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АНОТАЦІЯ 

Крикун В. Д. Формування іншомовної професійної компетентності 

майбутніх магістрів військового управління. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

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

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 

Київ, 2018.  

У дисертації узагальнено й запропоновано теоретично-методичні основи 

до вирішення проблеми іншомовної підготовки майбутніх магістрів 

військового управління (МВУ) у процесі набуття освіти у вищому військовому 

навчальному закладі (ВВНЗ). 

Аналіз стану дослідженості проблеми формування іншомовної 

професійної компетентності (ІПК) фахівців у педагогічній теорії та практиці 

дав змогу уточнити сутність і структуру базового поняття «іншомовна 

професійна компетентність майбутніх магістрів військового управління» та 

доповнити його такими професійно важливими характеристиками, як 

«здатність функціонувати в іншомовному середовищі» та «готовність до 

виконання завдань під час проведення спільних бойових дій (операцій) з 

підрозділами НАТО».  

Досліджувана компетентність розглядається як інтегративне професійне 

утворення, яке є сукупністю мовних знань, іншомовних мовленнєвих навичок і 

вмінь, досвіду їх застосування в іншомовному середовищі й містить професійно 

важливі якості офіцера, що відображають здатність функціонувати в 

іншомовному середовищі та готовність до виконання завдань під час 

проведення спільних бойових дій (операцій) з підрозділами НАТО.  

Спираючись на сутнісні характеристики професійної компетентності, у 

структурі ІПК майбутніх МВУ виокремлено такі компоненти: ціннісно-

мотиваційний – пов’язаний із розвитком комплексу професійних цінностей і 

мотивів майбутніх МВУ, який дає змогу зрозуміти, що сформованість ІПК є 
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важливою для їх професійного розвитку й успішної військово-професійної 

діяльності; когнітивний – спрямований на оволодіння майбутніми МВУ 

лінгвістичними та соціолінгвістичними знаннями, що сприяють їх ефективній 

військово-професійній діяльності в офіційних і неформальних ситуаціях; 

операційний – виявляється у здатності й готовності майбутніх МВУ виконувати 

професійні завдання в іншомовному середовищі самостійно та мобільно, а 

також успішно вирішувати професійно ситуативні завдання шляхом 

використання іноземної мови в усіх видах мовлення: читанні, аудіюванні, 

говорінні, письмі; суб’єктний – відображає наявність рефлексії та 

саморефлексії, що є багатогранною якістю майбутнього МВУ й виявляється у 

здатності до самоаналізу й самоспостереження за своїм прогресом, критичному 

оцінюванні власних здатностей і знань з іноземної мови. Це зі свого боку 

передбачає вмотивованість майбутніх МВУ до самовдосконалення та 

ефективної військово-професійної діяльності із подальшим використанням 

іноземної мови. 

Готовність майбутніх МВУ до використання іноземної мови у 

професійних ситуаціях передбачає їх прагнення застосовувати іноземну мову 

на практиці, позитивне ставлення до формування ІПК; відповідальність за 

виконання поставлених завдань, почуття обов’язку; постійне поглиблення 

уявлень про особливості й умови застосування іноземної мови під час 

професійної діяльності, її вимоги до особистості, володіння необхідними 

компетентностями; наявність професійної етики, професійних ідеалів і 

поглядів, принципів, переконань, готовності діяти відповідно до них; контроль 

за своїми діями, цілеспрямованість, наполегливість, ініціативність, рішучість, 

самостійність, самокритичність, самоконтроль; здатність до самооцінювання 

власної іншомовної професійної підготовленості. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:  

уперше: здійснено педагогічне моделювання формування іншомовної 

професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління в 

системі післядипломної освіти, що містить концептуальний, змістовний, 
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методичний і результативний блоки; розроблено авторську методику 

формування іншомовної професійної компетентності майбутніх магістрів 

військового управління в системі післядипломної освіти, яка є поєднанням 

очного та дистанційного компонентів і реалізується за трьома етапами – 

корегувальним, основним і завершальним; 

удосконалено: критерії діагностування сформованості іншомовної 

професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління 

(ціннісно-мотиваційний, інтелектуальний, діяльнісний, рефлексивний) шляхом 

конкретизації показників, що враховують індивідуально-психологічні 

особливості слухачів, мотивацію до вивчення іноземної мови, культуру 

самостійного навчання, майбутню військово-професійну діяльність; 

дістало подальшого розвитку змістове наповнення поняття «іншомовна 

професійна компетентність майбутніх магістрів військового управління», яке 

доповнено такими професійно важливими характеристиками, як «здатність 

функціонувати в іншомовному середовищі» та «готовність до виконання завдань 

під час проведення спільних бойових дій (операцій) з підрозділами НАТО».  

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

реалізації професійно орієнтованої моделі формування ІПК майбутніх МВУ у 

процесі їх підготовки в системі післядипломної освіти. Розроблено та 

впроваджено в освітній процес ВВНЗ дистанційний курс «Англійська мова для 

майбутніх магістрів військового управління», навчально-методичний посібник 

«Технологія змішаного навчання: теорія і практика формування іншомовної 

компетентності». 

На етапі педагогічного моделювання формування ІПК майбутніх МВУ 

визначено, що професійно орієнтована модель включає чотири 

системоутворювальні блоки: концептуальний, змістовний, методичний і 

результативний. Вона схематично відображає етапи, форми, методи, засоби, 

критерії, показники сформованості ІПК, показує психолого-педагогічні та 

організаційні умови її формування. 
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Концептуальний блок професійно орієнтованої моделі містить мету й 

завдання формування ІПК майбутніх МВУ на основі сучасних методологічних 

підходів – гуманістичного, компетентнісного, контекстного та суб’єктно-

діяльнісного; змістовний блок відображає сутність і структуру ІПК майбутніх 

МВУ (ціннісно-мотиваційний, когнітивний, операційний і суб’єктний 

компоненти) і зміст очного та дистанційного компонентів методики змішаного 

навчання; методичний блок складають етапи формування ІПК (корегувальний, 

основний і завершальний), форми, засоби та методики її формування; 

результативний включає критерії (ціннісно-мотиваційний, інтелектуальний, 

діяльнісний, рефлексивний), показники сформованості ІПК та методики 

діагностування, що дозволили визначити рівні сформованості ІПК майбутніх 

МВУ (низький, достатній, високий).  

Для реалізації професійно орієнтованої моделі використано авторську 

методику формування ІПК майбутніх МВУ, основу якої складають основні 

положення змішаного навчання у ВВНЗ, що є поєднанням ефективних 

елементів і переваг очної (в аудиторії під керівництвом викладача) та 

дистанційної (електронне самонавчання) форм навчання, які функціонують 

постійно та злагоджено й утворюють одне ціле за умови врахування психолого-

педагогічних та організаційних умов формування ІПК майбутніх МВУ в 

системі післядипломної освіти. 

Отже, у процесі проведення дослідно-експериментальної роботи 

реалізовано авторську методику змішаного навчання майбутніх МВУ з метою 

формування ІПК досліджуваних. Установлено, що вона забезпечує надійне 

методичне підґрунтя для опанування майбутніми МВУ основного курсу 

іноземної військової термінології як очного навчання за традиційним підходом, 

а також дистанційного курсу «Англійська мова для майбутніх магістрів 

військового управління», який є дистанційним компонентом цієї методики.  

Під час імплементації дистанційного курсу враховано психолого-

педагогічні й організаційні умови забезпечення освітнього процесу, а саме: 

формування в майбутніх МВУ мотивації та стійкого інтересу до вивчення 
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іноземної мови; готовність ВВНЗ до застосування методики змішаного 

навчання; поєднання змісту, потреб слухачів й мети навчання; забезпечення 

самодисципліни всіх суб’єктів навчання; застосування професійно орієнтованої 

моделі та навчально-методичного забезпечення щодо впровадження 

інноваційних технологій; розроблення контенту дистанційного навчального 

курсу засобами інформаційних технологій з урахуванням індивідуально-

психологічних особливостей майбутніх МВУ; робота сервера на високому 

рівні; здатність програмного забезпечення надавати інформацію про навчальні 

успіхи майбутніх МВУ. 

Проведене експериментальне дослідження підтвердило достовірність 

висунутої гіпотези щодо підвищення результативності формування ІПК 

майбутніх МВУ за умови здійснення її педагогічного моделювання та 

формування на засадах методики змішаного навчання. 

Ключові слова: майбутні магістри військового управління, 

компетентнісний підхід, іншомовна професійна компетентність, педагогічне 

моделювання, методика змішаного навчання, дистанційне навчання, вищий 

військовий навчальний заклад. 

 

ANNOTATION 

Krykun V. D. Formation of Foreign Language Professional Competence of 

Future Military Management Masters. – Qualifying research paper on the rights of a 

manuscript. 

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

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

Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv, 2018. 

Theoretical and methodological foundations of the problem solving concerning 

foreign language training of the future military management masters during the 

studying at the higher military institution are generalized and suggested. The analysis 

of the problem regarding formation of the foreign language professional competence 

in pedagogical theory and practice has made it possible to clarify the essence and the 
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structure of the basic concept of «the foreign language professional competence of 

future military management masters» and to supplement it with professionally 

important characteristics. Consequently, the foreign language professional 

competence of the future military management masters is considered as an integrative 

professional entity, which is a set of language knowledge, foreign language skills and 

knowledge, experience in their use in a foreign language environment, and includes 

professionally important qualities of the officer, reflecting the ability to function in 

the foreign environment and readiness to fulfill the tasks during joint combat 

operations with NATO units. 

Based on the essential characteristics of the professional competence of future 

military management masters, in the structure of their foreign language professional 

competence, the following components are distinguished: value and motivational 

component is connected with the development of the complex of professional values 

and motives for future military and professional activity, which allows to understand 

that formation of the foreign language professional competence is important for their 

professional development and successful military and professional activity; cognitive 

component is aimed at mastering by future military management masters of linguistic 

and sociolinguistic knowledge that contributes to their effective military and 

professional activity; operational component is manifested in the ability and readiness 

of future military management masters to perform their professional tasks in the 

foreign language environment independently and mobile, as well as to successfully 

solve professional and situational tasks using a foreign language in four types of 

speech: reading, listening, speaking and writing; subjective component presupposes 

the presence of reflection and self-reflection, and is a multi-faceted quality of future 

military management masters, which manifests itself in their ability for self-

examination, self-observation of their progress, a critical assessment of their abilities 

and knowledge of the foreign language. 

It is determined that the readiness of future military management masters to 

use the foreign language in professional situations implies their the desire to apply the 

foreign language in practice, a positive attitude towards formation of the foreign 
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language professional competence; responsibility for fulfilling tasks, feeling of duty; 

constant deepening of representations about the features and conditions of use of the 

foreign language during professional activity, its requirements to a person, possession 

of the necessary competencies; the presence of professional ethics, professional ideals 

and attitudes, principles, beliefs, and willingness to act in accordance with them; 

control over their actions, purposefulness, persistence, initiative, determination, 

independence, self-criticism, self-control; the ability to self-assess their foreign 

language professional preparedness. 

The novelty of the obtained result is: 

for the first time: pedagogical modeling on formation of foreign language 

professional competence of future military management masters in the post-graduate 

system, which includes conceptual, content-related, methodical and results-related 

blocks, was conducted; the author’s method of blended learning of foreign language 

professional competence formation of future military management masters in the 

post-graduate system that combines intramural and distance components and which is 

implemented in three stages such as remedial, basic and finishing was developed;  

the following criteria (value and motivational, cognitive, operational, reflexive) 

through specification of indicators, which shows the level of formation of the foreign 

professional language competence, individual and psychological aspects of the 

military students, motivation to study the foreign language, culture of self-education, 

future military and professional activity were improved; 

the further investigation got the following: the essence of the «foreign language 

professional competence of future military management masters» notion was updated 

by the professional important characteristics such as «ability to function in the 

foreign environment» and readiness to fulfill the tasks during joint combat operations 

with NATO units.  

The practical importance of gained results is implementation of the 

professional oriented model of foreign language professional competence formation 

of future military management masters into their training in the framework of the 

post-graduate system. The distance course «English for Future Military Management 
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Masters» and the scientific textbook «Technology of Blended Learning: Theory and 

Methods of Foreign Language Formation» were developed and implemented. 

During the pedagogical modeling process it was defined, that the professional 

oriented model should include four blocks, such as conceptual, content-related, 

methodical and results-related. The model is a schematic representation of the stages, 

forms, methods, means, criteria, indicators of the levels of the foreign language 

professional competence formation.  

The conceptual block of the professional oriented model shows the purpose and 

tasks of the foreign language competence formation of future military management 

masters on the basis of topical methodological approaches – humanistic, competence-

based, context-based and subject-operational; the content-related block demonstrates 

the essence and structure of foreign language professional competence (value and 

motivational, cognitive, operational and subjective components) and essence of the 

intramural and distance components of author’s method of blended learning; the 

methodical block contains the stages of formation of the foreign language 

professional competence (remedial, basic, finishing), forms, means and methods of 

its formation; the results-related block contains criteria (value and motivational, 

cognitive, operational, reflexive), indicators of foreign language professional 

competence formation and diagnostic methodics, which allowed to define the levels 

of competence formation of future military management masters (low, efficient, 

high). 

To implement the professionally oriented model with regard to formation of 

the foreign language professional competence of future military management 

masters, the author’s method of blended learning at the higher military educational 

institution is used, which is a combination of effective elements and advantages of 

the intramural (in the auditorium under supervision of the teacher) and distance (e-

learning) components of training, which function continuously and coherently, form 

one unit, provided that psychological and pedagogical and organizational conditions 

for formation of the competence in the system of post-graduate education are taken 

into account. It is defined, that the author’s method provides the military students a 
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reliable methodological basis to master the main «Foreign Military Terminology 

Course» under supervision of the teacher, as well as a distance course «English for 

Future Military Management Masters», which is a distance component.  

During implementation of the distance course, the psychological, pedagogical 

and organizational conditions of ensuring the educational process were taken into 

account, such as: motivation formation of future military management masters and 

steady interest in learning a foreign language; readiness of the higher military 

institution to use the method of blended learning; the combination of content, needs 

of military students and the purpose of learning; ensuring self-discipline of all 

subjects of learning; application of a professionally oriented model and educational 

and methodological support for implementation of innovative technologies; 

development of the content of the distance learning course by means of information 

technologies taking into account the individual psychological specifics of the future 

military management masters; server functioning at a high level; the ability of the 

software to provide information on the educational success of the military students. 

Practical recommendations have been developed on the basis of the research of 

formation of the foreign professional competence of the future military management 

masters, which contain substantiated proposals on the use of pedagogical modeling 

capabilities for the development of professionally important qualities of officers in 

the postgraduate education system through the introduction of modern educational 

information and telecommunication technologies to higher military educational 

institutions. 

The results of the repeated diagnostics carried out at the experimental stage 

have proved the effectiveness of the implemented professionally oriented model of 

foreign language professional competence formation of future military management 

masters with help of the pedagogical modeling and author’s method of blended 

learning. 

Key words: future military management masters, competency-based approach, 

foreign language professional competence, pedagogical modeling, method of blended 

learning, distance learning, higher military educational institution. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ВВНЗ  – вищий військовий навчальний заклад 

ЗС  – збройні сили 

ІПК  – іншомовна професійна компетентність 

ЕГ  – експериментальна група 

КГ  – контрольна група 

КП  – компетентнісний підхід 

МВУ  – магістр військового управління 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Ефективне реагування на сучасні 

воєнні загрози та воєнно-політичні виклики національній безпеці, підвищення 

рівня оперативної сумісності Збройних сил (ЗС) України з підрозділами 

збройних сил держав-членів НАТО щодо виконання спільних завдань у 

міжвидових (об’єднаних) штабах, міжнародних командно-штабних навчаннях, 

міжнародних операціях із підтримання миру й безпеки передбачає 

впровадження стандартів Альянсу в усі сфери військової діяльності та 

досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства, одним із яких є 

володіння іноземною мовою військовослужбовцями України.  

Поглиблення стратегічного партнерства України з НАТО, сучасне 

реформування її ЗС визначають зростання ролі вивчення іноземної мови в 

загальній системі підготовки офіцерів і підвищення вимог до неї. Отже, 

проблема формування іншомовної професійної компетентності (ІПК) майбутніх 

магістрів військового управління (МВУ), здатних гідно представляти Україну 

на міжнародній арені та готових брати безпосередню участь у міжнародних 

військових навчаннях, семінарах, конференціях і нарадах без залучення 

перекладачів, набуває особливої актуальності. У цьому контексті на вищий 

військовий навчальний заклад (ВВНЗ) покладається підготовка майбутніх 

МВУ, які не лише володіють іноземною мовою, а здатні застосовувати ці 

знання у службовій діяльності та під час виконання професійних обов’язків в 

іншомовному середовищі. Одним із напрямів вирішення цієї проблеми є 

вдосконалення щодо вивчення іноземної мови слухачами у ВВНЗ, що 

передбачає розроблення нових стандартів до визначення підходів, змісту та 

технологій підготовки майбутніх МВУ.  

Основні напрями вдосконалення системи військової освіти та підготовки 

кадрів визначають Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», а також 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр., наказ 

Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про 
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дистанційне навчання», Стратегічний оборонний бюлетень України, 

Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», Концепція дистанційного 

навчання у ЗС України, у яких акцентується увага на необхідності модернізації 

вищої освіти, зокрема через упровадження в навчальний процес інноваційних 

технологій навчання. 

Проблемами вищої освіти займалися А. Зельницький [72], В. Кремень 

[220], В. Луговий [112], В. Маслов [123], М. Нещадим [141], О. Торічний [214]. 

Теоретико-методологічні засади компетентнісного підходу в освіті ґрунтовно 

висвітлені в публікаціях А. Вітченка [29], М. Голованя [48], О. Дубасенюк 

[177], А. Каленського [80], О. Локшиної [110], Н. Ничкало [142], С. Ніколаєвої 

[143], О. Овчарук [146], О. Пометун [164], В. Свистун [190], А. Хуторського 

[224]. Суб’єктно-діяльнісна концепція навчання знайшла своє відображення у 

працях І. Беха [15], В. Давидова [56], Б. Ельконіна [237], С. Максименка [117], 

В. Осьодла [155], В. Татенка [209], В. Ягупова [243] та ін. Різноманітні аспекти 

впровадження гуманістичного підходу розглядають О. Барно [12], 

С. Гончаренко [50], О. Гук [55], І. Зязюн [76], М. Нещадим, Н. Ничкало [142], 

[141], І. Чистовська [227] та ін. Низка дисертацій присвячена дослідженню 

педагогічних умов підготовки військовослужбовців до професійної діяльності 

(Г. Артюшин [3], Т. Ваколюк [25], О. Діденко [60], Ю. Захарчишина [69], 

О. Прохоров [178], А. Радванський [182], І. Сніцар [198], К. Тушко [217], 

В. Уліч [13]).  

