренінг «Алгоритм здійснення прогностичних 

досліджень» 

Лекція-«прес-конференція»: Етапи розробки військово-наукових 

прогнозів. 

Мета: узагальнення та систематизація алгоритму здійснення 

прогностичних досліджень та інструментарію,  що може бути використаний.  

 Вправа «Мої запитання..», «Знайди помилки». 

Самостійна робота: підготувати ситуацію з професійної діяльності 

офіцера для прогнозу; скласти алгоритм злійснення прогностичного 

дослідження відповідно до ситуації.  

Заняття 3. Тренінг «Прогностична діагностика: процедури та 

інструменти» 

Мета: оволодіння правилами складання прогнозу, складовими процесу 

прогностичної діагностики, процедурами (ретроспектива, діагноз, проекція) 

та способами проекції; розвиток критичного мислення, здатності до аналізу 

та синтезу.  

Вправа «Критичність мислення». 

Основними етапами тренінгу при використанні технології «Критичне 

мислення» є: виклик, осмислення, рефлексія. 

Самостійна робота: підготовка відповідей на запитання, які виникли 

під час роботи з інформацією в парах. Опрацювання інформації про 

інструменти системного аналізу.  
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Заняття 4. Тренінг «Методологія системного аналізу» 

Мета: ознайомлення із сукупністю процедур, що дозволяють 

побудувати знакову модель системи, необхідну для аналізу й синтезу. 

Вправа «Критичність мислення». 

Основними етапами тренінгу при використанні технології «Критичне 

мислення» є: виклик, осмислення, рефлексія. 

Самостійна робота: здійснити ситуаційний аналіз відповідно до 

запропонованої ситуації. 

 

Зміст другого тренінгового блоку  

«ПРОЦЕДУРИ ТА МЕТОДИ ВІЙСЬКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ»  

експериментальної методики підготовки майбутніх офіцерів 

Заняття 5. Тренінг «Мішень цілі» 

 Мета: ознайомити з методикою візуалізації процесу досягнення мети та 

відпрацювання умінь ії застосовувати. 

 Інформаційне повідомлення. Міні-презентація: Особливості та 

переваги застосування методики «Мішень цілі». 

Методика «Мішень цілі», розробка своєї мішені відповідно до 

запропонованої ситуації.  

Презентація результатів роботи міні-групи. 

Самостійна робота: розробити відкриття тренінгового центру 

«Професійний розвиток офіцерів» за методикою «Мішень цілі».  

Заняття 6. Тренінг «Складові елементи прогностичної діяльності». 

Мета: удосконалення вмінь установлювати причинно-наслідкові 

зв’язки, формулювати ціль, гіпотезу, планувати  і розробляти шляхи 

подолання проблеми. 

Міні-кейс «Ви начальник служби..». 

 Вправи «Дерево підсумків», «Я вважаю та рекомендую….» 

Самостійна робота: «Я вмію формулювати гіпотезу». 
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Заняття 7-8. Тренінг «Прогностичні методи» 

Мета: узагальнення та систематизація знань методів військового 

прогнозування, формування умінь їх застосовувати у професійній діяльності, 

розвиток особистісних якостей, необхідних для здійснення прогностичної 

діяльності офіцера. 

Ігрове моделювання. Вправа «Ассоціація..». 

Міні-кейс «Методи прогнозування». 

Презентація результатів роботи в парах. 

Самоаналіз виконаного, вправа «Мікрофон..».  

Виступ експертів. 

Самостійна робота: аналітична записка (підготувати ситуацію для 

прогнозування, застосовуючи для аналізу якмога більше методів військового 

прогнозувння). 

 

Зміст третього тренінгового блоку  

«ПРАКТИКУМ З ВІЙСЬКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ»  

Заняття 9-10. Тренінг «Прогнозування наслідків прийняття 

рішень» 

Мета: формування умінь визначати проблему, формулювати 

альтернативні варіанти дій у типових та нетипових ситуаціях, ефективно 

приймати рішення, розвиток здатності до прогнозування, критичного 

мислення. 

Вправа «Створення мета план-карти» [196, с. 24]. 

Міні-кейс. Прийняття рішення в нетиповій ситуації. 

Міні-кейс. Прийняття рішення відповідно до посадових обов’язків. 

Вправа: «Ваші дії..». 

Самостійна робота: розробити по одній ситуації (типова/нетипова) з 

варіантами дій відповідно до фаху.  

Заняття 11. Тренінг «Аналітичні методи прогнозування» 

Мета: формування вмінь застосовувати алгортм методу Локвуда,  
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визначати та оцінювати альтернативні варіанти дій у типових та нетипових 

ситуаціях, розвиток здатності до прогнозування, гнучкого та критичного 

мислення. 

Міні-презентація: Алгоритм методу Локвуда. 

Робота в групах. Міні-кейс. 

Самостійна робота: написати аналітичну записку відповідно до фаху. 

Заняття 12-14. Тренінг «Військове прогнозування: процедури та 

методи» 

Мета: узагальнення і систематизація знань курсантів про методи 

військового прогнозування, удосконалення умінь їх застосовувати на 

практиці, розвиток широти асоціативного поля, варіативності асоціацій,  

пластичності уявлень, уміння відобразити встановлені причини у відповідній 

словесній формі. 

Ігрове моделювання. Ділова гра «Методи військового прогнозування». 

Рефлексія: «Мені треба попрацювати ще с такими методами...». 

Самостійна робота: підготувати рекомендаціїї «При застосуванні 

методів військового прогнозування майбутній офіцер повинен враховувати, 

що...» 

Бліц-гра «Прийняття рішення у типових та нетипових ситуаціях..». 

Мета: узагальнення та систематизація знань методів військового 

прогнозування, формування вмінь їх застосовувати у професійній діяльності, 

удосокналення вмінь застосовувати  алгоритм прийняття рішення, визначати 

варіанти дій у певній ситуації, приймати ефективні рішення, розвиток 

особистісних якостей, необхідних для здійснення прогностичної діяльності 

офіцера. 