Теоретичне розроблення й дослідження феномена ІПК відображено у 

працях В. Балабіна [7], І. Бец [17], О. Волобуєвої [30], В. Златнікова [75], 

О. Лагодинського [106], Л. Маслак [122], Н. Мороз [133], О. Мусійовської 

[137], Ю. Пассова [159], І. Секрет [191. Наукові основи впровадження в освітній 

процес закладів вищої освіти дистанційного та змішаного навчання розкрито в 

розвідках О. Андрєєва [2], В. Баркасі [10], В. Бикова [153], І. Блощинського 

[21], В. Кухаренка [210], М. Мартиненко [121], Р. Миколайчука [130], 

П. Стефаненка [205] та ін. 
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Водночас поза увагою науковців залишилася проблема формування ІПК 

майбутніх МВУ в системі післядипломної освіти, що спричинило відсутність 

науково обґрунтованих відповідей у сучасних педагогічних дослідженнях щодо 

науково-теоретичних та організаційно-методичних аспектів їх підготовки до 

успішного виконання поставлених завдань із використанням іноземної мови й 

зумовлює пошук ефективних шляхів здійснення педагогічного моделювання 

щодо її формування. 

Посилюють актуальність теми також суперечності, висвітлені в 

результаті наукового аналізу досліджуваної проблеми, а саме між: 

потребою ЗС України у військових професіоналах із високим рівнем 

сформованості ІПК і нерозробленістю професійно орієнтованої моделі 

її формування; 

потребою в удосконаленні мовної підготовки майбутніх МВУ шляхом 

упровадження в освітній процес інноваційних технологій та відсутністю 

методик, що сприяли б цілеспрямованому формуванню в них ІПК; 

необхідністю в оновленні змісту іншомовної підготовки майбутніх МВУ  

й недостатнім навчально-методичним забезпеченням цього процесу. 

Об’єктивна потреба у формуванні ІПК майбутніх МВУ, актуальність  

і недостатня розробленість проблеми дослідження в теоретичному та 

практичному аспектах, необхідність усунення зазначених суперечностей 

зумовили вибір теми дисертації – «Формування іншомовної професійної 

компетентності майбутніх магістрів військового управління». 

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

грантами. Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт 

Національного університету оборони України (НУОУ) імені 

Івана Черняховського: «Удосконалення методики тестування особового складу 

ЗС України для визначення індивідуальних здібностей до вивчення іноземних 

мов» (державний реєстраційний номер 0114U006317), «Обґрунтування 

рекомендацій щодо удосконалення системи мовної підготовки в Збройних 
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Силах України на основі технологій дистанційного навчання» (державний 

реєстраційний номер 0116U002637). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського (протокол № 6 від 31.03.2014) та 

узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з 

педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 9 від 23.12.2014). 

Мета дослідження – обґрунтувати та експериментально перевірити 

результативність професійно орієнтованої моделі формування іншомовної 

професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління в 

системі післядипломної освіти. 

Відповідно до мети поставлено такі дослідницькі завдання: 

1. Проаналізувати стан дослідженості проблеми формування іншомовної 

професійної компетентності фахівців у педагогічній теорії та практиці, 

уточнити сутність базових категорій і понять дисертації. 

2. Здійснити педагогічне моделювання формування іншомовної 

професійної компетентності фахівців у системі післядипломної освіти. 

3. Розробити авторську методику формування іншомовної професійної 

компетентності майбутніх магістрів військового управління. 

4. Експериментально дослідити результативність професійно орієнтованої 

моделі формування іншомовної професійної компетентності майбутніх 

магістрів військового управління. 

5. Розробити та впровадити практичні рекомендації щодо формування 

іншомовної професійної компетентності майбутніх магістрів військового 

управління. 

Об’єкт дослідження – іншомовна професійна підготовка майбутніх 

магістрів військового управління. 

Предмет дослідження – педагогічне моделювання формування 

іншомовної професійної компетентності майбутніх магістрів військового 

управління в системі післядипломної освіти. 

Для досягнення визначеної мети й розв’язання поставлених 
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дослідницьких завдань використано комплекс методів: 

теоретичних: аналіз нормативно-правових документів, що визначають 

державні стандарти вищої військової освіти, освітньо-професійні програми, 

навчальні плани підготовки майбутніх МВУ – для вивчення законодавчої бази, 

яка є основою підготовки військових фахівців у ВВНЗ; аналіз, синтез і 

систематизація психолого-педагогічної наукової літератури – для з’ясування 

сучасного стану дослідженості проблеми іншомовної підготовки фахівців 

ВВНЗ; аналіз та узагальнення вітчизняного й іноземного досвіду формування 

ІПК офіцерів щодо її змісту і структури – для педагогічного моделювання 

іншомовної професійної підготовки майбутніх МВУ на засадах 

компетентнісного підходу; зіставлення та узагальнення отриманих результатів 

дослідження; 

емпіричних: анкетування – для з’ясування потреб і стану сформованості 

мотивації майбутніх МВУ до вивчення іноземної мови, а також подальшого її 

застосування у професійній діяльності; психодіагностичні: тестування (тест для 

визначення індивідуальних здібностей до вивчення іноземних мов, 

Стандартизований мовний тест відповідно до стандарту НАТО STANAG 6001, 

модифікований опитувальник локус-контролю О. Ксенофонтової, методика 

«Ціннісні орієнтації» М. Рокича, опитувальник «Діагностика рефлексії» 

А. Карпова, опитувальник «Потреби у досягненнях» Ю. Орлова) – для 

отримання даних про стан сформованості компонентів ІПК – ціннісно-

мотиваційного, когнітивного, операційного та суб’єктного; педагогічний 

експеримент (констатувальний етап – для з’ясування стану сформованості ІПК, 

формувальний – для експериментальної перевірки результативності професійно 

орієнтованої моделі формування ІПК майбутніх МВУ й гіпотези дослідження); 

статистичних: методи аналізу отриманих емпіричних та 

експериментальних даних (t-критерій Ст’юдента) – для оброблення й 

теоретичного обґрунтування достовірності результатів дослідження і 

встановлення кількісних залежностей між явищами, що вивчалися.  
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Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що:  

уперше: здійснено педагогічне моделювання формування іншомовної 

професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління в 

системі післядипломної освіти, що містить концептуальний, змістовний, 

методичний і результативний блоки; розроблено авторську методику 

формування іншомовної професійної компетентності майбутніх магістрів 

військового управління в системі післядипломної освіти, яка є поєднанням 

очного та дистанційного компонентів і реалізується за трьома етапами – 

корегувальним, основним і завершальним; 

удосконалено: критерії діагностування сформованості іншомовної 

професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління 

(ціннісно-мотиваційний, інтелектуальний, діяльнісний, рефлексивний) шляхом 

конкретизації показників, що враховують індивідуально-психологічні 

особливості слухачів, мотивацію до вивчення іноземної мови, культуру 

самостійного навчання, майбутню військово-професійну діяльність; 

дістало подальшого розвитку змістове наповнення поняття «іншомовна 

професійна компетентність майбутніх магістрів військового управління», яке 

доповнено такими професійно важливими характеристиками, як «здатність 

функціонувати в іншомовному середовищі» та «готовність до виконання 

завдань під час проведення спільних бойових дій (операцій) з підрозділами 

НАТО».  

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає 

в реалізації професійно орієнтованої моделі формування ІПК майбутніх МВУ 

у процесі їх підготовки в системі післядипломної освіти. Розроблено та 

впроваджено в освітній процес ВВНЗ дистанційний курс «Англійська мова для 

майбутніх магістрів військового управління», навчально-методичний посібник 

«Технологія змішаного навчання: теорія і практика формування іншомовної 

компетентності». 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес НУОУ імені Івана 

Черняховського (довідка №182/602/456 від 28.04.2016), Житомирського 
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військового інституту імені С. П. Корольова (акт № 3835 від 28.11.2017), 

Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка (акт № 618 від 

04.12.2017), Військової академії (м. Одеса) (акт № 28/4/441 від 23.12.2017). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження доповідалися на таких наукових конференціях:  

міжнародних: «Наукові пошуки: актуальні проблеми теорії і практики» 

(Київ, 29.04.2015), «Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем 

виховання і освіти» (Харків, 24–25.07.2015), «Психологія та педагогіка 

сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні» (Львів, 21–

22.08.2015), «Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей 

вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та 

Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання 

мов» (Одеса, 8–9.10.2015), «Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних 

спеціальностей закладів вищої освіти у контексті Болонського процесу та 

Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання 

мов» (Одеса, 5–6.10.2017);  

всеукраїнських: «Соціально-гуманітарні та правові проблеми діяльності 

Збройних Сил України» (Київ, 24.04.2014),  «Освітньо-наукове забезпечення 

діяльності правоохоронних органів і військових формувань України» 

(Хмельницький, 21.11.2014, 10.12.2015), «Спеціальна спрямованість фізичної 

підготовки як складова особистої безпеки військовослужбовців» (Київ, 

17.03.2015);  

засіданнях кафедри суспільних наук гуманітарного інституту НУОУ імені 

Івана Черняховського (2014–2018). 

Публікації. Зміст і основні результати дослідження відображено в 16 

одноосібних публікаціях, серед яких: 1 навчально-методичний посібник, 5 

статей у наукових фахових педагогічних виданнях України (з них 2 – у 

наукометричних виданнях), 1 стаття в науковому журналі, що входить до 

міжнародних наукометричних баз, 9 – у збірниках тез доповідей на наукових 

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

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел (267 найменувань, із них 17 – іноземними мовами),  

9 додатків на 39 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 251 сторінку, 

основний текст роботи подано на 169 сторінках. Робота проілюстрована 33 

таблицями та 20 рисунками, з яких один займає 1 повну сторінку. 
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РОЗДІЛ 1 

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ  

ЯК ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

 

1.1. Проблема формування професійної компетентності фахівців у 

науковій літературі 

 

Характерною ознакою сучасного суспільства є швидкі зміни в усіх сферах 

життя, які сприяють розвитку науки і техніки, економічному потенціалу 

держави, культури та освітянського простору. За таких умов виникає 

необхідність у підготовці компетентних фахівців, які здатні й готові 

застосовувати свої знання, уміння, навички та власний професійний досвід під 

час виконання поставлених завдань. Переосмислення підходів до навчання 

відбувається зі зміною ролі викладача і студента в ньому, оскільки для 

педагогіки головною метою стає розвиток особистості й сама особистість, а 

основним завданням освітньої системи – створення сприятливих умов для її 

особистісного зростання та саморозвитку.  

Студент (курсант, слухач) розглядається як суб’єкт навчання, 

залучаються його знання та досвід, уміння й навички перетворюються на 

компетентності, а метою діяльності педагога стає стимулювання осмислення 

навчальної діяльності, надання допомоги в здійсненні індивідуального 

саморозвитку. Таким чином, процес навчання набуває особистого значення для 

студента (курсанта, слухача), що спонукає українських учених звертатися до 

компетентнісного підходу (КП), який, на відміну від традиційного навчання, не 

зосереджується на запам’ятовуванні великої кількості інформації і готових 

висновків та відтворення вмінь і навичок за зразком, а спрямований на 

пояснення явищ дійсності, їхньої сутності, причини та взаємозв’язків. За КП, на 

думку науковців М. Голованя, І. Драч, І. Зязюна, результат освіти розглядається 

як здатність майбутнього фахівця діяти в різних ситуаціях, самостійно 
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вирішувати професійні задачі певного визначеного класу на основі 

використання реальних знань, умінь, навичок і соціального досвіду, елементом 

якого є і власний досвід. Таким чином, компетентнісно орієнтована освіта 

ставить акцент на формуванні здатності та готовності фахівця мобілізувати 

необхідні для вирішення завдань професійної та соціальної діяльності системно 

організовані знання, уміння й навички, здібності й психічні якості [48; 62; 77]. 

Теоретичні засади компетентнісного підходу почали закладатися в 50 – 

60-ті роки ХХ ст. у Сполучених Штатах Америки. Суттєвим поштовхом для 

переосмислення американської освітньої парадигми, яка існувала в той час, 

став запуск Радянським Союзом штучного супутника Землі (4 жовтня 1957 

року). Науково-технічний прогрес суперника вказав на значні недоліки в освіті 

США та на відставання в науковій галузі. Відтак американський уряд вирішив 

взяти курс на інтенсивний розвиток вищої освіти [110; 256]. 

Аналіз наявних наукових надбань дослідників, які займалися вивченням 

тенденцій розвитку КП у зарубіжних освітніх системах (О. Локшина [111], 

О. Овчарук [146], І. Зимня [74], Дж. Равен [181]), дав підстави вважати, що 

процес становлення КП у сфері освіти проходив у три етапи. На першому етапі 

(1960–1970) компетентність розумілася як проста демонстрація діяльності, 

тобто було біхевіористичне трактування поняття; на другому (1970–1990) – 

компетентності трактуються як навички загального характеру, які визначають 

характер майбутньої діяльності або виконання певних дій. А вже на третьому 

етапі становлення КП (починаючи з 1990 року й дотепер) компетентності 

починають розглядатися як такі, що потребують й елементу виконання, і 

володіння майбутнім фахівцем певними інтелектуальними, моральними та 

соціальними якостями. 

У 1960–1970 рр. відомий американський учений Н. Хомський увів у 

використання таке поняття, як «компетентність» у контексті теорії мови, 

зокрема трансформаційної граматики. Учений поставив за мету зрозуміти, яким 

чином ідеальний користувач мови може будувати та розуміти унікальні 

граматичні конструкції, яких він раніше не чув. Така постановка завдання дала 
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можливість вивчити зміст «компетентності ідеального користувача». 

Н. Хомський зробив висновок, що «виконання» та «використання» є кінцевим 

результатом користувача мови [222]. 

Другий етап (1970–1990 рр.) відзначається використанням категорії 

«компетентність» у теорії та практиці не тільки навчання мови, у теорії 

спілкування, а також в аналізі професіоналізму фахівців в управлінні, 

керівництві та менеджменті. Особливу роль у дослідженні цього питання 

відіграв професор Единбурзького університету Дж. Равен. На думку науковця, 

компетентний фахівець повинен володіти такими якостями, як здатність 

самостійно працювати без керівництва, готовність самостійно вирішувати 

професійні завдання, здатність і готовність брати на себе відповідальність за 

власною ініціативою [111;181]. 

І заключний, третій, етап, який почався в 1990-х роках і триває дотепер, 

характеризується дослідженням поняття «компетентність» як наукової категорії 

у сфері освіти. Теоретичні положення, які розкривають сутність поняття КП на 

рівні вищої школи, висвітлює низка науковців (І. Бех [15], Н. Бібік [19], 

Л. Барановська [9], С. Бондар [24], А. Вітченко [29], І. Єрмаков [66], І. Зязюн 

[76], І. Зимня [73], В. Краєвський [93], А. Маркова [119], А. Москаленко [135], 

О. Овчарук [146], О. Пометун [164], О. Савченко [188], А. Хуторськой [224; 

225], В. Ягупов [245]), які вважають, що впровадження КП у підготовку 

майбутніх фахівців забезпечить вищий рівень компетентності суб’єктів 

навчання. Вони характеризуються сформованістю в них наукового поняття 

«компетентність» як єдності, де науково зорієнтована основа дії визначає 

логіку її практичного виконання, що полягає в інтелектуально-моральній 

саморегуляції, спрямованої на ефективне подолання певних життєвих проблем. 

Поступова зміна усталеної системи цінностей в освіті та створення й 

утвердження орієнтирів на втілення КП в освітньому процесі дали поштовх для 

започаткування нового освітнього проекту «Гармонізація освітніх структур у 

Європі» (англ. Tuning Educational Structures in Europe) у 2000 році, що був 

розроблений Європейською комісією. Цей проект триває до цього часу та 
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охопив країни Європи, включаючи й Україну. Проект визначає, що в основі 

компетентнісної парадигми лежить важливість саме результату освіти, 

навчального результату, який визначається в термінах компетентностей і 

виступає системоутворювальним чинником, тобто йому підпорядковуються 

відповідні методи викладання та способи оцінювання успішності студентів [89; 

111; 265]. 

Пізніше КП і результативна парадигма в Європі набули подальшого 

розвитку та практичного застосування. У 2005 році за Болонським процесом 

прийнята Рамка кваліфікацій європейського простору вищої освіти (РК ЄПВО) 

[254]. Згодом у 2008 році була схвалена Європейська рамка кваліфікацій для 

навчання впродовж життя (ЄРК НВЖ). На основі європейської рамки 

кваліфікацій в Україні розроблено структуру Національної рамки кваліфікацій 

(НРК), що визначає кваліфікаційні рівні, надано тлумачення основних термінів 

(знання, уміння, компетентність, інтегральна компетентність, кваліфікація, 

комунікація, автономність і відповідальність) та їх опис за кожним із 

передбачених кваліфікаційних рівнів [88; 170]. 

Упровадження КП в освіту вимагає чіткого розуміння й використання 

таких його ключових понять, як «компетентність» і «компетенція». У сучасній 

науковій літературі донедавна не було єдиного підходу щодо тлумачення та 

диференціації цих термінів, оскільки науковці часто вживали їх як синоніми.  

Словники та енциклопедична література визначають «компетенцію», так:  

добра обізнаність із чим-небудь; коло повноважень якої-небудь 

організації, установи, або особи [26, с. 874]; 

коло питань, в яких хтось добре обізнаний; коло повноважень, прав [200, 

с. 289]; 

сукупність повноважень (прав, обов’язків) будь-якого органу або 

посадової особи, що встановлені законом, положеннями цього органу або 

іншими положеннями [238, с. 595]; 

знання і досвід в тій чи іншій галузі [199, с. 613];  
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сукупність встановлених в офіційній – юридичній чи неюридичній – 

формі прав і обов’язків, тобто повноважень будь-якого органу або посадової 

особи, які визначають можливості цього органу або посадової особи приймати 

обов’язкові до виконання рішення, організовувати та контролювати їх 

виконання, вживати у необхідних випадках заходи відповідальності тощо [238]. 

Запропоноване в європейському проекті TUNING поняття «компетенція» 

включає знання та розуміння (теоретичне знання академічної галузі, здатність 

знати й розуміти), знання, як діяти (практичне й оперативне застосування знань 

до конкретних ситуацій), знання, як бути (цінності як невід’ємна частина 

способу сприйняття й життя з іншими людьми в соціальному контексті). Звідси 

випливає, що поняття «компетенція» включає не тільки когнітивний й 

операційно-технологічний складники, а й мотиваційну, етичну, соціальну, 

поведінкову сторони (результати освіти, знання, уміння, систему ціннісних 

орієнтацій). Тому в формуванні компетенції вирішальну роль відіграє не тільки 

зміст освіти, а також освітнє середовище закладів вищої освіти, організація 

освітнього процесу, освітні технології, включаючи самостійну роботу слухачів 

(курсантів) тощо [265]. 

У табл.1.1 наведено визначення, які найчастіше використовують вчені у 

своїх наукових розвідках з цього питання.  