Самостійна робота: підготувати тези до прес-конференції. 

Прес-конференція «Прогностична діяльність офіцера: теорія та 

практика». Мета: удосконалення прогностичної компетентності майбутніх 

офіцерів, формування вмінь використовувати набуті знання на практиці. 
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Тренінг «Мішень цілі» 

Мета: ознайомити з методикою візуалізації процесу досягнення мети та 

відпрацювання умінь її застосовувати. 

Інформаційне повідомлення: міні-презентація «Особливості та 

переваги застосування методики «Мішень цілей». 

Методика «Мішень цілі» дозволяє структурувати розуміння процесу 

досягнення мети. Візуалізований образ процесу дає змогу не лише 

сконцентруватися на поставленій меті, утримувати її в фокусі уваги, але й 

усвідомлювати взаємозв’язок ресурсів і впливів, необхідних для її 

досягнення. 

Досягнення мети – це завжди процес, багатоступінчастий і схильний до 

дії багатьох чинників, успіх якого залежить часом від ступеня фокусування 

на окремих результатах і на усвідомленні загальної картини цього процесу. 

Ключовим моментом пропонованої методики є класифікація процесів на 

забезпечуючі / ресурсні та керуючі. Оскількі управлінські впливи також 

можуть виступати в якості ресурсів, у цьому контексті ми розуміємо під 

«забезпечуючими / ресурсними» процесами ті, що безпосередньо ведуть до 

досягнення цілей, ті, які надають можливість досягти мета, а під 

«керуючими» – ті, які запускають, організують і підтримують забезпечуючи 

процеси, підтримують їх ефективність. 

Схема застосування методики «Мішень цілі». 

1) у центрі розташовується мета, визначена максимально конкретно за 

SMART. Як правило, те, що в центрі, відповідає на запитання «Заради 

чого?». 

2) навколо основної мети необхідно розташувати ті можливості / 

ресурси / засоби, що безпосередньо ведуть до її досягнення. Одним з 

варіантів цих ресурсів також можуть бути завдання чи проміжні цілі, 

досягнення яких безпосередньо впливає на досягнення спільної мети. Це 

коло дає відповіді на запитання «За допомогою чого?» При визначенні  
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можливостей / ресурсів корисно використовувати запитання типу «Що саме 

потрібно зробити?», «Що допоможе досягти цю мету?», «Що ще необхідно 

для досягнення мети?», «Який результат потрібний, для того щоб мету 

досягти, і наскільки він значимий для її досягнення?». 

Цей крок можна здійснити в два етапи – спочатку просто врахувати 

можливі впливи, які необхідні для досягнення мети, потім конкретизувати 

«питому вагу» кожної з цих можливостей, для визначення пріоритетності або 

процентного співвідношення часу, який необхідно приділити кожній з цих 

можливостей на шляху досягнення мети. 

3) навколо ресурсних процесів, що забезпечують, необхідно 

розташувати вплив і необхідні для організації ресурсів чи для їх 

оптимального використання. У цьому колі розташовуються ті процеси / 

впливи, які не впливають безпосередньо на досягнення мети, але які 

необхідні для того, щоб або отримати доступ до ресурсів / забезпечує 

процесам, або щоб підтримати ефективність їх використання. Один з 

варіантів запитання в цьому колі – «Яким чином? (тобто що потрібно, щоб 

[засіб / ресурс – друге коло] працювало?) ». 

Результатом застосування методики стає візуалізація процесу 

досягнення мети і розподілу ресурсів / впливів, необхідних для її досягнення. 

Одночасно відбувається уточнення, переоцінка і співвіднесення з реальністю 

як самої мети, так і наміченого шляху до неї. Надалі цю картину можна 

деталізувати чи перерозподіляти відсоткове співвідношення ресурсів, 

додавати нові чи замінювати неефективні дії на ефективні. За допомогою цієї 

методики можна не тільки виділити і проаналізувати ресурси, необхідні для 

досягнення поставленої мети, але також наочно визначити їх відсоткове 

співвідношення та взаємовплив елементів один на одного.  

Курсанти отримували наочну модель мішені цілі, яку повинні були 

заповнити (табл. 1.) відповідно до запропонованої ситуації (табл. 2.) і 

презентувати свої результати.  
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Викладач об’єднує курсантів у міні-групи, використовуючи 

інтерактивний прийом «пазли». Кожна група отримувала завдання – 

розробити мішень-цілі відповідно до запропонованої ситуації. Майбутні 

офіцери обговорювали ситуацію, яка була запропонована: «Ви заступник 

командира мінометної батареї X з озброєння окремого механізованого 

батальйону. Внаслідок постійної експлуатації одного з 120 мм мінометів 

батареї, вам необхідно підготувати всі необхідні документи та здійснити 

категорування міномету з I до II категорії за причиною відпрацювання 

технічного ресурсу». Крім ситуації курсантом було надано таку довідкову 

інформацію: артилерійське озброєння в залежності від технічного стану, 

технічного ресурсу (терміну експлуатації), діляться на п’ять категорій (I 

категорія – нове; II категорія – вироблено технічний ресурс, справні та 

придатні до експлуатації (не потребує ремонту); III категорія – вироблено 

технічний ресурс і потребує ремонту; IV категорія – потребує капітального 

ремонту; V категорія – непридатний до ремонту). 

Таблиця 1 

Методика «Мішень цілі» 

СМИСЛ 
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 КЛІЄНТ 

Для чого? Що це дасть? 
Для кого? Хто замовник? Хто 

зацікавлений? 

РЕЗУЛЬТАТ КРИТЕРІЇ 

Що ми повинні отримати у строк? 

За якими критеріями будете 

оцінюватися результат? 

Яким критеріям повинен відповідати 

результат? 