Таблиця 1.1 
Тлумачення компетенції в науковій літературі 

Автор Визначення 
1 2 

Н. Бібік Компетенція – суспільна норма, вимога, яка включає знання, уміння, 
навички, способи діяльності, певний досвід. Компетенція сама по 
собі не є характеристикою особистості. Нею вона стає в процесі 
засвоєння і рефлексії студента, перетворюючись у компетентність 
[19] 

М. Головань Компетенція – деяка відчужена, наперед задана вимога до 
підготовки особи (властивості або якості, потенційні здатності 
особи), наперед задана вимога щодо знань та досвіду діяльності у 
певній сфері [49] 

А. Зельницький Компетенція – здатність і готовність застосовувати знання і уміння 
під час розв’язання професійних завдань у різноманітних галузях – 
як у конкретній галузі знань, так і в областях, слабко прив’язаних до 
конкретних об’єктів, тобто це здатність і готовність виявляти 
гнучкість у мінливих умовах ринку праці [72] 
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1 2 

І. Зимня Компетенції – деякі внутрішні, потенційні, приховані психологічні 
новоутворення: знання, уявлення, програми (алгоритми) дій, 
системи цінностей і стосунків, які потім виявляються в 
компетентностях людини [73] 

О. Овчарук Компетенція – об’єктивна категорія, суспільно визнаний рівень 
знань, умінь, навичок, ставлень та ін. у певній сфері діяльності 
людини як абстрактного носія [89] 

А. Хуторськой Компетенція – сукупність взаємозв’язаних якостей особистості 
(знання, уміння, навички, способи діяльності), що задаються 
стосовно певного кола преметів і процесів і які є необхідними для 
якісної продуктивної діяльності відносно них [225] 

В. Шемчук Компетенції – заздалегідь задані вимоги до освітньої підготовки 
випускника, одиниці навчальної програми, що становлять анатомію 
компетентності [232] 

Теоретичний аналіз тлумачень поняття «компетенція» дає змогу зробити 

висновок, що цей термін є багатогранним і включає такі складники, як знання, 

уміння, навички та певний досвід. 

Зауважимо, що в науковій літературі поряд із поняттям «компетенція» 

використовують таке поняття, як «компетентність». Існують різні підходи до 

класифікації, структури та ієрархії цих понять, що ускладнює їх використання. 

Аналіз наукової педагогічної літератури показав їхню складність, 

багатокомпонентність, міждисциплінарність. «Компетентність» і 

«компетентний» найчастіше інтерпретують так: 

який має достатні знання у якій-небудь галузі; який з чим-небудь добре 

обізнаний; тямущий; який має певні повноваження, повноправний, 

повновладний [144, с. 250];  

сукупність знань, умінь, необхідних для ефективної професійної 

діяльності: вміння аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності, 

використовувати інформацію [176, с. 206]; 

знаючий, обізнаний у якійсь сфері; той, хто має компетенцію [197, с. 158];  

Доцільно зазначити, що американський дослідник П. Хейгер в еволюції 

поняття «компетентність» виділяє такі концептуальні етапи: 

1960 – 1970 рр. – біхевіористичне тлумачення поняття, коли 

компетентність розуміється як проста демонстрація діяльності; 

Продовження табл. 1.1 
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1970 – 1990 рр. – компетентності тлумачаться як навички загального 

характеру, які визначають характер майбутньої діяльності або виконання 

певних дій [110]. 

Починаючи з 1990 рр. компетентності починають розглядати як такі, що 

потребують й елемента виконання, і володіння особистістю певними 

інтелектуальними, моральними та соціальними якостями (табл. 1.2).  

Аналіз трактування терміна «компетентність» показав, що це поняття 

містить такі елементи, як знання, уміння, навички, досвід, проте, на відміну від 

компетенції, комптентість є ширшим поняттям, оскільки включає готовність і 

здатність діяти в складних або нестардатних професійних ситуаціях. 

Компетентність – це системне поняття, яке має ще й чітко виражену структуру, 

рівні, функції, своєрідні характеристики і властивості [28; 47; 66].  

Українські дослідниці С. Ніколаєва та О. Пометун вважають, що 

компетентність не вичерпується знаннями, вміннями й навичками, оскільки 

обов’язково охоплюють особистісне ставлення до них людини, а також її 

досвід, який дає змогу ці знання поєднати із тими знаннями, якими вона вже 

володіла, та дозволяє збагнути життєву ситуацію, у якій вона зможе їх 

застосувати. Своєю чергою, засвоєння знань, умінь і навичок складається з 

конкретних дій, операцій, які виконує людина. Виконуючи ці дії, 

розмірковуючи над їх виконанням, усвідомлюючи потребу в них та оцінюючи 

їхню важливість для себе або для суспільства, людина тим самим розвиває 

компетентність у тій чи тій життєвій сфері [68; 143; 164]. 

О. Торічний зауважує, що компетентність є адекватною орієнтацією 

фахівця у різних галузях його діяльності, причому на перший план виходить 

здатність особистості до активних дій, пов’язаних із умінням використовувати 

теоретичні знання на практиці. Компетентність розглядається як спосіб 

реалізації знань, умінь, що сприяє самореалізації особистості [214]. 

Отже, компетентність – це не тільки володіння знаннями, уміннями та 

навичками, а й здатність і готовність ефективно їх використовувати з метою 

здійснення плідної професійної діяльності згідно з вимогами робочого місця.  
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Таблиця 1.2 

Тлумачення компетентності в науковій літературі 
Автор Визначення 

І. Бец Компетентність – це інтегральна характеристика особистості, її 
властивість, що характеризує прагнення та здатність (готовність) 
особистості реалізувати свої знання, вміння, досвід, особисті якості 
для успішної діяльності у певній галузі [17] 

О. Бойко Компетентність – підготовленість (теоретична, практична, 
особистісна, психологічна тощо) до здійснення певної професійної 
діяльності та наявність професійно-важливих якостей фахівця, які 
сприяють цій діяльності [23] 

А. Зельницький Компетентність – це здатність до постійного самовдосконалення, до 
успішного застосування при виконанні службово-бойових функцій у 
змінних умовах професійної діяльності в мирний і воєнний час здобутих 
знань, умінь, навичок, інших професійно важливих якостей, що є 
індивідуальними особливостями особистості, що забезпечують успішність 
професійного навчання і здійснення професійної діяльності [72] 

І. Зязюн Компетентність – здатність вирішувати професійні завдання певного 
визначеного класу, що вимагає наявності реальних знань, умінь, 
навичок, досвіду. Вона виявляється у практиці професійної діяльності 
як системна характеристика і має чітко визначену структуру. Поняття 
компетентність має конкретно-історичну визначеність і може 
оцінюватися лише у практичній діяльності [76] 

В. Осьодло Компетентність – здатність застосовувати набуті знання, вміння, 
навички, способи діяльності, власний досвід у нестандартних 
ситуаціях з метою розв’язання певних життєво важливих проблем. 
Компетентність є особистісним утворенням, яке виявляється в процесі 
активних самостійних дій людини [154] 

О. Торічний Компетентність доцільно розглядати як адекватну орієнтацію людини 
у різних галузях її діяльності, причому на перший план виходить 
здатність особистості до активних дій, пов’язаних із умінням 
використовувати теоретичні знання у практичній діяльності. 
Компетентність можна розглядати як спосіб реалізації знань, умінь, 
що сприяє самореалізації особистості [214] 

В. Ягупов Компетентність – підготовленість (теоретична та практична) і 
здатність (інтелектуальна, діяльнісна та суб’єктна), а також готовність 
(професійна, особистісна, психологічна тощо) особи до певного виду 
діяльності [247] 

В. Осьодло вважає, що успішність розв’язання визначених типових завдань 

службової діяльності вимагає від офіцера розвитку його особистості як суб’єкта 

праці, формування в нього активної життєвої позиції, адекватної професійної 

мотивації, наявності необхідних психічних ресурсів, професійної самосвідомості, 

ціннісних орієнтацій, стратегії поведінки, змісту і стилю життя, спроможності 

самостійно приймати рішення, гнучкості, здатності до змін та ін. [156].  
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На думку А. Вітченка, Г. Гапоненка, А. Зельницького бути компетентним 

фахівцем означає володіти знаннями, уміннями і здібностями, необхідними для 

роботи за фахом за одночасної автономності і гнучкості в частині вирішення 

професійних проблем, а також уміння успішно співпрацювати з колегами і 

професійним міжособистісним середовищем [29; 46; 72]. Тобто компетентність 

передбачає інтегроване поєднання знань, здібностей і установок, оптимальних 

для виконання трудової діяльності в сучасному виробничому середовищі; 

здатність робити що-небудь гарно, ефективно в широкому форматі контекстів з 

високим ступенем саморегулювання, саморефлексії, самооцінки; швидкою, 

гнучкою і адаптивною реакцією на динаміку обставин і середовища [50; 63]. 

Звісно, не можна вважати ці два поняття зовсім різними й такими, що не 

мають точки дотику. У розрізі нашого дослідження цікавою є думка 

В. Ягупова, який у своїх розвідках зазначає, що поняття «компетенція» і 

«компетентність» між собою логічно, змістовно й за смислом зумовлені та 

взаємопов’язані, оскільки певна посада передбачає присутність чітко 

визначеного переліку функцій чи посадових обов’язків, що визначається 

поняттям «компетенція». Оскільки компетенція стосується посади, а не 

конкретної особи, тоді це поняття не має якісної характеристики, на відміну від 

компетентності. Така підготовленість набувається в процесі отримання 

професійної освіти та стосується конкретної особи як майбутнього суб’єкта 

професійної діяльності. Основними компонентами поняття «компетентність», 

на які вказує науковець, є знання, навички, вміння, певні якості, ставлення до 

діяльності та мотивація до неї [245].  

Теоретичний аналіз наукової літератури показав, що відмінності між 

традиційною та компетентнісною парадигмами відображені в табл. 1.3. 

Аналіз основних положень знаннєвого та компетентнісного підходів 

показує, що останній значно відрізняється від першого підходу за всіма 

аспектами організації освітнього процесу, оскільки чітко простежується акцент 

на результативне навчання студентів (слухачів) і зосередженість на змінах 

особистості студента (курсанта, слухача) як суб’єкта навчання у КП [112; 114]. 
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Таблиця 1.3 

Відмінності між знаннєвим і компетентнісним підходами 

Ознаки порівняння Знаннєвий підхід Компетентнісний підхід 
Мета навчання Передання теоретичних знань, 

умінь і навичок (ЗУН) 
Формування діяльної 
компетентної особистості 

Визначення змісту 
навчання 

Зміст навчання формується від 
мети  

Зміст навчання формується від 
результату  

Навчальний процес Репродуктивний: викладач 
передає, навчає, формує. 
Відтворення студентом знань, 
застосування за зразком. 
Знання призначене для 
запам’ятовування 

Продуктивний: перевага 
надається самостійній 
пошуковій діяльності студентів, 
проектуванню навчальних і 
життєвих ситуацій для 
застосування предметних та 
ключових компетентностей; 
залучає студентів до 
самоконтролю та до рефлексії 

Основні результати 
навчальних досягнень 

ЗУН, цінності Цінності, ЗУН, способи 
самостійної діяльності, 
ініціативність, особистісне 
ставлення 

Переважаючий 
компонент освітнього 
процесу 

Контроль Практика та самостійна робота 

На важливість впровадження КП у вищу військову освіту вказує 

А. Зельницький. Науковець вважає, що впровадження зазначеного підходу в 

систему підготовки військових фахівців передбачає досягнення ними кінцевого 

результату освітнього процесу – сформованості визначених освітніми 

стандартами окремих компетентностей, а саме: соціально-особистісних 

(морально-етичні, індивідуально-психологічні, самовдосконалення); 

загальнонаукових (базові знання з гуманітарної та соціально-економічної, 

математичної та природничо-наукової підготовки); загально-професійних 

(організаційно-управлінські, правові, тактичні, виховної роботи, інформаційно-

комунікативні, несення чергової служби); спеціалізовано-професійних 

(тактико-спеціальні, військово-технічні, методичні) [72].  

У розрізі нашого дослідження варто звернути увагу на суб’єктно-

діяльнісний підхід, оскільки він наближається до ідеї КП у межах 

компетентностей, які забезпечуються навчальними теоретичними та 

практичними знаннями про внутрішні зв’язки та закономірності, притаманні 
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певному об’єкту чи явищу. Суб’єктно-діяльнісний підхід передбачає відбір 

змісту навчання з урахуванням специфіки подальшої професійної діяльності 

майбутнього МВУ. На думку І. Беха, В. Давидова, Б. Ельконіна, основне 

завдання суб’єктно-діяльнісного підходу полягає у розвитку теоретичної 

свідомості суб’єкта, оскільки він націлений на формування знань як переконань, 

тобто наукового світогляду, а метою цього підходу є перетворення того, хто 

навчається, на суб’єкт навчання. Учені наголошують, що в цьому випадку КП 

забезпечує перетворення суб’єкта навчання на суб’єкт суспільної практики, 

тобто цілеспрямованого перетворення дійсності у суб’єкт-об’єктній (виробничій) 

і суб’єкт-суб’єктній (людських відносин) формах, а практика (як доцільна 

діяльність) є цілісною системою дій, структура якої охоплює такі компоненти, як 

потреба, ціль, мотив, предмет, на який спрямована ця діяльність, засоби, за 

допомогою яких досягається мета, і результат діяльності. У перетвореннях цих 

компонентів втілюється динаміка практичної діяльності [16; 56; 237].  

Бути суб’єктом навчальної діяльності, як зауважує Ю. Швалб, – «…це 

можливість особистості відтворити в повному обсязі ті діяльності, що 

визначають позиції викладача і студента в їхній нерозривній єдності й 

цілісності. Суб’єкт навчальної діяльності має здатність до постановки власне 

навчальних, тобто до постановки завдань на самозміну, а також здатність до 

інноваційного перетворення власного способу життя на основі отриманих 

нових можливостей життєдіяльності, заснованих на новотворах, отриманих у 

результаті вирішення начального завдання» [231, с. 310–311].  

На думку В. Татенка, суб’єкт навчальної діяльності повинен прагнути до 

самореалізації та мати внутрішні ресурси до самоствердження. Окрім цього, 

суб’єкт навчальної діяльності здатен адекватно співвідносити свої прагнення та 

можливості з динамікою ситуаційних змін і правильно приймати рішення. Як 

зазначає дослідник, «…суттєвою рисою суб’єкта навчання визначають його 

здатність до рефлексії – зворотного зв’язку між його впливами на світ і на 

самого себе та їхніми наслідками, здатність до самостійної, критичної, 

адекватної, об’єктивної, конструктивної оцінки своїх дій. Бути суб’єктом 
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значить бути джерелом активності, дії, думки, цінностей і смислів, хотіти і 

могти починати причинний ряд із самого себе, виходити за межі наперед 

визначеного, бути спроможним відповідально перетворювати світ і себе в 

цьому світі за власними проектами, враховуючи соціальні і природні закони 

світобудови» [209, с. 329–337]. Науковець вважає, що суб’єкт несе 

відповідальність за свій вибір, володіє здатністю до практичного творення світу 

ідей, речей, стосунків, себе самого та собі подібних.  

Як зауважує В. Осьодло, становлення суб’єкта військово-професійної 

діяльності є наслідком проходження ним складного шляху свого розвитку, 

підготовки до входження у світ професій, освоєння професійної діяльності, 

адаптації до неї й удосконалювання професійної майстерності. На цьому шляху 

постійно виникають усе нові й нові вимоги до суб’єкта військової діяльності, до 

його професійної придатності, і в той же час рівень придатності, тобто ступінь 

відповідності особистості цим професійним вимогам, виступає детермінуючим 

чинником у розвитку суб’єкта діяльності. Тому пріоритетними цілями сучасної 

професійної освіти науковець вважає формування у майбутнього суб’єкта праці 

соціального й особистісно-професійного досвіду, динамічної освіти, що 

дозволяє фахівцеві, спираючись на власний психічний ресурс, діяти самостійно 

й відповідально в широкому колі соціальних ситуацій, вибираючи оптимальні 

способи вирішення різноманітних проблем, удосконалюючись при цьому як 

особистість і розвиваючи свій професіоналізм. Такий досвід має бути 

суб’єктним, тобто результатом активних і усвідомлених зусиль, яких докладає 

сам офіцер у ході професійної підготовки. Саме в такому статусі офіцер 

найбільшою мірою здатний виконувати функцію системоутворювального 

елемента професійної компетентності, бути чинником професійного 

саморозвитку фахівця [156]. 

О. Бойко та О. Лагодинський у своїх працях роблять висновок, що 

суб’єктно-діяльнісний підхід дозволяє спрямувати освітній процес ВВНЗ на 

особистість слухача, створити максимально сприятливі умови для розвитку й 

розкриття його здібностей, з огляду на його психофізіологічні особливості, 
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соціальний і культурний контекст життя, складності й неоднозначності його 

внутрішнього світу. Суб’єктно-діяльнісний підхід передбачає, що в центрі 

навчання знаходиться той, кого навчають, його мотиви, цілі, його неповторний 

психологічний склад, тобто слухач (курсант) як особистість [23; 108]. 

За Н. Бібік, компетентнісно орієнтована освіта логічно випливає з 

попереднього етапу освоєння діяльнісного базису, який водночас підсилює 

результативний компонент, наповнює мету, зміст, процес, мотивацію, 

результати реалістичним смислом, орієнтованим на необхідну компетентність 

студента як інтегроване відображення рівня його освіченості [19].  

Одним із підходів у процесі формування ІПК майбутніх МВУ в умовах 

післядипломної освіти було обрано контекстний, який уже більш ніж 

півсторіччя є актуальним і викликає інтерес у зарубіжних та українських 

науковців. У своїх працях О. Бернацька, Ю. Захарчишина, О. Лагодинський, 

Н. Назаренко, Л. Олійник, О. Торічний під час аналізу професійної та 

іншомовної підготовки військовослужбовців указують на необхідність 

застосування контекстного підходу, оскільки його запровадження дозволить 

студентам (курсантам, слухачам) саморозкриватись, концентрувати свої 

зусилля, заглиблюватися у процес діяльності, працювати на межі можливого, 

отримувати задоволення від самовіддачі справі у процесф формування у них 

ІПК [14; 69; 105; 150; 139; 213].  

Результати досліджень Г. Балла [8; 124], О. Барно [12], І. Беха [16], 

С. Гончаренка [50], О. Гук [55], І. Зязюна [76], М. Нещадима [141], Н. Ничкало 

[142], І. Хорєва [223], І. Чистовської [227] показують, що успішному 

досягненню кінцевої мети суттєво сприяє гуманістичний підхід.  

Під гуманізацією освіти О. Гук та І. Чистовська розуміють соціально-

педагогічний феномен, що відбиває сучасні суспільні тенденції у побудові й 

функціонуванні системи освіти. Гуманістичний підхід в освіті розглядається як 

процес, спрямований на розвиток особистості як суб’єкта творчої праці, 

пізнання й спілкування. Кінцевою метою вищої освіти, яка заснована на 

принципах гуманістичного підходу, є формування студента (слухача) не лише 
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як фахівця, а насамперед як суспільно активної свідомої особистості. Такого 

результату можна досягти завдяки впровадженню сучасних технологій та 

наукових досягнень в освітній процес, усуненню уніфікації освіти й 

авторитарної педагогіки, подоланню відчуження між педагогом та студентом, 

педагогічному оптимізму, педагогічній етиці [55; 162; 227]. 