Результати роботи курсантів за методикою «мішень цілі» було 

представлено на ватмані. Підсумовуючи результати роботи тренінгу 

«Мішень цілі», для узагальнення і систематизації отриманої інформації під 

час тренінгу, викладач ставив запитання: «Яким критеріям повинна 

відповідати постановлена ціль? Як ми можемо перевірити?». Наведемо 

приклад відповіді курсанта: «Будь-яку мету можна, навіть необхідно,  
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перевірити за п’ятьма критеріями: вона має бути конкретною, вимірною, 

досяжною, реалістичною, певною за часом. Мета повинна бути 

чіткою,конкретною, відсутні слова «більше», «раніше» тощо. Результат 

досягнення мети повинен бути вимірюваний, тобто здатність досягти мети, 

враховуючи зовнішні й внутрішні ресурси для її досягнення або бути 

здатними ці ресурси знайти; треба реально оцінювати свої ресурси для 

досягнення мети, вона повинна узгоджуватися з іншими цілями, не 

суперечити їм; чітко поставити терміни досягнення мети, оскільки без 

термінів конкретної мети немає». 

Таблиця 2 

Зразок групи №1 «Мішень цілі» 

СМИСЛ 
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КЛІЄНТ 

Для визначення технічного стану, 

характеру ремонту (за необхідності), 

а також відпрацювання гарантійних 

та технічних ресурсів експлуатації 

120 мм міномету. 

ЗС України. Міністерство оборони. 

Зацікавлена матеріально відповідальна 

особа (командир взводу за ким 

закріплено міномет), за ким закріплено 

120 мм міномет. 

РЕЗУЛЬТАТ КРИТЕРІЇ 

120 мм міномет повинен бути 

переведений до другої категорії у 

визначений термін експлуатації.  

Даний вид озброєння повинен бути 

справним і придатним до 

застосування. 

Основними критеріями будуть: 

- справність і придатність міномета 

до бойового застосування; 

- відпрацьований гарантійний та 

технічний ресурс (термін експлуатації) не 

повинен перевищувати  середнього 

ремонту; 

- не потребує середнього ремонту; 

- знос каналу ствола не перевищує 

встановлених нормативною 

документацією розмірів. 

Наприкінці тренінгу курсантам запропоновано проаналізувати свої 

очікування й висловитися: чи справдилися вони (повною мірою, частково), 

не справдилися чи виявилися недоречними. 

Для закріплення знань і відпрацювання умінь формулювати мету, на 

самостійне опрацювання курсантам запропоновано розробити відкриття 

тренінгового центру «Професійний розвиток офіцерів» за методикою 

«Мішень цілі». 
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Тренінг «Прогностичні методи» 

Мета: узагальнення та систематизація знань методів військового 

прогнозування, формування умінь їх застосовувати у професійній діяльності, 

удосконалення умінь застосовувати алгоритм прийняття рішення, визначати 

варіанти дій у певній ситуації, приймати ефективні рішення, розвиток 

особистісних якостей, необхідних для здійснення прогностичної діяльності 

офіцера. 

Форма проведення: ігрове моделювання.  

Тренінгові заняття після вступної частини продовжувалося вправою 

«Асоціація», де курсанти пригадували методи військового прогнозування, до 

якої групи належать (фактографічні, експертні, екстраполяційного 

прогнозування, цільового прогнозування тощо) та ін. Запропонована вправа 

спряла не лише активізації навчальної діяльності курсантів, але й 

систематизувала знання про методи військового прогнозування та їх 

класифікацію. Наприклад, результатом проведення з курсантами вправи 

«Асоціація.... SWOT-аналіз» було наступне інформаційне повідомлення: 

«SWOT – початкові літери слів strengths (сильні сторони), weaknesses (слабкі 

сторони), opportunities (можливості), threats (загрози). SWOT-аналіз – це 

процес встановлення зв’язків між найхарактернішими для підрозділу 

можливостями, загрозами, сильними сторонами (перевагами), слабкими 

сторонами, результати якого в подальшому можуть бути використані для 

формулювання і вибору стратегій виконання завдання. SWOT-аналіз – це 

своєрідний інструмент; він не містить остаточної інформації для прийняття 

управлінських рішень, але дає змогу впорядкувати процес обмірковування 

всієї наявної інформації з використанням власних думок та оцінок. SWOT-

аналіз дає змогу формувати загальний перелік стратегій з урахуванням їхніх 

особливостей – адаптації до середовища або формування впливу на нього. 

Широке застосування та розвиток SWOT-аналізу пояснюються тим, що 

стратегічне управління пов’язане з великими обсягами інформації, яку  
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потрібно збирати, обробляти, аналізувати, використовувати, а відтак виникає 

потреба пошуку, розробки та застосування методів організації такої роботи». 

Після цього викладач акцентував увагу на тому, що головною метою 

проведення SWOT-аналізу є отримання достовірних даних про можливості 

підрозділу і загроз, які можуть виникнути під час виконання службово-

бойової діяльності. У зв’язку з цим, при здійсненні SWOT-аналізу фахівці 

ракетно-артилерійського озброєння повинні враховувати: 

 виявлення можливостей підрозділу, а саме: технічного стану 

ракетно-артилерійського озброєння, наявності відповідних рідин, повітря 

(азоту), масла, охолоджувальної рідини тощо;  

 визначення загроз виходу ракетно-артилерійського озброєння і 

розробка заходів щодо попередження їх; 

 виявлення негативних наслідків експлуатації ракетно-

артилерійського озброєння та розробка напрямів їх усунення; 

 зменшення чи відсутність несправностей ракетно-артилерійського 

озброєння; 

 посилення досвіду освоєння експлуатації ракетно-артилерійського 

озброєння особовим складом; 

 запас відповідних вузлів та механізмів, зіп, складових частин 

ракетно-артилерійського озброєння; 

 запас необхідних рідин, масла тощо. 