На нашу думку, визначивши суть ключових понять КП «компетенція» та 

«компетентність», слід детально розглянути зміст і структуру ще одного – 

«професійна компетентність», яка була предметом досліджень В. Архипенка 

[5], В. Баркасі [10], І. Бец [17], С. Демченко [57], О. Дубасенюк [177], І. Зязюна 

[77], О. Лагодинського [105], Л. Маслак [122], А. Маркової [120], Н. Мороз 

[133], Л. Нагорнюк [138], Н. Ничкало [142], В. Свистун [190], В. Сластьоніна 

[196], В. Ягупова [240] та інших. Науковці розуміють його як: 

сукупність сформованих настанов і орієнтацій, ставлень та оцінок 

внутрішнього й навколишнього досвіду, реальності, які визначають характер 

професійної діяльності та поведінки фахівця; 

складне системне утворення, основними елементами якого є підсистема 

професійних знань як логічна системна інформація, зафіксована у свідомості; 

підсистема професійних умінь, психічних утворень, що полягають у 

засвоєнні людиною способів і технік професійної діяльності;  

підсистема професійних навичок – дій, сформованих у процесі 

повторення певних операцій і доведених до автоматизму;  

підсистема індивідуально-психічних особливостей фахівця – поєднання 

різних структурно-функціональних компонентів психіки, що визначають 

індивідуальність, стиль професійної діяльності, поведінки й виявляються у 

професійних якостях особистості, які зумовлюють потребу фахівця в 

постійному саморозвитку, творчості та самовдосконаленні. 

Важливим для розуміння природи такого складного поняття, як 

професійна компетентність, є думка А. Маркової про доцільність складання 

його певної класифікації з метою кращого розуміння. У своїй праці 

«Психологія професіоналізму» вчена розглядає такі види професійної 
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компетентності: спеціальну, соціальну, особистісну та індивідуальну. 

Спеціальну компетентність учена визначає як володіння власне професійною 

діяльністю на достатньо високому рівні, здатність проектувати свій подальший 

професійний розвиток. Соціальна компетентність, за А. Марковою, – це 

володіння спільною (груповою) професійною діяльністю, співпрацею, а також 

застосування в певній професії прийомів професійного спілкування; соціальна 

відповідальність за результати своєї професійної праці; особистісна 

компетентність, володіння прийомами особистісного самовираження й 

саморозвитку, засобами протистояння професійним деформаціям особистості, а 

індивідуальну компетентність вчена трактує як володіння прийомами 

саморегуляції і розвитку індивідуальності в рамках професії, готовність до 

професійного зростання, здатність до індивідуального самозбереження, 

непідвладність професійному старінню, уміння раціонально організувати свою 

працю [120]. 

На думку американського вченого Дж. Старка, професійна 

компетентність формується лише у взаємозв’язку із соціальними настановами 

фахівця, а саме:  

професійною ідентичністю (прийняття професійних норм і 

відповідальності через процес професійної соціалізації);  

професійною етикою (опанування етичних норм професії); 

конкурентоспроможністю (здатність до ефективної професійної 

діяльності в структурі ринкових відносин); 

прагненням до наукового вдосконалення (необхідність отримати нові 

знання через дослідницьку діяльність);  

мотивацією до продовження освіти (потреба в постійному професійному 

самовдосконаленні відповідно до вимог сучасності) [110; 260].  

Питаннями професійної підготовки фахівців у ВВНЗ та дослідженням 

змісту і структури професійної компетентності саме військових фахівців 

займалися Г. Артюшин [3], О. Бойко [23], В. Балабін [7], І. Бец [18], А. Вітченко 

[29], Г. Гапоненко [46], О. Діденко [59; 60], А. Зельницький [72], А. Каленський 
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[80], О. Лагодинський [106], Н. Мась [125], В. Мозальов [132], В. Осьодло 

[155], В. Свистун [190], О. Торічний [213], В. Ягупов [242] та інші. 

В. Свистун і В. Ягупов вважають професійну компетентність складним 

інтегральним, інтелектуальним, професійним і особистісним утворенням, яке 

формується у процесі професійної підготовки майбутнього фахівця у ВВНЗ й 

виявляється, розвивається і вдосконалюється у військово-професійній 

діяльності, а ефективність здійснення цієї компетентності суттєво залежить не 

тільки від видів теоретичної, практичної та психологічної підготовленості 

студента (курсанта, слухача) до неї, а й від його особистісних, професійних й 

індивідуально-психологічних якостей, цінностей, змісту та особливостей цієї 

діяльності. Окрім теоретичної й практичної підготовки майбутнього фахівця, 

важливі ще й здатність і готовність до ефективного застосування набутих 

фахових знань у професійній діяльності [247]. За Г. Гапоненком, професійна 

компетентність є головним критерієм, за допомогою якого можна оцінити 

фахівця військової сфери діяльності. Вона характеризується здатністю й 

готовністю офіцера виконувати певний клас професійних завдань у 

комплексному їх представленні, самостійно вирішувати проблеми, що 

виникають під час його професійної діяльності, а також адекватно оцінювати 

власні результати та досягнення [46].  

Науковці звертають увагу, що професійна компетентність військового 

фахівця є явищем багатогранним і складним, що має певні складники, а саме: 

загальнолюдську компетентність, загальнонаукову компетентність, 

загальнопрофесійну компетентність, фахову компетентність, функціональну 

компетентність, особистісну компетентність [82; 83; 115; 140; 185; 187; 193].  

О. Торічний розглядає професійну компетентність майбутніх офіцерів як 

позитивний результат освіти, який виявляється у високому рівні готовності 

особистості до ефективної організації внутрішніх та зовнішніх ресурсів для 

досягнення поставленого професійного завдання. Характерними ознаками 

професійної компетентності науковець визначає багатофункціональність 

(оволодіння компетентностями дає можливість розв’язувати різноманітні 
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проблеми в повсякденному житті та військово-професійній діяльності); 

належність до мети освітньої галузі (компетентності є надпредметними та 

міждисциплінарними, а тому можуть застосовуватися у різних ситуаціях); 

інтелектоємність (компетентності передбачають наявність загального і 

професійного інтелекту, вимагають абстрактного та професійного мислення, 

саморефлексії, самоідентифікації, самооцінювання); багатовимірність 

(включають різноманітні розумові процеси: аналітичні, комунікативні) [213]. 

Досліджуючи професійну компетентність співробітників органів сектору 

безпеки і оборони України, Г. Артюшин наголошує на важливості включення 

досвіду як окремого її компонента, оскільки саме досвід, на думку вченого, 

дозволяє перевірити готовність майбутніх фахівців до виконання професійних 

завдань і виявлення професійно важливих якостей, що визначають 

ефективність їхньої подальшої професійної діяльності, оскільки вони 

виконують у своїй роботі широке коло завдань [3]. Своєю чергою, питаннями 

формування та розвитку професійно важливих якостей військових фахівців 

займаються І. Блощинський [22], О. Діденко [59], Д. Іщенко [79], О. Прохоров 

[178], І. Сніцар [198], В. Стасюк [203], П. Стефаненко [206], Р. Торчевський 

[215], В. Шемчук [232], І. Хорєв [223], В. Ягупов [246] та ін. 

Отже, політичний, соціально-економічний, технологічний розвиток 

України, а також націленість нашої держави на посилення інтенсивної 

міжнародної діяльності та співпраці з іншими країнами свідчить про 

необхідність переходу від кваліфікаційної до компетентнісної моделі 

випускника, а це означає, що цілі освіти мають пов’язуватися не лише з 

виконанням конкретних фахових функцій, але й з інтегрованими вимогами до 

результату освітнього процесу. 

Теоретичне вивчення наукової літератури з проблеми впровадження КП 

щодо підготовки майбутніх фахівців дали змогу визначити його основні ознаки: 

поєднання гуманістичної, суб’єктно-діяльнісної орієнтації в освітньому 

процесі; зосередженість на результатах освіти. Проведений теоретичний аналіз 

сучасних досліджень з порушеного питання засвідчив наявну до сьогодні 
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невизначеність та проблемність базових категорій КП, що ускладнює його 

практичну реалізацію. Охарактеризоване розуміння феномена компетентності у 

вітчизняній та зарубіжній психолого-педагогічній літературі дало нам 

можливість визначити компетентність фахівця як складну інтегровану 

характеристику особистості, яка зумовлює його здатність до реалізації власного 

потенціалу (знань, умінь, досвіду, особистісних якостей) для успішної 

діяльності в професійній і соціальній сфері, а також сприяє усвідомленню 

соціальної значимості та особистісної відповідальності за результати цієї 

діяльності, необхідності її постійного вдосконалення в умовах динамічності 

світу.  

Отже, незважаючи на досить помітний пласт досліджень, проблему 

впровадження КП в умовах післядипломної освіти не можна вважати цілком 

дослідженою та вичерпаною. Існує низка питань, відповіді на які ще 

перебувають у стадії формування. До них, зокрема, належать такі проблеми, як 

визначення змісту і структури поняття «іншомовна професійна компетентність» 

у світлі сучасних педагогічних дискусій та розуміння важливості її формування 

під час підготовки майбутніх МВУ у ВВНЗ.  

 

1.2. Зміст і структура іншомовної професійної компетентності 

майбутніх магістрів військового управління 

 

Проблема підготовки військових фахівців є багатовимірною та 

різноаспектною, про що свідчить активізація наукових пошуків у площині 

формування нового покоління офіцерів: відповідальних, самостійних, 

ініціативних, гнучких, здатних до аналізу економічно-політичної ситуації, 

приймання доцільних рішень, а також спроможних творчо вирішувати 

професійні та життєві завдання. 

Низку наукових праць присвячено вивченню педагогічних умов 

підготовки військовослужбовців ВВНЗ до професійної діяльності (Т. Ваколюк 

[25], О. Прохоров [13], А. Радванський [182], І. Сніцар [198], Н. Мась [125], 
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В. Уліч [13]) та формуванню компетентностей військовослужбовців 

(Л. Олійник [150], Л. Маслак [122], Н. Мороз [133], О. Торічний [213], 

Р. Торчевський [215], К. Тушко [217], В. Шемчук [232]).  

Не залишилося поза увагою висвітлення питань щодо формування 

іншомовної компетентності військовослужбовців у ВВНЗ. Так, Л. Маслак у 

рамках дисертації розглядає іншомовну компетентність у вузькому значенні – 

як один зі складників культурологічної компетентності, що включає 

культурологічні знання, вміння та навички, необхідні для здійснення діяльності 

в іншомовному середовищі [122]. Дослідниця Н. Мороз акцентує увагу на 

необхідності формування саме соціокультурної компетентності майбутніх 

офіцерів як системи взаємопов’язаних компонентів, а саме: країнознавчого 

(знання про народ-носія мови, національний характер, суспільно-державний 

устрій тощо); лінгвокраїнознавчого (здатність сприймати мову в її 

культуроносній функції, з національно-культурними особливостями); 

соціолінгвістичного (знання особливостей національного мовленнєвого етикету 

й невербальної поведінки та навички врахування їх у реальних життєвих 

ситуаціях, здатність організовувати мовленнєве спілкування відповідно до 

комунікативної ситуації, соціальних норм поведінки й соціального статусу 

комунікантів) [133]. 

О. Бернацька присвятила свою працю моделюванню навчальних ситуацій 

професійної спрямованості у ВВНЗ з метою глибшого оволодіння курсантами 

навичками читання, писемного мовлення, говоріння у типових ситуаціях 

професійної та соціально-побутової сфер спілкування, а також сприймання 

мовлення з аудіозапису [14]. Л. Якубовська також висвітлила особливості 

використання навчально-рольових ігор професійної спрямованості в процесі 

вивчення курсантами іноземної мови [248].  

Окрім зазначених вище, ще багато українських науковців вивчали 

психолого-педагогічні аспекти вивчення іноземної мови та розвитку 

іншомовних здібностей курсантів ВВНЗ, а саме: методи активiзацiї навчально-

пiзнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення 
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іноземної мови (І. Бец [17]); розвиток іншомовних здібностей майбутнього 

військового професіонала (О. Волобуєва [30]); формування самооцінки 

курсантів ВВНЗ у процесі навчання іноземної мови (І. Блощинський [21]); 

педагогічні умови інтенсивного навчання іноземної мови у курсантів 

(Т. Ваколюк [25]); психологічні умови підвищення ефективності навчання 

іноземної мови у ВВНЗ (Т. Кармаліта [83]), підготовку майбутніх перекладачів 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій у вищих військових 

навчальних закладах (А. Янковець [249]), методику навчання професійно-

орієнтованого аудіювання курсантів ВВНЗ (В. Златніков [75]); професійну 

компетентність військових перекладачів (В. Балабін [7]). О. Лагодинський [107] 

досліджував формування англомовної компетентності майбутніх магістрів 

військового управління в міжнародних відносинах. 

Здебільшого іншомовна компетентність в українських наукових розвідках 

розглядається як сформованість умінь і навичок військовослужбовців, що 

виявляється в чотирьох основних видах мовлення – говорінні, аудіюванні, 

читанні та письмі. Це передбачає наявність у курсантів мовних знань – 

фонетичних, граматичних, лексичних і навичок оперування ними, 

представлених мотиваційним, операційним та рефлексивним компонентами 

[22; 44; 75; 122; 129; 133; 198; 201]. 

Як бачимо, значну увагу приділено вдосконаленню професійної 

підготовки майбутніх офіцерів, розкрито зміст і структуру професійної 

компетентності та обґрунтовано педагогічні умови її формування, але поза 

увагою залишилося питання щодо формування ІПК майбутніх МВУ в системі 

післядипломної освіти. Актуальним також залишається дослідження 

теоретичних основ педагогічного моделювання щодо формування ІПК 

майбутніх МВУ у ВВНЗ, оскільки в наукових розвідках немає чіткого 

концептуального визначення й усвідомлення специфіки та сутності ІПК 

майбутніх МВУ в широкому значенні – як інтегративного професійного 

утворення особистості. 
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З огляду на це, вважаємо за доцільне надати уточнене визначення ІПК 

майбутніх МВУ. У рамках дисертації ми розглядаємо це явище як інтегративне 

професійне утворення, яке є сукупністю мовних знань, іншомовних 

мовленнєвих навичок і вмінь, досвіду їх застосування в іншомовному 

середовищі й містить професійно важливі якості офіцера, що відображають 

здатність функціонувати в іншомовному середовищі та готовність до 

виконання завдань під час проведення спільних бойових дій (операцій) з 

підрозділами НАТО.  

Спираючись на сутнісні характеристики професійної компетентності, у 

структурі ІПК майбутніх МВУ ми виокремили такі компоненти: ціннісно-

мотиваційний, когнітивний, операційний та суб’єктний. 

У дослідженнях, присвячених формуванню ІПК у фахівців різного 

профілю, незмінно наголошується на необхідності включення до її структури 

ціннісно-мотиваційного компонента, оскільки будь-яка діяльність передбачає 

наявність цінностей та мотивації. Цінність як наукова категорія аналізується в 

різних галузях знання: філософії, психології, соціології, педагогіці, 

культурології тощо. Зазвичай поняття «цінності» тлумачиться як предмет, що 

має певну користь і здатний задовольнити ті чи ті потреби; як ідеал, до якого 

прагне людина; як норма, якої варто дотримуватися тощо. Крім того, 

виокремлюють цінності об’єктивні (природні явища, матеріальні предмети, 

суспільні відносини) та суб’єктивні (настанови, ідеали, оцінки, орієнтації), 

загальнолюдські, суспільні, політичні, особистісні, внутрішні (екзистенціальні) 

та зовнішні. На теоретичному рівні поняття цінності має більш узагальнений 

зміст, близький до поняття «значення». Коли говорять про значення чогось, то 

мислять не стільки про сам предмет, скільки про ту роль, яку він може відіграти 

в житті людей з точки зору задоволення їхніх потреб, інтересів, мети 

діяльності. На думку Ю. Шайгородського, саме такий підхід пов’язує поняття 

цінностей з реальністю людського існування, суспільною значущістю, із 

забезпечення життєдіяльності людини. Суспільні процеси, що відбуваються, 

актуалізують потребу піднесення самоцінності особистості, індивідуальності. 
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Для науки та практики це означає посилення уваги до розвитку особистості, її 

індивідуальних особливостей; обґрунтування та реалізацію комплексу таких 

умов, які сприяли б гармонізації особистісного та суспільного джерел розвитку 

формування активної соціальної та моральної позиції, ціннісних орієнтацій, 

адекватних завданням і цілям сучасності [229]. 

Ціннісний складник ІПК майбутніх МВУ передбачає розвиток комплексу 

професійних та особистісних якостей фахівця, який необхідний йому для 

вирішення професійних завдань в іншомовному середовищі: активність, 

ініціативність, уміння свідомо контролювати результати своєї діяльності, 

здатність до самооцінки, самовдосконалення, критичного й творчого мислення 

та відповідальність за результати своєї діяльності. Під час навчання майбутніх 

МВУ здійснюється формування стійкого інтересу слухачів до підвищення рівня 

володіння іноземною мовою, а також потреби в професійному зростанні, 

прагнення до самодетермінації та самореалізації, яка розглядається як 

спрямованість на безперервне самовдосконалення та розвиток власного 

потенціалу завдяки іноземній мові.  

За таких умов завдання викладача полягає в тому, щоб майбутні МВУ під 

час вивчення іноземної мови розуміли, що знання з цього предмета – важливі 

для їхнього особистісного розвитку, дозволять їм професійно зростати та 

сприятимуть розширенню їхнього світогляду. Для цього процес вивчення 

іноземної мови слід організовувати так, щоб майбутні МВУ успішно навчались 

нового, під час занять панувала ситуація успіху та слухачі брали на себе 

відповідальність за свої досягнення, а вже після завершення навчання здобули 

автономність, яка в майбутньому дозволить їм підтримувати та підвищувати 

свій рівень ІПК. 

Ще одним складником ціннісно-мотиваційного компонента є мотиви, 

рушійна сила будь-якої дії, основою яких є різноманітні потреби. За формою 

відображення змісту цих потреб, як і мотивів, можуть виступати почуття, 

уявлення, думки, моральні ідеали, прагнення, мотиваційні установки, 
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переживання тощо. Свідома дія студента (слухача) завжди спрямована на певну 

мету, а мотиви та цілі діяльності міцно пов’язані між собою [78; 109; 113]. 

Мотиви розглядаються з різних боків: як сукупність зовнішніх або 

внутрішніх умов, які викликають активність людини й визначають її 

спрямованість; як предмет, об’єкт (матеріальний або ідеальний), що спонукає і 

визначає вибір спрямованості діяльності; як усвідомлена причина, яка лежить в 

основі вибору дій особистості [31; 78; 124; 126; 140; 161]. 

У педагогіці мотивація вважається незаперечним та вивченим чинником 

успішності навчання загалом і вивчення іноземної мови зокрема, оскільки 

студент (слухач) досягне бажаних результатів тільки за умови наявності 

мотивації до вивчення цього предмета на належному рівні. 

Здебільшого мотивація майбутніх МВУ до оволодіння іноземною мовою на 

початку навчання характеризується як зовнішня, яка орієнтована на досягнення 

кінцевого результату навчання. Якщо вважати, що зовнішні мотиви не мають 

зв’язку зі змістом навчання, тоді такими мотивами для майбутніх МВУ можна 

вважати бажання оволодіти іноземною мовою задля кар’єрного зростання та 

можливість брати участь у плануванні та проведенні контрольних заходів із 

визначення рівня сумісності оперативних (бойових) спроможностей військових 

частин і підрозділів ЗСУ з військовими частинами та підрозділами збройних сил 

іноземних держав, визначених для участі в міжнародних програмах, міжнародних 

військових навчаннях, багатонаціональних військових формуваннях та 

міжнародних операціях з підтримання миру й безпеки, документальне їх 

оформлення та звітування за їхніми результатами тощо. 

З метою досягнення успіху у формуванні ІПК у процесі іншомовної 

підготовки мотивація повинна із зовнішньої поступово стати внутрішньою, 

оскільки успішність оволодіння іноземною мовою здебільшого залежить від 

внутрішніх мотивів, які мають зв’язок зі змістом навчання. Значну роль для 

досягнення ефективності оволодіння іноземною мовою відіграє наявність 

пізнавальних мотивів майбутніх МВУ та визначення цілей, присутність стійкого 



48 
інтересу, позитивних емоцій під час навчання, уміння та бажання вчитися, уміння 

й можливості застосовувати здобуті знання на практиці [159; 160; 184; 246]. 

Долучаємося до думки О. Лагодинського, що формування мотивації та 

стійкого інтересу майбутніх МВУ у процесі оволодіння іноземною мовою 

передбачає: 

створення позитивного психологічного мікроклімату під час заняття та 

самостійної роботи слухачів (створення ситуації успіху, заохочення за успішно 

виконані завдання, установка на успішне виконання завдання, умови 

рівноправної суб’єкт-суб’єктної взаємодії між викладачем і слухачами тощо); 

підготовка завдань, які характеризуються новизною та які дають 

можливість майбутнім МВУ відкрити щось для себе; 

поглиблення базових знань слухачів зі спеціальності через опрацювання 

автентичних джерел; 

використання під час виконання завдань власного досвіду слухачів з 

метою актуалізації основних психологічних станів, пов’язаних, передусім, з 

виникненням особистого переживання за значущість роботи та її результати 

для виконання майбутніх фахових завдань; 

надання слухачам можливості стати джерелом своєї активності та 

діяльності із найменшим зовнішнім контролем, свободи в розв’язанні 

проблемних завдань, що дозволяє діяти автономно й виявляти свою творчість і 

винахідливість; 

забезпечення постійного зворотного зв’язку між педагогом і слухачами, 

під час якого надається чітка інформація про ефективність роботи; 

забезпечення відповідності між складністю завдання і можливістю його 

виконання слухачами, рівнем складності завдання та характером заохочення з 

боку викладача [106]. 

Проведений теоретичний аналіз наукових джерел дав змогу з’ясувати, що 

для продуктивної професійної діяльності в умовах іншомовного середовища 

офіцеру необхідно володіти сукупністю знань, умінь і навичок з іноземної 

мови. Тому когнітивний компонент ІПК майбутніх МВУ охоплює лінгвістичні 
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знання (мовний складник), здатність і готовність адаптувати навчальну 

інформацію до умов професійних ситуацій (соціолінгвістичний складник). 

Беручи до уваги позицію українських учених – В. Балабіна, В. Баркасі, 

І. Бец, М. Білана, С. Ніколаєвої, А. Янковець– мовний складник ІПК майбутніх 

МВУ ми розглядаємо як знання фонетичних, лексичних, граматичних та 

орфографічних норм іноземної мови, комбінаторних і варіативних можливостей 

вживання лексичних одиниць; як комплекс знань, навичок і умінь, які 

забезпечують оволодіння мовними засобами та дозволяють будувати осмислені 

та зв’язні висловлювання [7; 20; 68; 127; 249]. 

Подальші пошуки в напрямі формування ІПК показали, що до структури 

ІПК необхідно включити соціолінгвістичний складник. Українська дослідниця 

Н. Мороз у дисертації розкриває соціолінгвістичну компетентність 

військовослужбовців як «знання особливостей національного мовленнєвого 

етикету і невербальної поведінки та навички врахування їх у реальних 

життєвих ситуаціях, здатність організовувати мовленнєве спілкування 

відповідно до комунікативної ситуації, соціальних норм поведінки та 

соціального статусу комунікантів» [133, с. 24]. Вона наголошує, що «офіцеру 

недостатньо мати системні мовні знання та вміти говорити іноземною мовою. 

треба знати і розуміти специфіку країни носіїв мови, їхню культуру, історію, 

традиції, менталітет. Потрібно мати навички мовленнєвої та немовленнєвої 

поведінки в різних професійних і життєвих ситуаціях. Необізнаність у реаліях 

культури, соціальної поведінки може призвести до певного нерозуміння тексту 

за умови знання окремих слів, до порушення контакту між тими, хто 

спілкується» [133, с. 5].  

Як видно з визначення, соціолінгвістичний складник пов’язаний зі 

знаннями та вміннями, необхідними для здійснення соціального аспекту 

використання мови та включає лінгвістичні маркери соціальних стосунків, 

правила ввічливості, вислови народної мудрості, відмінності в реєстрах 

мовлення (уживання стилів), діалекти та акценти [69; 133]. 
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Таким чином, соціолінгвістичний складник ІПК майбутніх МВУ – 

важливий елемент функціонування в іншомовному середовищі на 

професійному рівні. Майбутній МВУ, який володіє соціолінгвістичними 

знаннями, здатен розуміти розмову в більшості офіційних і неформальних 

ситуацій у практичній, суспільній, професійній, особистій діяльності, а також 

розуміти абстрактні поняття в ході обговорення складних тем із таких галузей, 

як економіка, культура, наука, техніка, та питань професійної компетентності; 

повинен розуміти розмову, яка містить припущення, твердження та 

обґрунтування думки, аргументацію, заперечення.  

З огляду на вищезазначене, доцільно згадати про важливість культури 

спілкування, яка показує рівень розвитку комунікативних здібностей 

особистості, а також визначає рівень інтелектуального розвитку [53; 54]. За 

Л. Орбан-Лембрик, культура спілкування залежить не лише від особистості, її 

комунікативних можливостей, а й від набутих людиною знань, умінь та 

навичок встановлювати контакти [81; 151]. 

Як бачимо, культура спілкування відіграє одну з ключових ролей під час 

спілкування, особливо якщо мова йде про іншомовне середовище, у якому, 

окрім досконалого володіння інструментарієм іноземної мови, потрібно мати 

ще й знання, як правильно вести розмову, налагоджувати контакти з 

представниками інших країн, при цьому беручи до уваги менталітет і традиції 

співрозмовника. 

Операційний компонент виявляється у здатності й готовності майбутніх 

МВУ виконувати конкретні професійні завдання в іншомовному середовищі 

самостійно й мобільно, вирішувати професійно-ситуативні завдання завдяки 

використанню іноземної мови, здійснювати пошуково-дослідницьку діяльність 

за допомогою автентичних джерел. Операційний компонент передбачає 

здатність військового фахівця ефективно оперувати набутими знаннями, 

складниками ІПК, які визначені в когнітивному компоненті, та адаптувати 

навчальну інформацію до відповідних професійних ситуацій, що виражається в 

успішному володінні чотирма видами мовлення. Значну кількість наукових 
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праць було присвячено вивченню сутності мовлення [30; 31; 52; 81; 90; 91; 116]. 

У філологічній літературі мовлення визначається як спілкування людей між 

собою за допомогою мови, практичне користування нею в конкретних 

ситуаціях з наперед визначеною метою, а також як діяльність, пов’язану з 

функціонуванням мови та мовлення [10; 45; 105]. До найважливіших умінь, що 

є основою мовленнєвої компетентності майбутнього фахівця, належать:  

уміння вести діалог, дотримуючись вимог мовного етикету в різних 

життєвих ситуаціях;  

здатність створювати усні монологічні висловлення; 

спроможність висловити своє ставлення до обговорюваної проблеми, 

дати певні роз’яснення з професійних питань тощо;  

уміння адекватно сприймати на слух діалог і монолог, що передбачає 

зосередження уваги на осмисленні висловлення (теми, фактів, доказів, 

головного й другорядного, логіки викладу); 

використання різних прийомів фіксації почутого (запис ключових слів, 

плану висловлення, статистичних даних) залежно від комунікативного завдання 

(участь у дискусії, передавання інформації іншому, використання її у своїй 

роботі); 

уміння створювати письмові тексти різних стилів, типів і жанрів;  

навички застосування різних видів читання [107]. 

Мовленнєвими матеріалами є зразки мовлення різних рівнів: від 

граматичної форми слова, словосполучення, речення до тексту. Такими 

зразками є кліше та формули мовленнєвого етикету як засоби соціальної 

взаємодії і певних комунікативних намірів та дій: формули привітання, 

встановлення контакту (знайомства), прощання, підтримання розмови, запиту 

інформації, висловлення власної думки, оцінки, згоди або незгоди, заперечення, 

вибачення, прохання, наказу, побажання, сумніву, подиву, задоволення або 

незадоволення, вдячності, радості, захоплення, співчуття тощо [53; 106; 137]. 

Опис мовленнєвого складника ІПК майбутніх МВУ слід також подати 

відносно чотирьох видів мовлення: 
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говоріння – майбутній МВУ здатен орієнтуватися в повсякденних та 

стандартних робочих ситуаціях; темами для спілкування є робочі та сімейні 

справи, оточення, власні інтереси, подорожі, новини дня; 

читання – мовленнєвим матеріалом слугують повідомлення преси про 

звичайні, часто повторювані події; прості біографічні відомості, розповіді про 

події суспільного життя, звичайні ділові листи і прості технічні тексти, 

розраховані на широкий загал читачів; нескладна проза зі знайомої тематики, 

події в якій, зазвичай, представлені в логічній послідовності. Майбутній МВУ 

здатен читати точні та основані на фактах тексти, що містять описи осіб, місць, 

речей і подій сучасного й минулого; нескладну прозу зі знайомої тематики; 

визначати та розуміти головний зміст і подробиці літературного тексту, 

розрахованого на широкий загал читачів; може відповідати на питання щодо 

фактів, поданих у тексті; спроможний узагальнювати та співвідносити 

інформацію, знаходити подібну інформацію в складних текстах; 

письмо – мовленнєвим матеріалом є службові записки, короткі доповіді, 

приватні листи на різні теми. Майбутній МВУ здатен надавати в письмовій 

формі інформацію про особисті та повсякденні робочі справи, складати 

відповідні документи, писати приватні листи; може описувати людей, місця, 

речі, сучасні, минулі й майбутні події завершеними, але простими текстовими 

блоками; формулювати аргументовані твердження та давати письмові вказівки, 

поєднувати речення у зв’язну розповідь; 

аудіювання – передбачає розуміння майбутнім МВУ текстів конкретного 

змісту на різноманітні теми, що стосуються галузі власної професійної 

компетенції; здатність сприймати змістові переходи та засоби структуризації 

навіть у доволі складних розмовах; усвідомлювати загальний зміст на рівні 

розмовних блоків, навіть якщо розповідь містить багато фактів і подробиць. 

У процесі формування ІПК майбутніх МВУ важливим аспектом є 

формування суб’єктного компонента. Теоретичне підґрунтя розв’язання 

проблеми формування цього компонента закладено в наукових розвідках 
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Л. Виготського [31], В. Давидова [56],  С. Максименка [116], Л. Орбан-Лембрик 

[151], С. Рубінштейна [186], Г. Щедровицького [236] та ін. 

Формування рефлексії фахівців розглядали у своїх працях дослідники 

А. Вітченко [29], О. Дубасенюк [177], С. Максименко [116], В. Осьодло [115], 

В. Стасюк [203], Ю. Швалб [231], В. Ягупов [243] та ін., які в різних аспектах 

тлумачать її суть і структуру (табл. 1.4).  

Таблиця 1.4 

Визначення рефлексії в сучасних наукових працях 

Визначення Автор 
Рефлексивна культура фахівців – інтегральна особистісна якість, що 
дозволяє адекватно і ефективно здійснювати рефлексивні процеси, 
забезпечує особистісний та професійний розвиток і саморозвиток, 
досягнення ефективності та результативності в навчальній та 
професійній діяльності 

В. Стасюк, В. Ягупов, 
[204; 240] 

Рефлексивний компонент передбачає потребу в самоаналізі, 
самоспостереженні і самовивченні своєї професійної діяльності та 
підготовки до неї, з іншого боку – стійку мотивацію до 
самовдосконалення, адекватну оцінку рівня своїх творчих 
здібностей та професійних можливостей 

В. Осьодло, 
В. Ягупов 
[154; 240] 

Рефлексія – вміння свідомо контролювати результати своєї 
діяльності й рівень власного розвитку, особистісних досягнень, 
сформованість таких якостей і властивостей, як креативність, 
ініціативність, налаштованість на співпрацю, співтворчість, 
упевненість в собі, схильність до самоаналізу, здатність до 
передбачення, ініціативного, критичного й інноваційного 
рефлексування та прогнозування результатів діяльності 

С. Максименко, 
В. Осьодло 

[115] 

Рефлексія відкриває людині спроможність осягнути світ, дає змогу 
зреалізувати пізнавальне ставлення до сутнього загалом, до свого 
буття, здатність пізнати й осягнути самого себе 

О. Савченко 
[187] 

Рефлексія виступає як форма активного переосмислення людиною 
тих чи інших змістів індивідуальної свідомості, діяльності, 
спілкування. У широкому практичному сенсі рефлексія 
розглядається як здатність людини до самоаналізу, осмислення та 
переосмислення своїх предметно-соціальних відносин з оточуючим 
світом і являє собою складову частину розвиненого інтелекту 

О. Дубасенюк, 
Ю. Швалб 
 [177; 231] 

У контексті нашої дисертації є важливим, що рефлексія як модель 

діяльності відіграє важливу роль у формуванні ІПК, оскільки в навчальній 

діяльності рефлексія майбутніх фахівців передбачає усвідомлення себе як суб’єкта 

навчально-професійної діяльності; усвідомлення її особливостей; прагнення до 

самопізнання, самоаналізу, самооцінки; здатність до самоспостереження у процесі 

навчальної діяльності для самоконтролю й подальшої саморегуляції; 
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спрямованість на пізнання своїх навчальних можливостей і здібностей та 

зіставлення їх із вимогами майбутньої професії; порівняльний аналіз результатів 

досягнутого [94; 183; 192; 195]. 

Відповідно до теоретичного аналізу наукових джерел з питань розвитку 

рефлексії фахівців можна вважати, що рефлексія як складник ІПК – якісне, 

системне, динамічне та особистісне утворення, що характеризується певним 

рівнем розвитку професійної самосвідомості і професійної компетентності. 

Загальним поняттям рефлексивної культури є здатність інтегрувати свій досвід, 

знання і професійно-ціннісні орієнтації.  

Рефлексія як складник ІПК є багатогранною якістю майбутнього МВУ, яка 

виявляється в його здатності до самоаналізу, самоспостереженні за своїм 

прогресом, критичній оцінці своїх здібностей та знань іноземної мови, а також 

передбачає мотивацію майбутнього МВУ до самовдосконалення та ефективної 

професійної діяльності із подальшим використанням іноземної мови.  

Майбутній МВУ як суб’єкт діяльності формулює цілі пізнання, обирає 

способи їх досягнення, аналізує і коригує отримані результати, а також власні 

якості як суб’єкта діяльності, виявляючи своє ставлення до діяльності, самого себе 

й інших учасників діяльності, формуючись як особистість. 

Вважаємо за доцільне уточнити, що розуміється під готовністю майбутніх 

МВУ ефективно оперувати інструментарієм іноземної мови. Питання 

формування готовності до виконання професійних завдань вивчали науковці 

Ю. Бабанський [6], Е. Зеєр [70; 71], І. Зимня [73], І. Зязюн [77], Н. Кузьміна 

[103], З. Курлянд [104], С. Максименко [117], В. Сластьонін [195], О. Пелех 

[117] та інші. 

У психологічних наукових розвідках готовність розглядається у двох 

напрямках: функціональному та особистісному. Прихильники функціонального 

напрямку тлумачать готовність як особливий стан психіки, який, будучи 

сформованим, забезпечує високий рівень досягнень у майбутній професійній 

діяльності; як установку, що функціонує на загальному фоні активності людини, 

або ж як типову поведінку людини в соціальному житті [136].  
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Прихильники функціонального підходу в структурі готовності вирізняють 

спрямованість мисленнєвих процесів, спостережливість, уяву, емоції, увагу, 

саморегуляцію. Їхня єдність формує готовність – систему особистісних 

характеристик, завдяки яким функціонують психічні процеси [136; 166]. 

Отже, ми робимо висновок, що готовність майбутніх МВУ до використання 

іноземної мови у професійно-ділових ситуаціях передбачає: 

прагнення майбутніх МВУ застосовувати іноземну мову на практиці; 

позитивне ставлення до вивчення іноземної мови та її подальшого застосування; 

відповідальність за виконання поставлених завдань, почуття обов’язку; 

постійне поглиблення уявлень про особливості та умови використання 

іноземної мови під час професійної діяльності; її вимоги до особистості; володіння 

необхідними компетентностями; наявність професійної етики, професійних 

ідеалів та поглядів, принципів, переконань; готовність діяти відповідно до них; 

контроль за своїми діями, цілеспрямованість, наполегливість, ініціативність, 

рішучість, самостійність, самокритичність, самоконтроль;  

спроможність оцінювати власну іншомовну професійну підготовленість з 

метою подальшої корекції результатів та саморозвитку. 

Своєю чергою, теоретичний аналіз структури і змісту ІПК майбутніх МВУ 

дав змогу сформулювати власне визначення цього поняття, виокремити та 

обґрунтувати його структурні елементи. Визначено, що ціннісно-мотиваційний, 

когнітивний, операційний та суб’єктний компоненти мають однакове значення 

для досягнення бажаного результату. Результатом їх сформованості має бути 

військовий фахівець із сформованою ІПК, який буде здатний і готовий успішно 

виконувати професійні обов’язки з використанням засобів іноземної мови в 

умовах рідного та іншомовного середовищ. 
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1.3. Технологія змішаного навчання як методична основа 

формування іншомовної професійної компетентності 

 

Українські та зарубіжні вчені у своїх розвідках детально розглядали 

особливості імплементації технологій дистанційного та змішаного навчань 

відповідно до своєї сфери діяльності. Так, теоретико-методичні засади організації 

та застосування технології дистанційного навчання знайшли своє відображення у 

працях О. Андрєєва [2], В. Бикова [211], І. Блощинського [21], М. Верьовко [267], 

В. Вишнівського [27], Г. Гайдура [27], Н. Жевакіної [67], А. Каленського [80], 

О. Кіріленко [86], В. Кухаренка [210], М. Мартиненко [121], В. Олійника [149], 

О. Самойленка [189], П. Стефаненка [205], Ю. Триуса [216], Г. Шиліної [233], 

В. Ягупова [241]. Інші питання щодо застосування технології дистанційного 

навчання в освітньому середовищі, цікаві для нашого дослідження, висвітлювали 

П. Федорук [219] (адаптивна система дистанційного навчання), І. Секрет 

(педагогічні умови формування ІПК в умовах дистанційної освіти) [191]. Науковці 

К. Акуленко [1], І. Герасименко, Ю. Триус, В. Франчук досліджували дистанційне 

навчання на базі MOODLE [216].  