Для закріплення знань і відпрацювання вмінь застосовувати на 

практиці SWOT-аналіз, курсантам було запропоновано таку ситуацію: 

«Ви – заступник командира артилерійської батареї, на озброєнні якої 

стоять 100-мм противотанкові гармати МТ-12. Відомо, що під час перевірки 

обслугою однієї гармати противідкотних пристроїв визначено, що кількість 

рідини в накатнику в обмеженій (крайній лінії 4,0) відмітці (довідково: межі 

норми кількості рідини в накатнику 3,8 ± 0,2 л.. Верхня відмітка 4,0, нижня 

відмітка – 3,6). Також відомо, що експлуатація всіх гармат в батареї  
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здійснювалася в однакових умовах і кількість пострілів згідно з формуляром 

гармати була однаковою, а у майбутньому ваш підрозділ планується 

відправиться на злагодження підрозділів на полігон, а з полігону на передові 

позиції для виконання бойового чергування. Встановити за допомогою 

SWOT-аналізу достовірні дані про можливості підрозділу і загрози, які 

можуть виникнути під час виконання бойового чергування у майбутньому 

після злагодження».  

Розв’язання: На основі проведеного опитування командирів взводів 

артилерійської батареї, їх заступників з озброєння та особового складу, що 

експлуатують 100-мм протитанкові гармати були проаналізовані сильні та 

слабкі сторони, визначені можливості та загрози. Всі отримані дані занесені 

до матриці (табл. 1). 

Завершуючи, курсантами було запропоновано такі рекомендації: «Для 

здійснення базового варіанту SWOT-аналізу необхідно спочатку вибрати 

основні параметри, що впливають на розвиток майбутньої ситуації чи 

успішність виконання завдань у майбутньому. Пріоритетом є ключові 

чинники успіху, а саме виконання бойового чергування у визначеному 

секторі. Розглядати також необхідно основні можливості і загрози, що 

можуть вплинути на експлуатацію ракетно-артилерійського озброєння, 

передбачити запобіжні заходи щодо їх усунення».  

Наступним кроком була робота в парах з міні-кейсом. Курсантів 

ознайомили з алгоритмом роботи, за яким відбувалася подальша робота на 

тренінзі. А саме: перший етап – знайомство з ситуацією, її особливостями; 

вибір інструментарію, визначення методу аналізу; другий етап – здійснення 

аналізу відповідно до процедури, визначення основної проблеми (основних 

проблем), виділення чинників, які можуть реально впливати; третій етап – 

пропозиція концепцій або рішення; четвертий етап – аналіз наслідків 

ухвалення того або іншого рішення; п’ятий етап – рішення кейса – 

пропозиція одного або декількох варіантів (послідовність дій), вказівка на 
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можливе виникнення проблем, механізми їх передбачення. 

Міні-кейс: ««Ви начальник служби РАО у механізованій бригаді. Вам 

необхідно разом з посадовими особами (за якими у майбутньому буде 

закріплено артилерійське озброєння) здійснити підготовку до введення 

зразка в експлуатацію, а саме 100 мм протитанкову артилерійську гармату 

МТ-12 «Рапіра». Відомо, що посадова особа, за якою буде закріплено 

озброєння знаходиться у довгостроковому відрядженні. Вам необхідно 

визначитися з послідовністю дій для прийому відповідного зразка озброєння, 

вказати на можливі проблеми та механізми їх передбачення». 

Приклад SWOT-аналізу, здійсненого майбутніми офіцерами 

Сильні сторони 

Найменування Докладний опис 

Експлуатація ракетно-

артилерійського озброєння 

на високому рівні 

Експлуатація ракетно-артилерійського озброєння 

здійснюється згідно з інструкціями та правилами 

експлуатації гармати, ведуться формуляри гармати 

(паспорти на окремі пристрої), комплект ЗІП в наявності. 

Технічний огляд проводиться у повному обсязі та вчасно. 

Досвід особового складу на 

високому рівні 

До експлуатації 100-мм протитанкової гармати допущено 

особовий склад, який пройшов спеціальний курс 

підготовки до експлуатації ракетно-артилерійського 

озброєння. 

Слабкі сторони 

Низький рівень контролю 

експлуатації ракетно-

артилерійського озброєння 

командиром батареї 

Проведення профілактичних заходів комплексного 

передбачення негативних наслідків неправильної 

експлуатації та контролю за технічним станом озброєння в 

процесі його експлуатації. 

Неможливість заміни 

відповідних рідин 

тотожними за 

характеристиками 

Низький рівень модернізації ракетно-артилерійського 

озброєння у ЗС України. 

Можливості 

Проведення додаткових 

контролю експлуатації під 

час парко-господарского 

дня. 

За своєчасність і якість технічних обслуговувань і ремонту 

відповідає командир підрозділу, а у військовій частині – 

начальник служби РАО. Додаткове узгодження та 

проведення технічн. обслуговування артил. гармат. 

Збільшення рівня 

надійності гармат 

Надійність як складена властивість якості виробів, 

складається з чотирьох одиничних властивостей: 

безвідмовності, довговічності, збереженості і 

ремонтопридатності. 

Загрози 

Висока ймовірність виходу з 

ладу протитанкової гармати 

Небезпека виходу з ладу протитанкової гармати, яка може 

призвести не тільки знешкодження гармати, а й втрати 

серед обслуги під час неправильної експлуатації гармати. 
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терміном) підготувати 

гармату до експлуатації під 

час злагодження 

Гарматна обслуга за терміном не здатна отримати 

(виготовити) відповідні рідини для обслуговування 

гармати. Перевірка противідкотних пристроїв полягає у 

визначенні кількості рідини в гальмі відкоту і накатнику, а 

також у визначенні тиску в накатнику. Існує ймовірність 

зриву запланованих заходів через некомпетентність 

керівників підрозділу. 

Перший етап – знайомство з ситуацією, її особливостями, вибір 

інструментарію, визначення методу аналізу. 

Інформаційно-довідкові матеріали: підготовка до введення зразка 

озброєння в експлуатацію полягає в призначенні наказом командира 

військової частини (з’єднання) комісії з прийому і проведення під її 

керівництвом підготовчих робіт. До підготовчих робіт відносять 

розвантаження, транспортування, прийом, вивчення зразка озброєння, 

комплектування. До складу комісії з прийому артилерійського озброєння 

обов’язково включають начальника служби РАО та посадову особу, за ким 

буде закріплено відповідний артилерійський зразок озброєння. Під час 

прийому комісія зобов’язана перевірити: 

 відповідність відбитків пломб, кількість і стан озброєння 

зазначенего у супровідній документації; 

 комплектність зразка озброєння, наявність і правильність укладання 

ЗІП («запчастини, інструменти, приладдя»); 

 повноту заповнення механізмів мастильними матеріалами, спец 

рідинами і їх якість; 

 стан деталей, механізмів, апаратури, якість їх забарвлення і 

антикорозійного покриття; 

 технічний стан зразка озброєння та його складових частин; 

 наявність експлуатаційної документації, повноту та правильність її 

заповнення. 