Зарубіжний досвід впровадження технології дистанційного навчання в 

країнах Європи та США вивчали В. Биков (Європа, США) [211], О. Малярчук 

(США) [118], Б. Шуневич (Європа, Північна Америка) [235]. Теорію і практику 

застосування технології змішаного навчання розглядали вчені В. Баркасі, 

О. Костіна (іноземні мови) [11; 92], О. Доброштан (вища математика) [61], 

О. Кривонос (моделі) [95], В. Кухаренко, В. Олійник та О. Рибалко (теорія і 

практика) [210], О. Мусійовська (іноземні мови) [137], Я. Сікора (реалізація у 

ВВНЗ) [194], А. Стрюк (теоретико-методичні засади) [207], Г. Чередніченко 

(використання системи MOODLE; іноземні мови) [226].  

На думку науковців, технологія змішаного навчання надає гнучкості 

навчальному процесу, враховує потреби студентів (курсантів, слухачів), темп 

навчання, сприяє збільшенню мотивації, самостійності та рефлексії студентів 

(курсантів, слухачів), що є передумовою для успішного освітнього процесу 
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загалом. Як зазначають В. Кухаренко, В. Олійник, О. Рибалко, змішане навчання 

сприяє досягненню більшого результату з меншими витратами й належить до 

будь-якого поєднання традиційного й дистанційного навчання, де студент краще 

контролюється і реалізує індивідуальний стиль навчання [153; 211; 255; 257; 258].  

За В. Баркасі, технологія змішаного навчання дозволяє ефективно 

поєднувати переваги традиційного навчання з перевагами дистанційних 

технологій, коли значна частина матеріалу засвоюється студентами самостійно в 

дистанційному компоненті програми або курсу, а очні заняття стають більш 

насиченими та ефективно організованими [11]. Погоджується з цією думкою 

вчена Г. Чередніченко, зазначаючи, що змішане навчання є системою навчання 

(викладання), яка поєднує найбільш ефективні аспекти та переваги викладання в 

аудиторії та інтерактивного або дистанційного навчання і є системою, що 

складається з рівних частин, які функціонують у постійному взаємозв’язку, 

утворюючи певне ціле [226].  

А. Стрюк зауважує, що змішане навчання – це цілеспрямований процес 

здобування знань, умінь і навичок в умовах інтеграції аудиторної та 

позааудиторної навчальної діяльності суб’єктів освітнього процесу на основі 

взаємного доповнення технологій традиційного, електронного, дистанційного та 

мобільного навчання. У цьому визначенні підкреслено проміжну роль змішаного 

навчання між традиційним (переважно аудиторним) і дистанційним (переважно 

позааудиторним) [207]. Тут слушним є спостереження дослідниці Г. Шиліної про 

те, що змішане навчання успадковує переваги дистанційного й виключає його 

недоліки [233]. За О. Кривонос, суть освітньої концепції змішаного навчання 

полягає в поєднанні самостійного (онлайн) й очного (з викладачем) навчання, що 

дає можливість контролювати суб’єктам навчання час, місце, темп і стратегію 

вивчення матеріалу [95].  

Іноземні фахівці (М. Барт, Р. Гаррісон, Ч. Грехем, Ч.Д. Дзюбан, Х. Канука, 

П. Москаль, Дж. Хартман) також присвячували свої наукові розвідки питанням 

покращення освіти завдяки застосуванню інноваційних технологій, зокрема 

технології змішаного навчання. Іноземні дослідники звертають увагу на 
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особистісно орієнтовану спрямованість технології змішаного навчання, оскільки 

вона забезпечує активну взаємодію студентів та викладачів під час очного 

навчання та використання технічних можливостей мережі, що сприяє залученню 

студента до навчального процесу, який, своєю чергою, набуває рис 

інтерактивності [251; 253; 258; 259; 260; 262–266]. 

Якщо звернутися до зарубіжної наукової літератури, де поширена практика 

застосування технології змішаного навчання в освіті, то варто зазначити, що 

зазвичай іноземні науковці (Ч. Д. Дзюбан, П. Валіатан) розглядають технологію 

змішаного навчання як поєднання традиційного навчання (лекції, семінари, уроки) 

з електронним навчанням, самонавчанням із зменшенням часу на аудиторну 

роботу та без відриву від виробництва [252; 266].  

Своєю чергою, іноземні військові фахівці, спеціалісти сектору безпеки та 

оборони країн-членів НАТО, підтримують та беруть активну участь у тих 

навчальних програмах, які надають можливість визначати власний темп навчання 

та можливість повернутися до навчального матеріалу в будь-який момент під час 

проходження курсу. Тому провідні країни світу почали звертатися до 

електронного, дистанційного та змішаних форм навчання, щоб задовольнити 

потреби сучасного суспільства [261; 263]. 

Вважаємо за доцільне зазначити, що під час вивчення науково-педагогічної 

літератури, присвяченої теорії і методиці застосування технології змішаного 

навчання, ми помітили, що українські дослідники перекладають іноземний термін 

«blended learning» як «змішане навчання», «комбіноване навчання», «гібридне 

навчання», «гнучке навчання». У наукових розвідках українських авторів 

вищезазначені терміни вживаються як синоніми. Дещо інший погляд з приводу 

цього питання має О. Мусійовська. У своїй дисертації вона розмежовує ці поняття 

і вживає термін «комбіноване навчання», визначаючи його як «інноваційну 

технологію, яка поєднує елементи очного, електронного та веб-навчання, 

технології подачі та підтримки навчання та реалізується через детально 

сплановану і теоретично обґрунтовану навчальну діяльність, не порушуючи 

існуючого режиму навчання у вищому навчальному закладі, дає можливість 
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інтегрувати сучасні інноваційні технології та засоби навчання у традиційний 

навчальний процес і з їх допомогою перетворити аудиторну, самостійну та 

індивідуальну роботу студента в єдиний цикл взаємопов’язаних етапів, які 

формують його як майбутнього фахівця». Дослідниця ототожнює змішане 

навчання з гібридним, яке поєднує очний та дистанційний складники [137; с. 58]. 

Термін «blended learning» виступає в дослідженнях в основному як 

загальний і не розглядається як єдиний загальноприйнятий підхід у системах 

вищої освіти України. Технологія змішаного навчання сприймається більше як 

узагальнювальна для різних інноваційних підходів до навчання, які поєднують 

традиційні заняття з технологіями дистанційного навчання. Така невизначеність 

призвела до того, що у вітчизняній педагогічній літературі не можна знайти 

відповіді на питання, які саме складники поєднує ця технологія. Таким чином, 

незважаючи на свою популярність серед українських та зарубіжних науковців, 

технологія змішаного навчання в педагогіці України є відносно новою й такою, 

що розвивається.  

До сьогодні серед науковців триває дискусія щодо основних складників 

технології змішаного навчання, проте наша позиція з цього питання полягає в 

тому, що у змішаних середовищах навчання освітній процес ВВНЗ має 

поєднувати традиційне очне навчання та навчання за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій, які є посередниками в ході навчання і взаємодії, не 

потребуючи присутності студентів та викладачів в одному місці. Аналіз наукової 

літератури показав, що основна відмінність у поглядах учених полягає у різному 

розумінні визначення заочного компонента змішаного навчання, який може 

розглядатися як дистанційне навчання, як електронне навчання, як застосування 

комп’ютерних технологій із можливістю виходу в мережу Інтернет для 

спілкування он-лайн або ж як використання комп’ютера та електронних баз під 

час самостійної підготовки до занять. Зрозуміло, що, розглядаючи кожний підхід, 

необхідно враховувати, з якою метою науковець визначає компоненти технології, 

у якій сфері діяльності він задіяний та які проблеми дослідник намагався 
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вирішити за допомогою поєднання обраних компонентів технології змішаного 

навчання [58; 94; 147; 202].  

Звідси випливає, що підходи до розуміння суті технології змішаного 

навчання зосереджуються в діапазоні від традиційного навчання, що потребує 

особистої присутності студента, до дистанційного, тобто без прямого 

міжособистісного контакту з викладачем, а змішане навчання умовно перебуває 

між цими двома протилежними формами навчання, оскільки воно поєднує 

елементи кожного з них.  

У нашому випадку технологія змішаного навчання є формальною 

програмою освіти, у якій майбутній МВУ навчається за допомогою дистанційного 

контенту (тобто через викладання, яке надає майбутньому МВУ певні елементи 

контролю щодо вибору часу, місця, способів, темпу навчання) й під керівництвом 

викладача у ВВНЗ. Перший компонент технології змішаного навчання – 

дистанційний контент – охоплює суть та характеристики, які стосуються 

технології дистанційного навчання, де зміст освіти та викладання дисциплін 

забезпечуються переважно через Інтернет, або внутрішню мережу. Другий 

компонент визначення звертає увагу на те, що навчання має бути контрольованим, 

щоб відрізнити змішане навчання від дистанційного.  

Аналіз наукових праць дозволив нам виокремити такі переваги змішаного 

підходу до навчання у ВВНЗ:  

збільшення мотивації майбутніх МВУ; 

підвищення ефективності навчання через розширений доступ майбутніх 

МВУ до навчальної інформації;  

висока гнучкість у керуванні наявними ресурсами: часом, місцем, темпом 

опрацювання навчального матеріалу тощо; 

оволодіння практичними навичками самостійної роботи, що, своєю чергою, 

сприяє розвитку критичного мислення майбутніх МВУ; 

підвищення інтерактивності та поглиблення соціальної взаємодії; 

можливість неодноразового звернення до навчального матеріалу, який 

розташований у мережі Інтернет, або в локальній мережі; 
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можливість постійного та своєчасного контролю досягнень майбутніх МВУ. 

З огляду на вищезазначене можна стверджувати, що технологія змішаного 

навчання у ВВНЗ надає можливість поєднати переваги інтерактивного навчання 

на основі дистанційних технологій і переваги традиційного навчання. Завдяки цій 

технології майбутні МВУ мають можливість скористатися частково 

індивідуальною програмою, яка задовольняє їхні особисті потреби до навчання, 

отримання освіти та подальшого професійного та особистісного розвитку. 

Майбутні МВУ можуть спілкуватися з викладачами особисто або в системі 

дистанційного навчання, що дає можливість викладачам і майбутнім МВУ 

відстежувати прогрес щодо формування ІПК та аналізувати досягнення в 

навчанні.  

Враховуючи рекомендації фахівців з питань освіти, які займаються 

вивченням питання втілення технологій дистанційного та змішаного навчань 

(І. Блощинського, О. Кривонос, В. Кухаренка, О. Мусійовської, Я. Сікори, 

А. Стрюка, Г. Чередніченко, Л. Шапран), ми робимо висновок, що ефективність 

впровадження професійно орієнтованої моделі формування ІПК з використанням 

технології змішаного навчання у ВВНЗ залежить від певних психолого-

педагогічних та організаційних умов, а саме: 

інституційних – готовність і здатність ВВНЗ до застосування технології 

змішаного навчання та наявність необхідних засобів для належного виконання 

цього завдання; 

психолого-педагогічних – поєднання змісту, потреб майбутніх МВУ та мети 

навчання; розроблення методів, моделей і навчально-методичного забезпечення 

освітнього процесу в дистанційному середовищі навчання; розроблення контенту 

навчального курсу засобами інформаційних технологій з урахуванням 

індивідуальних особливостей учасників навчального процесу; 

технічних – робота сервера на високому рівні; можливість постійного 

доступу до навчальних матеріалів; застосування сучасних мультимедійних 

засобів, технологій комунікації та підтримки навчання; 
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моніторингу – здатність програми оцінювати виконання завдань майбутніми 

МВУ та вимірювати результати дистанційного навчання; надання інформації про 

прогрес навчання майбутніх МВУ; 

управління – організація навчання через комплексну систему управління 

навчальною діяльністю в синхронному та асинхронному режимах; 

особистісних якостей учасників навчання – присутність мотивації та 

стійкого інтересу майбутніх МВУ, здатність ефективно управляти часом; 

наявність самодисципліни; готовність викладача та майбутнього МВУ до 

використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі. 

Отже, на основі теоретичного аналізу вітчизняної та зарубіжної наукової 

літератури з порушеного питання, законодавчої бази України ми визначили 

змішане навчання у ВВНЗ як є поєднання ефективних елементів і переваг очного 

(в аудиторії під керівництвом викладача) та дистанційного навчання 

(електронне самонавчання), що функціонують постійно й злагоджено та 

утворюють одне ціле за умови врахування психолого-педагогічних та 

організаційних умов її формування. 

Упровадження технології змішаного навчання в освітній процес ВВНЗ дає 

можливість за мінімальних затрат часу та коштів на обладнання підвищити якість 

іншомовної підготовки майбутніх МВУ, сприяє розвитку самостійної творчої 

діяльності майбутніх МВУ, стимулює одержання додаткових знань з іноземної 

мови та їх закріплення. Застосування технології змішаного навчання дозволяє 

готувати в системі післядипломної освіти конкурентоспроможних військових 

фахівців, здатних використовувати іноземну мову під час своєї військово-

професійної діяльності. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Аналіз теоретичних основ формування іншомовної професійної 

компетентності майбутніх магістрів військового управління дозволив зробити 

такі висновки: 
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1. Проблема формування ІПК майбутніх МВУ є актуальною, оскільки 

реформування ЗС України відповідно до стандартів НАТО вимагає від 

військових фахівців володіння іноземною мовою на високому рівні. Для 

виконання поставлених завдань офіцер має бути гнучким, мобільним і здатним 

використовувати іноземну мову як інструмент ефективного вирішення завдань, 

швидко приймати нестандартні рішення в умовах іншомовного середовища й 

нести за них відповідальність, володіти комунікативною культурою, вміти 

знаходити, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію з іншомовних 

джерел і застосовувати її на практиці тощо.  

2. Компетентнісний підхід до аналізу проблеми формування ІПК 

майбутніх МВУ, а також урахування особливостей їх підготовки в системі 

післядипломної освіти надали можливість визначити ІПК майбутніх МВУ як 

інтегративне професійне утворення, яке є сукупністю мовних знань, 

іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь, досвіду їх застосування в 

іншомовному середовищі й містить професійно важливі якості офіцера, що 

відображають здатність функціонувати в іншомовному середовищі та 

готовність до виконання завдань під час проведення спільних бойових дій 

(операцій) з підрозділами НАТО. 

Спираючись на наукові праці, присвячені вивченню змісту й сутності 

професійної компетентності, ми визначено такі компоненти ІПК 

майбутніх МВУ:  

ціннісно-мотиваційний – пов’язаний із розвитком комплексу професійних 

цінностей і мотивів майбутніх МВУ, який дає змогу зрозуміти, що 

сформованість ІПК є важливою для їх професійного розвитку й успішної 

військово-професійної діяльності; 

когнітивний – спрямований на оволодіння майбутніми МВУ 

лінгвістичними та соціолінгвістичними знаннями, що сприяють їх ефективній 

військово-професійній діяльності в офіційних і неформальних ситуаціях; 

операційний – виявляється у здатності й готовності майбутніх МВУ 

виконувати професійні завдання в іншомовному середовищі самостійно та 
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мобільно, а також успішно вирішувати професійно ситуативні завдання шляхом 

використання іноземної мови в усіх видах мовлення: читанні, аудіюванні, 

говорінні, письмі; 

суб’єктний – відображає наявність рефлексії та саморефлексії, що є 

багатогранною якістю майбутнього МВУ й виявляється у здатності до 

самоаналізу й самоспостереження за своїм прогресом, критичному оцінюванні 

власних здатностей і знань з іноземної мови. Це, зі свого боку, передбачає 

вмотивованість майбутніх МВУ до самовдосконалення та ефективної 

військово-професійної діяльності з подальшим використанням іноземної мови. 

3. Аналіз наукових праць дослідників, які висвітлювали проблемні 

питання формування готовності до виконання професійних завдань, дозволив 

зробити висновок, що Готовність майбутніх МВУ до використання іноземної 

мови у професійних ситуаціях передбачає їх прагнення застосовувати іноземну 

мову на практиці, позитивне ставлення до формування ІПК; відповідальність за 

виконання поставлених завдань, почуття обов’язку; постійне поглиблення 

уявлень про особливості й умови застосування іноземної мови під час 

професійної діяльності, її вимоги до особистості, володіння необхідними 

компетентностями; наявність професійної етики, професійних ідеалів і 

поглядів, принципів, переконань, готовності діяти відповідно до них; контроль 

за своїми діями, цілеспрямованість, наполегливість, ініціативність, рішучість, 

самостійність, самокритичність, самоконтроль; здатність до самооцінювання 

власної іншомовної професійної підготовленості. 

4. Визначено, що методичним підходом до формування ІПК 

майбутніх МВУ є поєднання ефективних елементів і переваг очного (в 

аудиторії під керівництвом викладача) та дистанційного навчання (електронне 

самонавчання), що функціонують постійно й злагоджено та утворюють одне 

ціле за умови врахування психолого-педагогічних та організаційних умов її 

формування. 
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5. Психолого-педагогічні дослідження вітчизняних та зарубіжних 

науковців щодо формування ІПК майбутніх фахівців засвідчують, що 

технологія змішаного навчання може виступати основою для розроблення 

професійно орієнтованої моделі формування ІПК майбутніх МВУ.  

Основні положення, висвітлені в першому розділі, знайшли своє 

відображення у таких публікаціях автора [33; 34; 35; 36; 37; 39; 41; 42; 43; 98]. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ 

ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ 

 

2.1. Загальна методика проведення дисертаційного дослідження 

 

Основою методики проведення дисертаційного дослідження щодо 

формування ІПК майбутніх МВУ стали методичні напрацювання 

Ю. Бабанського [6], С. Гончаренка [51], А. Єріної [65], С. Максименка [116], 

І. Кринецького [100], О. Крушельницької [101], П. Образцова [145].  

Мета дослідження полягала в обґрунтуванні та експериментальній 

перевірці результативності професійно орієнтованої моделі формування ІПК 

майбутніх МВУ в системі післядипломної освіти. 

Дисертаційне дослідження передбачало: 

по-перше, аналіз стану дослідженості проблеми формування ІПК 

майбутніх МВУ в педагогічній теорії і практиці, уточнення сутності базових 

категорій і понять; 

по-друге, здійснення педагогічного моделювання процесу формування 

ІПК майбутніх МВУ у ВВНЗ із використанням технології змішаного навчання; 

по-третє, експериментальну перевірку результативності професійно 

орієнтованої моделі формування ІПК майбутніх МВУ;  

по-четверте, узагальнення результатів дослідження, формулювання 

наукових висновків, доведення або спростування гіпотези; 

по-п’яте, розроблення та впровадження методичних рекомендацій щодо 

формування ІПК майбутніх МВУ в системі післядипломної освіти. 

по-шосте, оформлення та впровадження результатів дослідження в 

освітній процес ВВНЗ. 

Гіпотеза дослідження полягала в тому, що формування іншомовної 

професійної компетентності майбутніх МВУ може бути результативним за 
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умови здійснення педагогічного моделювання її формування та розроблення 

відповідної авторської методики змішаного навчання.  

Мета дослідження полягала в обґрунтуванні та експериментальній 

перевірці результативності професійно орієнтованої моделі формування ІПК 

майбутніх МВУ в системі післядипломної освіти.  

Відповідно до мети та завдань дисертаційного дослідження розроблено й 

теоретично обґрунтовано методику дослідження, етапи його проведення, а також 

обрано діагностичний інструментарій для визначення сформованості ІПК 

майбутніх МВУ. Організація і проведення наукового дослідження 

реалізовувалися у два етапи.  

Для перевірки гіпотези та досягнення визначеної мети було проведено 

дослідно-експериментальну роботу на базі Національного університету 

оборони України (НУОУ) імені Івана Черняховського (2014–2018 н. р.). Усього 

експериментальним дослідженням було охоплено 340 майбутніх МВУ. 

На пошуково-констатувальному етапі (2014–2015 н.р.) було здійснено 

теоретичний аналіз, систематизацію і класифікацію наукових джерел за темою 

дисертації; визначено поняттєво-категоріальний апарат, методологічну та 

теоретичну основу дослідження. Установлено об’єкт, предмет, мету й завдання 

дослідження, сформульовано гіпотезу дослідження та розроблено план щодо 

його здійснення, відпрацьовано методику цього етапу експерименту і з’ясовано 

сучасний стан сформованості ІПК майбутніх МВУ. Розроблено й обґрунтовано 

професійно орієнтовану модель її формування, укладено програму 

формувального етапу експерименту, сформовано контрольну (КГ) та 

експериментальну (ЕГ) групи для реалізації задуму дослідження і застосування 

професійно орієнтованої моделі формування ІПК майбутніх МВУ. 

Аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової психолого-педагогічної 

літератури з порушеного питання дозволив уточнити сутність понять 

«компетентнісний підхід», «компетентність», «професійна компетентність», 

«іншомовна професійна компетентність майбутніх магістрів військового 

управління». Проаналізувавши наукові розвідки з проблеми, ми визначили 



68 
компоненти ІПК майбутніх МВУ, теоретично їх обґрунтували, а також 

доповнили зазначене вище визначення такими професійно важливими 

характеристиками, як «здатність МВУ функціонувати в іншомовному 

середовищі» та «готовність до виконання завдань під час проведення спільних 

бойових дій (операцій) з підрозділами НАТО». 

На цьому етапі також було визначено критерії, показники діагностування 

сформованості ІПК майбутніх МВУ, проведено констатувальний етап 

експериментального педагогічного експерименту, розроблено й обґрунтовано 

професійно орієнтовану модель формування ІПК, здійснено аналіз результатів 

зазначеного етапу експерименту. Було з’ясовано основні підходи до визначення 

та розуміння сутності, структури ІПК майбутніх МВУ (гуманістичний, 

компетентнісний, суб’єктно-діяльнісний, контекстний), методи проведення 

дослідження, визначено склад ЕГ та КГ.  

На констатувальному етапі педагогічного експерименту було визначено 

основні компоненти ІПК майбутніх МВУ та вивчено стан сформованості їхньої 

ІПК за такими критеріями: ціннісно-мотиваційним, інтелектуальним, 

діяльнісним та рефлексивним. Це дало можливість вийти на рівень 

узагальнення, достатній для розуміння сутності ІПК майбутніх МВУ, що, своєю 

чергою, дало можливість розробити професійно орієнтовану модель 

формування ІПК майбутніх МВУ із використанням технології змішаного 

навчання. 

До участі в педагогічному експерименті на констатувальному етапі 

(2015 н.р.) було залучено майбутніх МВУ денної форми навчання. Вибірка 

склала 160 осіб. Довірча ймовірність оцінювання X  становила 0,05 (р ≤ 0,05),  

t-критерій Ст’юдента склав 1,97 ( st  = 1,97). 

Експеримент мав на меті виявити рівень сформованості ІПК слухачів 

після опанування курсу іноземної військової термінології за традиційною 

методикою. Результати зазначеного етапу експерименту висвітлено в п. 2.2. 

нашої дисертації.  

Формувальний етап педагогічного експерименту (2016–2018 н.р.) 
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передбачав дослідно-експериментальну роботу, під час якої було перевірено 

гіпотезу дослідження, визначено сформованість ІПК майбутніх МВУ в 

експериментальній групі. Перевірено результативність розробленої професійно 

орієнтованої моделі формування ІПК майбутніх МВУ шляхом аналізу рівнів 

сформованості зазначеної компетентності в ЕГ і КГ після завершення 

формувального етапу експерименту. На основі застосування відповідних 

методик діагностування встановлено рівні сформованості ІПК майбутніх МВУ 

в КГ та ЕГ. 

Цей етап педагогічного експерименту мав таку послідовність: 

визначення контрольної та експериментальної груп; 

застосування діагностичного інструментарію (психологічних методик та 

мовного відповідно до вимог НАТО STANAG 6001) для визначення рівня 

сформованості ІПК майбутніх МВУ; 

аналіз отриманих результатів; 

формування ІПК майбутніх МВУ шляхом впровадження професійно 

орієнтованої моделі формування ІПК, яка містить концептуальний, змістовний, 

методичний і результативний блоки та передбачає впровадження авторської 

методики формування ІПК майбутніх МВУ, основу якої складають основні 

положення змішаного навчання у ВВНЗ; 

повторна діагностика рівнів сформованості ІПК майбутніх МВУ; 

аналіз отриманих результатів. 

Проведення етапів педагогічного експерименту передбачало застосування 

комплексу методик (табл. 2.1). 

Для визначення рівня сформованості ціннісно-мотиваційного компонента 

ми застосовували такі методики: модифікований опитувальник локус-контролю 

за О. Ксенофонтовою, опитувальник «Потреби у досягненнях» Ю. Орлова і 

методику «Ціннісні орієнтації» М. Рокича. Зазначений діагностичний 

інструментарій було спрямовано на визначення системи цінностей та джерел 

мотивації життєвої активності майбутніх МВУ.  
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Таблиця 2.1 

Діагностичний інструментарій визначення рівнів сформованості ІПК 

майбутніх магістрів військового управління 
№ 
з/п 

Методики діагностування сформованості іншомовної 
професійної компетентності майбутніх МВУ 

Компоненти  

1 Анкетування для з’ясування мотивів вивчення 
іноземної мови 

Ціннісно-мотиваційний, 
суб’єктний  

2 Модифікований опитувальник локус-контролю  
О. Ксенофонтової 

Ціннісно-мотиваційний 

3 Опитувальник «Потреби у досягненнях» Ю. Орлова Ціннісно-мотиваційний 

4 Методика «Ціннісні орієнтації» М. Рокича Ціннісно-мотиваційний 

5 Тест для визначення індивідуальних здібностей до 
вивчення іноземних мов 

Когнітивний 

6 Стандартизований мовний тест відповідно до 
стандарту НАТО STANAG 6001 

Когнітивний, 
операційний 

7 Опитувальник «Діагностика рефлексії» А. Карпова, 
анкетування для з’ясування мотивів вивчення 
іноземної мови 

Суб’єктний  

Модифікований опитувальник локус-контролю О. Ксенофонтової (від 

лат. locus – місце, місцезнаходження і фр. сontrole – перевірка) – методика, 

спрямована на діагностику сформованості ціннісно-мотиваційного компонента. 

Опитувальник надає важливу інформацію про досліджуваних стосовно 

розвитку важливих інтегральних характеристик самоусвідомлення, зокрема 

почуття відповідальності, готовності до активності та самооцінки [102]. 

Коли вчені говорять про локус-контроль особистості, то мають на увазі 

схильність людини бачити джерело управління своїм життям або переважно в 

зовнішньому середовищі, або в собі. Люди по-різному ставляться до 

відповідальності за свої вчинки та пояснюють причини важливих для себе 

подій і місце локалізації контролю над ними. Основним елементом теорії 

соціального вчення є очікування індивіда, що його поведінка приведе до 

бажаної винагороди. Проблема контролю соціальної поведінки вивчається в 

різних аспектах у філософії, соціології, психології при аналізі можливостей і 

здібностей людини управляти своєю поведінкою. Існує два полярних типи 
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локалізації контролю: екстернальний (зовнішній локус) та інтернальний 

(внутрішній локус) [102; 158; 228].  

У контексті нашого дослідження модифікований опитувальник локус-

контролю О. Ксенофонтової (додаток А) застосовувався для швидкої й 

ефективного оцінювання сформованості у майбутніх МВУ рівня суб’єктивного 

контролю над різноманітними життєвими ситуаціями, а також для визначення 

локалізації контролю особистості за значущими для неї подіями в різних 

соціальних сферах її існування та діяльності.  

Рівень опанування мовою значною мірою залежить від мотивації 

досягнення. Потреба в досягненні відіграє важливу роль у саморегуляції 

майбутніх МВУ, оскільки є одним із головних внутрішніх чинників, що 

підтримують прагнення майбутніх МВУ до виявлення своїх здібностей та 

виконання завдань більшої складності. У зв’язку з цим ми застосували 

опитувальник «Потреби у досягненнях» Ю. Орлова (додаток Б), що допомагає 

дослідити особливості мотивації досягнення, тобто сформованість прагнень 

цілеспрямовано йти до своєї мети. Методика складається із 23 тверджень та 

ключа для обрахунку результатів [152]. 

Формування суб’єктного компонента ІПК є одним із головних завдань 

професійної підготовки майбутніх МВУ. Суб’єктний компонент становить 

сукупність особисто значущих і ціннісних прагнень, ідеалів, переконань та 

поглядів щодо використання іноземної мови під час професійної діяльності; 

розуміння майбутніми МВУ ІПК як однієї з основних професійних цінностей; 

адекватну самооцінку власних можливостей щодо використання іноземної 

мови; прагнення до самоактуалізації, саморозвитку, постійної роботи над 

собою з метою підвищення рівня володіння іноземною мовою; прагнення до 

професійного самовдосконалення за допомогою іноземної мови; здатність до 

рефлексії у сфері пошуку та обробки інформації з іноземних джерел, в 

опануванні та використанні іноземної мови; самоаналіз і самооцінка 

професійної діяльності в іншомовному середовищі; здатність адекватно 

оцінювати власні досягнення з вивчення іноземної мови, свій рівень ІПК; 
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уміння визначати переваги й недоліки власної ІПК [183]. 

Вагоме місце в системі ціннісних орієнтацій особистості займають 

професійні, які є важливими для професійного самовизначення і становлення 

суб’єкта, зокрема майбутніх МВУ, оскільки цими цінностями визначається їхня 

навчальна діяльність. Дослідники виокремлюють такі цінності: цінності 

професії, пов’язані із самовизначенням у професійній діяльності; цінності 

професії, що виникають на основі різних видів винагороди професійної 

діяльності з боку суспільства; цінності, утворені на базі різних рис певної 

професії; цінності вищого ґатунку, що використовуються в суспільстві для 

регуляції ставлення до професії [113]. 

Таким чином, ціннісні орієнтації є засобом виявлення суб’єктного 

ставлення індивіда до навчання, зокрема й до вивчення іноземної мови, 

оскільки вони є умовою формування професійно значущих особистісних 

якостей майбутнього МВУ як суб’єкта професійної діяльності. Ціннісні 

орієнтації майбутніх МВУ не лише визначають мотивацію їхньої поведінки, а й 

визначають майбутні професійні орієнтації.  

Для дослідження ціннісних орієнтацій майбутніх МВУ ми застосували 

методику «Ціннісні орієнтації» М. Рокича, спрямовану на вивчення ціннісно-

мотиваційної сфери людини (додаток В). У методиці представлено два класи 

цінностей: термінальні та інструментальні. Термінальні цінності – це 

переконання в тому, що кінцева мета існування особистості варта того, щоб до 

неї прагнути. Своєю чергою, інструментальні цінності – це ті якості, які 

притаманні особистості в будь-якій ситуації та за будь-яких обставин. 

Респондент надає кожній цінності ранговий номер. Спочатку було надано набір 

термінальних цінностей, а потім – інструментальних. 

Для визначення сформованості таких компонентів ІПК, як когнітивний та 

операційний, було використано метод тестування. З цією метою ми обрали 

стандартизований мовний тест відповідно до стандарту НАТО STANAG 6001 з 

чотирьох видів мовлення: аудіювання, говоріння, читання та письма, 

(Додаток Г.1). Мовне тестування проводилося в межах стандартизованих 
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мовленнєвих рівнів СМР 1 «Виживання» та СМР 2 «Функціональний». 

Для визначення здібностей кожного майбутнього МВУ до опанування 

іноземними мовами було застосовано тест для визначення індивідуальних 

здібностей до вивчення іноземних мов», який був розроблений на основі «The 

Modern Language Aptitude Test (MLAT)» (Додаток Г.2). Тест, у якому 

використовувалася штучно вигадана мова, мав на меті прогнозування 

успішності мовної підготовки. Майбутнім МВУ необхідно було розпізнати 

значення слів, граматичні правила та структури, які характерні для іноземної 

мови. Цей тест складається з шести частин, кожна з яких виявляє здібності, 

необхідні для вивчення іноземної мови. Перша частина – «Вивчення чисел». У 

ній пропонуються тестові завдання, спрямовані на запам’ятовування групи 

чисел шляхом сприйняття на слух та розрізнення різних комбінацій з 

використанням цих чисел.  

Друга частина – «Аналітичне мислення і логіка», яка передбачає 

розпізнавання майбутніми МВУ українського значення різних іноземних слів. 

У третій частині – «Правопис» – майбутні МВУ повинні прочитати слова, 

які написані відповідно до їхнього звучання, а не за правилами правопису. З 

переліку запропонованих слів вони мають обрати одне слово, звучання якого на 

їхню думку, відповідає правопису.  

Четверта частина – «Слова у реченні» – визначає обізнаність майбутніх 

МВУ з граматичними структурами. Майбутнім МВУ надається ключове слово 

в реченні, після чого їм пропонують прочитати друге речення (ряд речень) та 

обрати одне слово, яке виконує функцію, аналогічну ключовому слову. 

У п’ятій частині тесту – «Граматика» – запропоновано вислови або 

речення, які подаються рідною та штучною мовами. Необхідно розкрити 

значення слів, граматичні правила і структури, які діють у цій мові. 

Використовуючи ці знання, необхідно трансформувати вислови (речення) 

рідної мови в подібні конструкції штучної мови. Для цього необхідно 

використовувати лише подані вислови або речення. 

У шостій частині тесту – «Асоціативні пари» – майбутні МВУ повинні 
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були швидко вивчити ряд іншомовних слів та запам’ятати їхні українські 

еквіваленти. 

Така методика тестування для визначення індивідуальних здібностей до 

вивчення іноземних мов передбачає виконання тестових завдань встановленої 

тривалості письмово та в аудіорежимі.  

Методика передбачає використання комплексного підходу до перевірки 

психофізіологічних здібностей людини, що включає діагностування рівня 

здатності до запам’ятовування, логічного мислення та фонематичного 

сприйняття. Методика представлена детально в додатку Д. 

Для діагностування рівнів розвиненості суб’єктного компонента ІПК 

майбутніх МВУ було використано опитувальник А. Карпова «Діагностика 

рефлексії»  (Додаток Д). Вона базується на теоретичному матеріалі та визначає 

поняття рефлексивності. Методика бере до уваги три головні види рефлексії: 

ситуативну (актуальну), ретроспективну та перспективну. Ситуативна рефлексія 

забезпечує самоконтроль поведінки в певній ситуації, осмислення усіх її 

елементів, аналіз того, що відбувається. Ретроспективна рефлексія виявляється в 

схильності до аналізу вже минулої діяльності та минулих подій. У цьому випадку 

людина аналізує передумови, мотиви та причини того, що сталося. Перспективна 

рефлексія співвідноситься із плануванням майбутніх своїх дій, передбачаючи 

ймовірні наслідки. Перспективна рефлексія відображає також планування 

людиною деталей своєї майбутньої поведінки [84]. 

Під час контрольного етапу педагогічного дослідження (2017 – 2018 н. р.) 

було здійснено перевірку результативності розробленої професійно 

орієнтованої моделі формування ІПК майбутніх МВУ завдяки аналізу рівнів 

сформованості зазначеної компетентності в КГ та ЕГ після завершення 

формувального експерименту. З метою з’ясування динаміки рівнів 

сформованості ІПК майбутніх МВУ зроблено порівняльний аналіз даних, 

встановлених на початку формувального етапу експерименту та після його 

завершення. Математична обробка отриманих даних експерименту відбувалась 

із використанням інтервального оцінювання показників математичного 
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очікування X , проведених за різними методиками. Математичне очікування – 

одна з основних числових характеристик випадкової величини, яка є 

узагальненим поняттям середнього значення сукупності чисел на той випадок, 

коли елементи множини значень цієї сукупності мають різну «вагу», ціну, 

важливість, пріоритет, що є характерним для значень випадкової змінної. 

Оскільки випадкова величина може бути дискретною або задана 

густиною розподілу ймовірностей, тому теорія ймовірностей наводить два 

означення математичного очікування. 

У нашій дисертації оцінювання рівнів відповідностей майбутніх МВУ за 

визначеними методиками мають дискретні характеристики. Відомо, що 

надійність оцінювання визначається довірчою ймовірністю, за якою 

стверджується, що побудований за результатами вибірки довірчий інтервал 

містить невідомий дійсний параметр. Відповідно, можна очікувати, що за 

визначеною серією спостережень дійсний параметр буде правильно оцінений 

(тобто довірчий інтервал буде включати справжнє значення досліджуваного 

параметра) приблизно в Р*100% випадків. Якщо довірча ймовірність близька до 

1, то ризик помилки мінімальний. ∑p( x ) = 1. 

Довірчу ймовірність ми оцінювали за t-критерієм Ст’юдента, який 

розраховується з таблиці його значень. Довірча ймовірність оцінювання X  

становила під час констатувального експерименту 0,05 (р ≤ 0,05), її 

розраховували за формулою (2.1): 

 VXaVX +<<− , (2.1) 

де 
n

tV s
σ

=  - значення інтервального оцінювання можливого розкиду даних для 

р=0,95; 

σ  – оцінка середньо-квадратичного відхилення спостережень; 

X  – математичне очікування значень спостережень; 

n – кількість проведених спостережень; 

ts – значення коефіцієнту Ст’юдента. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%94_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
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У формувальному експерименті щодо формування ІПК t-критерій 

Ст’юдента склав 2,00 (ts = 2,00). 

Отже, методика дослідження формування ІПК майбутніх МВУ в системі 

післядипломної освіти ґрунтується на результатах аналізу цієї проблеми в 

педагогічній теорії та практиці. Розроблення методики дало змогу визначити 

напрями експериментальної роботи та підвищити ефективність організації 

експерименту. Проведення дисертаційного дослідження передбачало 

визначення змісту і структури ІПК майбутніх МВУ; визначення рівнів, 

критеріїв та показників сформованості досліджуваної компетентності; 

здійснення педагогічного моделювання щодо формування ІПК майбутніх МВУ, 

зокрема розроблення, обґрунтування та експериментальну перевірку 

професійно орієнтованої моделі формування ІПК майбутніх МВУ, що 

включало застосування авторської методики із використанням технології 

змішаного навчання в системі післядипломної освіти. 