Другий етап – визначення основної проблеми. Так як з умов кейсу 

відомо, що посадова особа, за якою буде закріплено артилерійське озброєння, 

знаходиться у довгостроковому відрядженні, виникає основна проблема   

Продовження додатку Е.2 
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введення зразка до експлуатації. А саме, ракетно-артилерійське озброєння за 

всіма нормативно-правовими документами повинно бути введено до 

експлуатації не пізніше 3-х діб з моменту його прийому, до комісії повинна 

входити обов’язково та особа, за якою буде закріплено озброєння. 

Третій етап – пропозиція концепцій чи, а до складу комісії з прийому і 

проведення підготовчих робіт повинна входити саме посадова особа, за якою 

буде закріплено 100 мм протитанкову артилерійську гармату МТ-12, 

пропозиції можуть бути такі: 

1. Правильна. До складу комісії з прийому і проведення підготовчих 

робіт окрім начальника служби РАО включити посадову особу, яка 

тимчасово виконує обов’язки за відповідну особу, за якою буде закріплено 

озброєння. А після прибуття штатної посадової особи здійснити прийом і 

передачу з оформленням актів прийому та передачі озброєння. 

2. Правильна. До складу комісії з прийому і проведення підготовчих 

робіт окрім начальника служби РАО включити посадову особу, яка є 

начальником (командиром) над відповідною особою, за якою буде закріплено 

озброєння. Після прибуття штатної посадової особи здійснити прийом і 

передачу з оформленням актів прийому та передачі озброєння. 

Зауважимо, що курсантами було запропоновано і неправильні варіанти 

рішення проблеми, а саме:  

3. До складу комісії з прийому і проведення підготовчих робіт окрім 

начальника служби РАО включити іншу посадову особу (командира іншого 

підрозділу), за ким буде закріплено озброєння. Після прибуття штатної 

посадової особи здійснити прийом і передачу з оформленням актів прийому 

та передачі озброєння.  

4. Не створювати комісію доки не повернеться відповідна посадова 

особа з відрядження, за якою повинна бути закріплена 100 мм протитанкова 

артилерійська гармата МТ-12.  

5. Не отримувати 100 мм протитанкову артилерійську гармату МТ-12, 
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обгрунтовуючи неможливість створити комісію, яка зможе здійснити 

прийом та підготовку до введення зразка в експлуатацію.  

Четвертий етап – аналіз наслідків ухвалення того або іншого рішення. 

Запропоновані перші два варіанти рішення є вірними та відповідають 

поставленому завданню щодо  прийому і проведення підготовчих робіт, але 

потребують додаткового втручання інших посадових осіб. 

Трете, четверте та п’яте рішення не відповідають поставленому 

завданню, а лише переносять його вирішення на невизначений термін. 

П’ятий етап – рішення кейса – пропозиція одного або декількох 

варіантів (послідовність дій), вказівка на можливе виникнення проблем, 

механізми їх передбачення. 

Курсантами надано перевагу першому варіанту – він є 

найоптимальнішим, оскільки посадова особа вже тимчасово виконує 

обов’язки за особу, яка знаходиться у відрядженні. Однак, можливе 

виникнення проблем при оформленні відповідних додаткових документів, 

зокрема наказу по військовій частині та відповідного розпорядження 

командира військової частини щодо заміщення відповідної особи на 

тимчасову виконуючу обов’язки, а також оформлення актів прийому та 

передачі озброєння. 

Другий варіант вирішення ситуації є також можливим, але необхідно 

врахувати, що безпосередній начальник посадової особи, яка знаходиться у 

відрядженні, може використовувати свою посаду в майбутньому та вимагати 

від підлеглої посадової особи у подальшому більш прискіпливої організації 

експлуатації артилерійського озброєння». 

У кінці тренінгового заняття, курсанти обрали декілька експертів, які 

оцінювали разом з викладачем отримані результати роботи в парах з міні-

кейсом. Спочатку надавалася можливість кожній парі самостійно здійснити 

самоаналіз, проаналізувати, що вдалося виконати, які труднощі виникали.  
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Продовження додатку Е.2 

Підсумовуючи роботу, експерти зазначали переваги та недоліки 

результатів презентованої роботи кожної пари, наголошуючи, що виконано 

краще ніж у інших, а на що треба звернути увагу.  

Ураховуючи те, що із заначеної вище теми «Прогностичні методи» 

було передбачено ще один тренінг, на самостійне опрацювання курсантам 

було запропоновано підготувати аналітичний звіт до ситуації, застосовуючи 

для аналізу якомога більше методів військового прогнозування. 
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Додаток Ж.1 

Результати поосібного діагностування курсантів експериментальних 

груп (прикінцевий зріз) 

 
№ К1 К2 К3 СПК № К1 К2 К3 СПК 

1 46,44 51,67 82,87 60,32 73 42,06 56,67 61,54 53,42 

2 33,25 41,67 69,58 48,16 74 41,06 56,67 59,11 52,28 

3 39,00 45,00 64,71 49,57 75 36,42 61,67 59,28 52,46 

4 42,67 56,66 60,82 53,38 76 41,68 70,00 55,88 55,85 

5 31,28 60,00 68,46 53,25 77 39,61 46,67 78,04 54,77 

6 47,41 41,67 59,28 49,45 78 51,59 56,67 31,57 46,61 

7 26,15 70,00 57,11 51,09 79 50,14 56,67 54,17 53,66 

8 26,76 43,33 64,56 44,88 80 51,15 38,33 57,42 48,97 

9 37,03 56,67 47,35 47,01 81 42,95 60,00 58,78 53,91 

10 38,98 56,67 46,94 47,53 82 55,17 41,67 60,93 52,59 

11 47,30 40,00 53,90 47,06 83 35,81 45,00 42,74 41,18 

12 50,85 41,67 44,02 45,51 84 50,95 43,33 42,74 45,67 

13 48,41 56,67 42,74 49,27 85 38,01 58,34 62,60 52,98 

14 54,64 45,00 46,94 48,86 86 43,65 36,66 59,59 46,63 

15 44,15 55,00 63,54 54,23 87 48,29 55,00 56,19 53,16 

16 46,69 41,67 42,74 43,70 88 58,69 46,67 31,57 45,64 

17 27,63 65,00 66,04 52,89 89 41,22 56,66 64,14 54,01 

18 35,45 68,33 64,33 56,04 90 49,51 46,67 65,19 53,79 

19 39,10 40,00 64,66 47,92 91 60,50 38,33 58,03 52,29 

20 46,94 55,00 66,19 56,04 92 56,34 35,00 65,70 52,35 

21 42,06 40,00 64,42 48,83 93 61,60 41,67 64,66 55,98 

22 28,60 45,00 63,90 45,83 94 43,39 55,00 66,19 54,86 

23 30,19 40,00 64,51 44,90 95 37,16 38,33 66,88 47,46 

24 47,91 55,00 42,74 48,55 96 39,72 33,33 63,90 45,65 

25 45,84 38,33 42,74 42,30 97 67,11 36,67 64,51 56,10 

26 39,13 51,67 68,46 53,09 98 50,18 33,34 59,59 47,70 

27 50,14 41,67 53,90 48,57 99 61,96 36,67 64,77 54,47 

28 44,92 55,00 73,11 57,67 100 46,72 40,00 59,85 48,86 

29 58,85 40,00 60,82 53,22 101 51,98 46,67 59,59 52,75 

30 48,94 58,33 65,46 57,58 102 40,25 61,67 73,11 58,34 

31 42,04 55,00 63,54 53,53 103 42,95 58,33 68,46 56,58 

32 50,95 41,67 46,94 46,52 104 46,32 46,67 43,97 45,65 

33 38,01 51,67 70,27 53,32 105 26,52 46,67 59,59 44,26 

34 49,88 43,33 42,74 45,32 106 47,30 55,00 42,74 48,35 

35 42,06 58,33 57,84 52,74 107 50,85 33,34 54,34 46,18 

36 52,46 56,67 57,95 55,69 108 42,18 56,67 66,60 55,15 

37 47,45 46,67 63,98 52,70 109 48,41 46,67 65,19 53,42 

38 49,51 41,67 53,90 48,36 110 56,61 41,67 59,26 52,51 

39 54,27 43,33 65,32 54,31 111 52,92 36,67 66,93 52,17 

40 56,34 56,67 56,00 56,34 112 46,32 40,00 42,74 43,02 
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Продовження додатку Ж.1 
41 61,60 60,00 58,78 60,13 113 47,91 41,67 44,02 44,53 

42 43,39 41,67 57,24 47,43 114 45,33 43,33 42,74 43,80 

43 49,62 50,00 57,42 52,35 115 43,95 51,67 64,50 53,37 

44 45,95 43,33 44,02 44,44 116 52,71 43,33 63,28 53,11 

45 54,65 58,33 53,99 55,66 117 39,51 55,00 44,02 46,18 

46 45,75 58,33 60,82 54,97 118 38,97 65,00 66,04 56,67 

47 64,46 55,00 56,19 58,55 119 42,64 55,00 64,33 53,99 

48 54,56 55,00 68,20 59,25 120 31,15 60,00 65,46 52,20 

49 40,09 56,66 64,14 53,63 121 41,13 55,00 63,81 53,31 

50 54,51 51,67 65,19 57,12 122 26,16 58,33 65,09 49,86 

51 61,96 36,67 58,03 52,22 123 26,75 45,00 65,35 45,70 

52 46,72 40,00 66,93 51,22 124 30,82 41,67 53,78 42,09 

53 38,98 40,00 31,57 36,85 125 42,05 55,00 42,74 46,60 

54 41,07 41,67 44,02 42,25 126 34,81 55,00 42,74 44,18 

55 50,85 45,00 42,74 46,20 127 30,15 41,67 63,98 45,27 

56 42,18 65,01 65,73 57,64 128 47,93 35,00 64,25 49,06 

57 54,64 43,33 68,20 55,39 129 39,62 65,00 66,04 56,89 

58 50,38 55,00 31,57 45,65 130 45,37 55,00 59,59 53,32 

59 40,46 55,01 63,28 52,92 131 56,41 41,67 64,66 54,25 

60 27,63 68,33 64,33 53,43 132 44,93 55,00 66,19 55,37 

61 41,68 58,33 64,51 54,84 133 55,76 38,33 64,42 52,84 

62 32,87 61,67 67,50 54,01 134 55,76 35,00 67,59 52,78 

63 46,94 55,00 65,09 55,68 135 42,14 35,00 62,05 46,40 

64 40,21 51,67 65,35 52,41 136 51,05 55,00 42,74 49,60 

65 39,48 41,67 55,01 45,38 137 50,96 55,00 44,02 49,99 

66 32,77 60,00 63,54 52,10 138 43,66 40,00 63,54 49,07 

67 42,67 56,67 60,82 53,39 139 42,09 65,00 64,25 57,11 

68 37,51 41,67 63,98 47,72 140 58,71 38,34 59,85 52,30 

69 47,41 40,00 64,25 50,55 141 41,23 58,33 64,35 54,64 

70 26,15 43,33 65,32 44,94 142 49,53 55,00 59,85 54,79 

71 26,76 35,00 69,58 43,78 143 48,05 55,00 63,81 55,62 

72 24,57 53,33 64,71 47,54 144 46,48 48,33 31,57 42,13 
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Додаток Ж.2 

Результати поосібного діагностування курсантів контрольних груп 

(прикінцевий зріз) 

 
№ К1 К2 К3 СПК № К1 К2 К3 СПК 

1 32,75 53,33 65,46 50,51 72 40,46 36,67 53,09 43,41 

2 34,84 40,00 58,62 44,49 73 40,25 53,33 60,43 51,34 

3 31,15 38,33 46,94 38,81 74 27,05 56,67 41,51 41,74 

4 42,18 41,67 60,43 48,09 75 32,74 60,00 30,34 41,03 

5 42,18 43,33 42,74 42,75 76 42,64 71,67 63,19 59,17 

6 44,15 58,33 42,79 48,42 77 35,82 40,00 58,36 44,73 

7 35,82 35,00 61,96 44,26 78 34,84 39,97 30,34 35,05 

8 27,63 43,33 62,67 44,54 79 40,25 53,33 52,94 48,84 

9 35,45 41,67 59,59 45,57 80 50,38 35,00 41,51 42,30 

10 31,15 38,33 42,74 37,41 81 42,18 61,67 58,78 54,21 

11 39,14 45,00 44,02 42,72 82 31,15 38,33 56,01 41,83 

12 43,95 38,33 41,51 41,26 83 28,58 48,33 82,87 53,26 

13 44,93 45,00 61,79 50,57 84 54,28 53,33 69,58 59,06 

14 43,30 53,33 58,62 51,75 85 55,46 48,33 59,79 54,53 

15 50,18 35,00 41,51 42,23 86 42,18 50,00 63,27 51,82 

16 29,68 40,00 58,62 42,77 87 42,18 31,67 58,36 44,07 

17 32,39 40,00 58,36 43,58 88 44,15 36,67 31,57 37,46 

18 40,46 36,67 55,01 44,04 89 46,69 53,33 59,59 53,20 

19 43,66 41,67 58,62 47,98 90 33,86 51,66 61,96 49,16 

20 42,09 31,67 58,36 44,04 91 29,68 36,67 59,59 41,98 

21 52,48 40,00 42,79 45,09 92 30,15 33,33 62,58 42,02 

22 48,05 38,33 41,51 42,63 93 27,63 36,67 60,17 41,49 

23 40,25 53,33 57,55 50,38 94 41,68 51,66 61,66 51,67 

24 55,46 60,00 30,34 48,60 95 29,68 40,00 63,19 44,29 

25 42,18 68,33 41,51 50,67 96 52,48 45,00 42,79 46,76 

26 44,15 40,00 42,79 42,31 97 41,68 45,00 60,82 49,17 

27 40,46 46,66 30,34 39,15 98 31,15 35,00 59,59 41,91 

28 27,63 41,67 58,62 42,64 99 43,95 53,33 59,85 52,38 

29 33,28 45,00 47,79 42,02 100 40,25 36,67 58,62 45,18 

30 39,10 60,00 65,46 54,85 101 27,05 38,33 58,36 41,25 

31 43,95 51,66 59,85 51,82 102 32,74 50,00 71,88 51,54 

32 40,25 45,00 56,01 47,09 103 31,15 35,00 59,85 42,00 

33 27,05 38,33 60,43 41,94 104 31,15 36,67 59,85 42,56 

34 30,15 43,33 42,74 38,74 105 48,05 38,33 59,85 48,74 

35 42,18 35,00 61,66 46,28 106 31,15 31,67 58,36 40,39 

36 31,15 53,33 63,19 49,22 107 42,18 46,67 73,11 53,98 

37 40,46 40,00 62,67 47,71 108 42,18 50,00 30,34 40,84 

38 27,63 36,67 60,82 41,71 109 35,45 45,00 53,90 44,78 

39 35,45 41,67 58,36 45,16 110 41,18 36,67 59,59 45,81 

40 40,46 43,33 52,67 45,49 111 27,63 53,33 59,59 46,85 
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Продовження додатку Ж.2 
41 50,18 61,67 59,85 57,23 112 29,68 36,67 42,74 36,36 

42 40,25 35,00 58,36 44,54 113 28,58 35,00 44,02 35,87 

43 27,05 43,33 60,43 43,60 114 30,15 36,67 31,57 32,80 

44 32,74 41,67 58,62 44,34 115 40,25 36,67 64,23 47,05 

45 42,64 48,33 73,11 54,69 116 27,05 38,33 42,74 36,04 

46 31,15 45,00 61,96 46,04 117 31,15 51,67 41,51 41,44 

47 28,67 53,33 62,67 48,22 118 42,64 66,67 62,75 57,35 

48 32,87 45,00 59,59 45,82 119 31,15 51,66 63,27 48,69 

49 26,75 38,33 42,74 35,94 120 40,46 56,67 42,79 46,64 

50 24,59 58,33 42,79 41,90 121 35,45 51,66 31,57 39,56 

51 35,82 40,00 58,62 44,81 122 48,41 48,33 58,36 51,70 

52 34,81 53,33 64,47 50,87 123 43,95 38,33 63,10 48,46 

53 30,15 53,33 31,57 38,35 124 29,68 31,67 64,23 41,86 

54 35,47 38,33 44,02 39,27 125 50,38 48,33 73,11 57,27 

55 39,62 58,33 41,51 46,49 126 44,93 53,33 59,85 52,70 

56 39,14 51,66 63,27 51,36 127 31,15 34,67 59,85 41,89 

57 31,15 36,67 59,59 42,47 128 35,82 36,67 60,56 44,35 

58 52,48 41,67 30,34 41,50 129 34,90 66,67 82,87 61,48 

59 43,95 45,00 59,59 49,51 130 32,39 51,66 69,58 51,21 

60 51,16 70,00 64,33 61,83 131 26,75 38,33 59,79 41,62 

61 61,69 58,33 31,57 50,53 132 24,59 48,33 64,96 45,96 

62 43,30 56,67 63,81 54,59 133 42,18 35,00 59,59 45,59 

63 29,68 45,00 60,17 44,95 134 28,58 35,00 62,67 42,08 

64 44,82 38,33 61,66 48,27 135 30,15 35,00 64,50 43,22 

65 61,69 51,66 64,50 59,28 136 32,26 51,67 41,51 41,81 

66 43,66 51,67 58,62 51,32 137 39,62 63,33 44,02 48,99 

67 61,69 53,33 48,81 54,61 138 52,48 48,33 41,51 47,44 

68 38,59 40,00 59,59 46,06 139 32,87 56,67 58,36 49,30 

69 26,52 36,67 59,59 40,93 140 42,06 38,33 62,58 47,66 

70 41,07 45,00 64,23 50,10 141 43,66 45,00 64,96 51,21 

71 30,15 31,67 58,62 40,15 142 58,71 48,33 64,23 57,09 
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Додаток З 
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урахуванням досвіду антитерористичної операції : тези доп. XXI всеукр. 

наук.-практ. конф. (Житомир, 21 квітня 2016 р.). Житомир : ЖВІ, 2016. 

С. 180–181. 

20. Азаров І. С. Тренінгові технології як засіб формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців. Управління навчальними закладами: 
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досвід, проблеми та перспективи : матеріали міжнар. практ. конф. (Одеса, 

29–30 жовтня 2014 р.). Одеса : видавець Букаєв В. В., 2014. С. 24–25. 

Наукові праці, що додатково відображають наукові результати 

дисертації 

21. Азаров І. С. Прогностична компетенція у майбутніх військових 

фахівців. Зб. наук. пр. Військової академії (м. Одеса). Технічні науки. Одеса : 

Військова академія, 2016. Вип. 1(5). С. 139–143. 

22. Азаров І. С., Ясько В. А. Проблеми формування прогностичних 

здібностей у курсантів вищих військових навчальних закладів. Зб. наук. пр. 

Національної академії Державної прикордонної служби України. Військові 

та технічні науки. Хмельницький : вид-во НАДПСУ, 2015. № 3 (65). С. 176–

184. 

23. Управління технічним забезпеченням підрозділів військової 

частини Сухопутних військ Збройних Сил України: навч. посіб.: у 2-х ч. / 

О. М. Єфимчиков, І. С. Азаров та ін. Одеса : Військова академія, 2015. Ч. 1. 

218 с. 
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Додаток К 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

Міжнародні наукові конференції 

Міжнародна науково-практична конференція «Управління 

навчальними закладами: досвід, проблеми та перспективи» (Україна, Одеса, 

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського, 29–30 жовтня 2013 року). Доповідь: «Прогнозування у 

військовій сфері». 

Міжнародна науково-практична конференція «Перспективні напрямки 

розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук» (Україна, Харків, 

Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 14–15 

березня 2014 року). Доповідь: «До проблеми прогностичної компетентності 

військовослужбовців».  

Міжнародна науково-методична конференція «Теорія та практика 

управління педагогічним процесом» (Україна, Одеса, Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 19–21 

червня 2014 року). Доповідь: «Деякі аспекти прогностичної діяльності». 

Міжнародна науково-практична конференція «Управління 

навчальними закладами: досвід, проблеми та перспективи» (Україна, Одеса, 

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського, 29–30 жовтня 2014 року). Доповідь: «Тренінгові 

технології як засіб формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців». 

Міжнародна науково-практична конференція «Людина та соціум: 

сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти)» (Україна, 

Львів, ГО Львівська педагогічна спільнота, 31 жовтня – 1 листопада 2014 

року). Доповідь: «Особливості прогностичної діяльності 

військовослужбовців». 

ХХІ Міжнародна науково-методична конференція «Управління якістю 

підготовки фахівців» (Україна, Одеса, Одеська державна 
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академія будівництва та архітектури, 21–22 квітня 2016 року). Доповідь: 

«Інновації в сучасній освітньо-професійній підготовці військових фахівців у 

ВВНЗ».  

Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку 

озброєння та військової техніки Сухопутних військ» (Україна, Львів, 

Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 

18–20 травня 2016 року). Доповідь: «Форсайтинг як один з основних методів 

військового прогнозування». 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Управління 

навчальними закладами: досвід, проблеми та перспективи» (Україна, Одеса, 

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського, 27–28 жовтня 2016 року). Доповідь: «Мотивація 

майбутніх офіцерів Збройних Сил України до прогностичної діяльності». 

 

Всеукраїнські наукові конференції  

ІІІ Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю 

«Придніпровські соціально-гуманітарні читання» (Кіровоград, 

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира 

Винниченка, 16 травня 2014 року). Доповідь: «Метод прогнозування у 

військовій справі».  

Всеукраїнська науково-практична конференція «Вища освіта України у 

контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (Київ, ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди, 2014). Доповідь: «Характеристика професійних 

функцій військових службовців». 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Спільні дії військових 

формувань держави: проблеми та перспективи» (Одеса, Військова академія 

(м. Одеси), 10–11 вересня 2014 року). Доповідь: «Сучасні підходи до питань 

професійної компетентності військовослужбовців Збройних Сил України». 

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Спільні дії 
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військових формувань держави: проблеми та перспективи» (Одеса, Військова 

академія (м. Одеси), 10–11 вересня 2015 року). Доповідь: «Теоретичні засади 

формування прогностичних здібностей у курсантів вищих військових 

навчальних закладів». 

Всеукраїнська науково-практична заочна конференція (за міжнародною 

участю) «Управління навчальними закладами: досвід, проблеми, 

перспективи» (Одеса, Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського, 29–30 жовтня 2015 року). Форма участі 

– заочна, публікація тез доповіді. 

XXI Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми 

створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем 

спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної 

операції» (Житомир, Житомирський військовий інститут імені 

С. П. Корольова, 21 квітня 2016 року). Доповідь: «Сучасні підходи до 

підготовки майбутніх військових фахівців для Збройних Сил України». 

Третя Всеукраїнська науково-практична конференція (Одеса, Військова 

академія (м. Одеси), 22–23 вересня 2016 року) «Спільні дії військових 

формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи». 

Доповідь: «Моделі формування прогностичної компетентності у майбутніх 

військових фахівців». 
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