 

2.2. Сучасний стан сформованості іншомовної професійної 

компетентності майбутніх магістрів військового управління  

 

З метою оцінювання сучасного стану сформованості ІПК майбутніх МВУ 

та результативності розробленої професійно орієнтованої моделі, встановлення 

рівнів сформованості ІПК майбутніх МВУ нами визначено комплекс критеріїв і 

показників.  

Критерій (від лат. Сriterium – засіб для судження) у Великому 

тлумачному словнику сучасної української мови трактується як «…підстава для 

оцінки, визначення або класифікації чогось; мірило» [26], у словнику 

С. Ожегова – як «…мірило оцінки або судження» [148]. Словник іншомовних 

слів пояснює критерій як ознаку, на основі якої здійснюється оцінка, 

визначення або класифікація чогось; мірило [197]. 

У наукових працях поняття «критерій» учені розглядають як:  

підставу для оцінки, визначення або класифікації чогось; мірило;  
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ознаку, на основі якої формується оцінка якості об’єкта, процесу, мірило 

такої оцінки;  

стандарт, на основі якого можна оцінити, порівняти реальне педагогічне 

явище, процес або якість за еталоном;  

якості, властивості, ознаки досліджуваного об’єкта, що дають можливість 

дійти висновків про його стан, рівень розвитку та функціонування [114; 87]. 

Варто звернути увагу, що до виділення та обґрунтування критеріїв 

науковці висувають загальні вимоги, зазначаючи, що критерії повинні:  

відображати основні закономірності функціонування об’єкта;  

мати суттєві ознаки предмета, тобто відображати необхідні ознаки та 

якості, які мають бути стійкими й постійними; за допомогою критеріїв повинні 

встановлюватися зв’язки між усіма компонентами явища, що аналізується; 

розкриватися через низку показників, залежно від прояву яких можна 

робити висновки про більший чи менший ступінь вираження певного критерію;  

відбивати динаміку вимірюваної якості в часі та просторі; якісні 

показники повинні виступати в єдності з кількісними показниками та 

доповнювати один одного; 

бути однозначними (однаково трактуватись у межах дослідження);  

правомірно диференціювати рівні розвитку явища; 

бути здатними мінімізувати розходження в ситуації повторного 

оцінювання, відображувати всі складники явища [4; 85; 87; 157].  

У рамках нашої дисертації поняття «показник» розглядається як опис 

характеристики об’єкта, яка визнається суттєвою та актуальною в процесі 

оцінювання; величина, яка дає кількісну характеристику явища, або частковий 

складник процесу розвитку. 

Для визначення критеріїв і показників сформованості ІПК досліджуваної 

категорії офіцерів ми трактували співвідношення критеріїв і показників як 

співвідношення загального, конкретного й особливого, коли критерій 

розглядається як найбільш загальна властивість явища, що об’єднує низку 

емпіричних показників його сформованості, а параметр відображує специфічні 
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якісні аспекти їх вивчення, інакше – рівень сформованості того чи іншого 

критерію [4; 114; 179]. 

Під час формування нашого підходу до визначення рівня сформованості 

ІПК ми враховували, що вибір критеріїв має узгоджуватися із структурою 

зазначеної компетентності та відображати стан сформованості її компонентів. 

Аналіз наукової літератури з порушеного питання дав можливість виділити такі 

критерії сформованості ІПК майбутніх МВУ: ціннісно-мотиваційний, 

інтелектуальний, діяльнісний та рефлексивний. 

Ціннісно-мотиваційний критерій характеризує особистісне ставлення 

майбутнього МВУ до опанування іноземної мови в системі післядипломної 

освіти та до майбутньої професійної діяльності з можливістю використання 

інструментарію іноземної мови, розкриває стійкість інтересу до навичок 

мовлення, досвіду застосування іноземної мови під час виконання професійних 

завдань. Безумовно, ціннісно-мотиваційний критерій показує ступінь 

пізнавальної активності й самостійності у процесі навчальної діяльності, 

прагнення майбутніх МВУ до реалізації та розвитку власних можливостей, 

здібностей, особистісних якостей; усвідомлення суспільної та особистої 

значимості вивчення іноземної мови. Ціннісно-мотиваційний критерій 

оцінюється за визначеними показниками (табл. 2.2). 

Інтелектуальний критерій відображає рівень оволодіння майбутніми МВУ 

знаннями з іноземної мови, необхідними для ефективного виконання 

професійної діяльності; обізнаність зі специфікою, нормами, правилами 

іншомовного професійного спілкування та ділового мовлення; знання та 

розуміння соціокультурних особливостей мови, яка вивчається (табл. 2.3). 

Зазначений критерій показує рівень теоретичного засвоєння 

найважливіших знань з іноземної мови, а саме: норм граматики, лексики, 

орфографії, фонетики, а також передбачає наявність у майбутніх МВУ знань 

національно-культурних особливостей країни, мова якої вивчається, культури 

мовленнєвої поведінки. Саме соціокультурні знання стають основою залучення 

майбутніх МВУ до іншої культури, сприяють розвитку свідомого ставлення до 
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формування ІПК як засобу залучення до іншомовної культури в майбутній 

професійній діяльності. 

Таблиця 2.2 

Ціннісно-мотиваційний критерій 
Показники Низький рівень Достатній 

Рівень 
Високий 
рівень 

Методики 
діагностування 

Інтерес до 
вивчення 
іноземної 
мови 

Інтерес до вивчення 
іноземної мови 
низький; вибірковий 
інтерес до вивчення 
окремих тем 

Стійкий 
інтерес до 
вивчення 
іноземної 
мови 
 

Стійкий інтерес 
до вивчення 
іноземної мови; 
особлива 
зацікавленість 
предметом 

Анкетування для 
з’ясування мотивів 
вивчення 
іноземної мови 

Інтерес до 
оволодіння 
спеціальною 
термінологією 

Формальний інтерес 
до вивчення 
іноземної мови, до 
оволодіння 
іноземною фаховою 
термінологією; 
виконання 
мінімальних вимог до 
вивчення іноземної 
мови – необхідність 
для отримання 
диплома 

Навчальна 
діяльність 
свідомо 
спрямована 
на набуття 
ІПК 

Усвідомлення 
особистої та 
суспільної 
важливості 
володіння ІПК; 
прагнення з 
гідністю 
представляти 
інтереси держави 
за допомогою 
інструментарію 
іноземної мови 

Анкетування для 
з’ясування мотивів 
вивчення 
іноземної мови 

Інтерес до 
оволодіння 
спеціальною 
термінологією 

Формальний інтерес 
до вивчення 
іноземної мови, до 
оволодіння 
іноземною фаховою 
термінологією; 
виконання 
мінімальних вимог до 
вивчення іноземної 
мови – необхідність 
для отримання 
диплома 

Навчальна 
діяльність 
свідомо 
спрямована 
на набуття 
ІПК 

Усвідомлення 
особистої та 
суспільної 
важливості 
володіння ІПК; 
прагнення з 
гідністю 
представляти 
інтереси держави 
за допомогою 
інструментарію 
іноземної мови 

Анкетування для 
з’ясування мотивів 
вивчення 
іноземної мови 

Цінності та 
мотивація 

Прагнення до 
реалізації здібностей, 
особистісних якостей 
низькі; 
розвиток вольових 
якостей низький 

Прагнення 
до реалізації 
здібностей, 
особистісних 
якостей 
стійкі; 
розвиток 
вольових 
якостей 
достатній 

Прагнення до 
реалізації 
здібностей, 
особистісних 
якостей на 
високому рівні; 
розвиток 
вольових якостей 
високий 

Модифікований 
опитувальник 
локус-контролю» 
О. Ксенофонтової, 
опитувальник 
«Потреби у 
досягненнях» 
Ю. Орлова; 
методика 
«Ціннісні 
орієнтації» 
М. Рокича 

Діяльнісний критерій виражає рівень оволодіння знаннями, уміннями та 

навичками мовлення, необхідними й достатніми для здійснення іншомовного 

спілкування. Зазначений критерій характеризує операційно-діяльнісну сторону 
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готовності до застосування іноземної мови під час виконання військово-

професійних завдань, демонструє систему інтегрованих знань (мовних, 

соціолінгвістичних) та рівень сформованості мовленнєвих комунікативних 

умінь. 

Таблиця 2.3 

Інтелектуальний критерій 
Показники Низький  

рівень 
Достатній рівень Високий  

рівень 
Методики 

діагностування 
Здібності до 
вивчення 
іноземних 
мов 

Майже відсутні Розвинені 
частково 

На високому 
рівні 

Тест для 
визначення 
індивідуальних 
здібностей до 
вивчення 
іноземних мов  

Лінгвістичні 
знання  
 

Рівень нижчий 
за рівень СМР 1 
відповідно до 
стандарту  
НАТО STANAG 

Рівень СМР 1 
відповідає 
стандарту  
НАТО 
STANAG 6001 

Рівень СМР 2 
відповідає 
стандарту  
НАТО STANAG 
6001 

Стандартизований 
мовний тест 
відповідно до 
стандарту НАТО 
STANAG 6001 

Соціолінгвіс-
тичні знання 

Розуміння 
власної 
ментальності та 
культурно-
історичних 
особливостей 
свого народу; 
часткове 
розуміння 
соціокультурних 
особливостей 
країни, мова якої 
вивчається   

Розуміння 
власної 
ментальності та 
національно-
культурної 
ідентичності; 
розуміння 
культурно-
історичних 
особливостей 
свого народу; 
розуміння 
соціокультурних 
особливостей 
країни, мова якої 
вивчається 

Розуміння 
власної 
ментальності та 
національно-
культурної 
ідентичності; 
розуміння 
соціокультурних 
особливостей 
країни, мова якої 
вивчається;  
знання 
традиційних, 
загальноприйнят
их у культурі, 
що вивчається, 
моделей 
поведінки в 
ділових і 
повсякденних 
ситуаціях; 
обізнаність в 
особливостях 
вербальної і 
невербальної 
поведінки 

Стандартизований 
мовний тест 
відповідно до 
стандарту НАТО 
STANAG 6001 

Отже, як видно з табл. 2.3 діяльнісний критерій характеризує наявність у 

майбутніх МВУ здатності та готовності застосовувати отримані знання з 
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іноземної мови для вирішення завдань в іншомовному середовищі; 

сформованість основних навичок роботи з автентичними джерелами; уміння 

використовувати набутий інтегрований досвід для розв’язання творчих та 

професійних завдань із використанням іноземної мови; уміння застосовувати 

отримані знання у процесі професійної діяльності; здатність приймати рішення 

з погляду їхньої професійної ефективності; спроможність самостійно планувати 

подальший професійний та особистісний саморозвиток. Особистісно-

діяльнісний критерій оцінюється процесуальними показниками. 

Ще одним показником діяльнісного критерію є здатність майбутніх МВУ 

до інтегрування наявних знань для ефективного професійного іншомовного 

спілкування, що сприятиме не лише розвитку логічного мислення майбутнього 

МВУ, а й спонукатиме його до самовдосконалення та поповнення фонових 

знань з різних дисциплін. Зазначене дозволить йому проявляти здатність і 

готовність вирішувати професійні завдання в межах своїх повноважень із 

представниками іноземних країн. Такий показник забезпечує ефективність 

спілкування іноземною мовою майбутніми МВУ, дозволяє орієнтуватися в 

різних ситуаціях взаємодії в іншомовному середовищі, вести діалог та дискусію 

іноземною мовою, вилучати важливу інформацію з наукових автентичних 

джерел, реферувати й анотувати її, а також брати участь у наукових заходах, які 

проводяться іноземною мовою, розвивати у майбутніх МВУ вміння 

міжкультурної комунікації, що сприяє адекватному взаєморозумінню учасників 

комунікативного акту (табл. 2.4). 

Оптимізація процесу формування ІПК вимагає наявності встановлених 

цілей та відповідних кінцевих результатів. Тому важливим стає активне залучення 

рефлексивно-особистісного потенціалу майбутнього МВУ, що в кінцевому 

результаті також визначатиме рівень сформованості ІПК. Тому, виокремлення 

рефлексивного критерію сформованості ІПК дає можливість встановити повноту 

використання майбутнім МВУ власних можливостей. У свою чергу, здатність до 

самоаналізу, саморегуляції та самоосвіти сприятиме не лише підвищенню 

ефективності формування ІПК, а й розвитку самої особистості слухача. Для 



82 
майбутнього МВУ це означає наявність професійно-важливих якостей, які 

впливають на продуктивність його навчальної діяльності. Рефлексивний критерій 

формування ІПК майбутніх МВУ виявляється в наявності у майбутнього МВУ 

рефлексивного мислення, що дає йому можливість перебувати в процесі 

постійного вдосконалення, професійного розвитку й досягти позитивних 

результатів у процесі навчання. 

Таблиця 2.4 
Діяльнісний критерій 

Показники Низький 
рівень 

Середній рівень Високий рівень Методики 
діагностування 

Аудіювання 
Говоріння 
Читання 
Письмо 

Рівень 
нижчий за 
рівень СМР 
1 відповідно 
до стандарту 
НАТО 
STANAG 
6001 

Рівень СМР 1 
відповідає 
стандарту 
НАТО 
STANAG 
6001 

Рівень СМР 2 
відповідає стандарту 
НАТО STANAG 
6001 

Стандартизований 
мовний тест 
відповідно до 
стандарту НАТО 
STANAG 6001 

Соціолінгвіс-
тичні знання 

Розуміння 
власної 
менталь-
ності та 
культурно-
історич-них 
особливо-
стей свого 
народу; 
часткове 
розуміння 
соціо-
культур-них 
особи-
востей 
країни, мова 
якої вивча-
ється   

Розуміння 
власної 
ментальності 
та 
національно-
культурної 
ідентичності; 
розуміння 
культурно-
історичних 
особливостей 
свого народу; 
розуміння 
соціокультур-
них 
особливостей 
країни, мова 
якої 
вивчається 

Розуміння власної 
ментальності та 
національно-
культурної 
ідентичності; 
розуміння культурно-
історичних 
особливостей свого 
народу; розуміння 
соціокультурних 
особливостей країни, 
мова якої вивчається; 
знання традиційних, 
загальноприйнятих у 
культурі, що 
вивчається, моделей 
поведінки в ділових і 
повсякденних 
ситуаціях; обізнаність 
в особливостях 
вербальної і 
невербальної 
поведінки 

Стандартизований 
мовний тест 
відповідно до 
стандарту НАТО 
STANAG 6001 

У межах визначеного критерію майбутній МВУ має можливість більш 

об’єктивно сприймати себе як професіонала, визначати недоліки та переваги 

власної іншомовної підготовки, здійснювати корекцію іншомовної діяльності під 
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час формування ІПК, розуміти, як його сприймають викладачі та колеги, а також 

визначати можливі напрями самоосвіти, професійного, особистісного зростання.  

Показником рефлексивного критерію ми визначили також наявність 

сформованого вміння майбутніх МВУ ставити та вирішувати професійні 

завдання у процесі навчання, а також самостійно долати професійні труднощі. 

Під цими вміннями ми розуміємо спроможність майбутнього МВУ приймати 

ефективні професійні рішення в умовах невизначеної ситуації та достойно 

виходити зі складних ситуацій; передбачати близькі та далекоглядні результати 

вирішення професійних задач (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 
Рефлексивний критерій 

Показники Низький рівень Достатній рівень Високий рівень Методика 
діагностування 

Здатність до 
самоаналізу 

Здатність до 
самоаналізу, 
який переважно 
відбувається під 
впливом 
зовнішніх 
чинників 

Здатність 
здійснювати 
адекватну 
самооцінку, 
самостійно 
організовувати 
особисту, 
навчальну 
діяльність 

Усвідомлення та 
осмислення 
результатів та 
перспектив власної 
діяльності; уміння 
визначати її мету, 
оцінювати її 
результати і 
планувати тактику 
розвитку 

Опитувальник 
«Діагностика 
рефлексії» 
А. Карпова, 
анкетування 
для з’ясування 
мотивів 
вивчення 
іноземної 
 

Здатність до 
саморегуляції, 
долати 
професійні 
невдачі 

Мінімальна 
здатність долати 
перешкоди та 
досягати успіху 

Достатня 
здатність у 
доланні 
перешкод, які 
виникають під 
час навчання 

Стійка потреба 
самоорганізації; 
сформовані вміння 
долати професійні 
невдачі, перешкоди 
під час вирішення 
професійних 
завдань та досягати 
успіху 

Опитувальник 
«Діагностика 
рефлексії» 
А. Карпова 

Здатність до 
самоосвіти 

Відсутня 
здатність до 
самоосвіти; 
відсутня 
ініціативність в 
отриманні нових 
знань 

Здатність до 
самоосвіти 
достатня, 
несистематична 

Здатність до 
самоосвіти висока; 
ініціативність та 
прагнення до 
підвищення рівня 
ІПК 

Опитувальник 
«Діагностика 
рефлексії» 
А. Карпова, 
анкетування 
для з’ясування 
мотивів 
вивчення 
іноземної 

Визначення сучасного стану сформованості ІПК майбутніх МВУ 

розпочиналося з їхнього анкетування (Додаток Е) у вищезазначеному ВВНЗ з 
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метою з’ясування мотивів, якими керуються майбутні МВУ під час опанування 

іноземної мови. Анкетування допомогло визначити самооцінку досліджуваних 

щодо сформованості того чи того компонента ІПК. 

Результати анкетування майбутніх МВУ показали такий розподіл мотивів 

серед респондентів (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Мотиви майбутніх МВУ щодо вивчення іноземних мов 
№ 
з/п Мотиви Кількість 

слухачів (%) 
1 Можливість подальшого професійного розвитку та професійної 

самореалізації 
23 

2 Участь у міжнародних заходах 9 
3 Участь в операціях з підтримки миру та безпеки під егідою НАТО, 

ЄС, ООН 
13 

4 Успішне проходження мовного тесту відповідно до стандарту 
НАТО STANAG 6001 

14 

5 Грошова винагорода 4 
6 Навчання за кордоном 8 
7 Безпосереднє спілкування із представниками іноземних країн 11 
8 Можливість працювати з автентичними іноземними джерелами 6 
9 Почуття безпеки за кордоном 4 

Згідно з даними таблиці, основним мотивом до вивчення іноземної мови є 

професійний розвиток (23 %), успішне проходження тесту відповідно до 

стандарту НАТО STANAG 6001 (14 %), спілкування з іноземцями (11 %), 

участь у міжнародних операціях з підтримки миру та безпеки (10 %). Найменше 

мотивують слухачів до вивчення іноземної мови почуття безпеки за кордоном 

(4 %) та грошова винагорода (4 %), можливість роботи з автентичними 

джерелами (6 %). Навчання за кордоном та подорожі за кордон (8 %) також не 

займають передових позицій (8 %). 

Переважна більшість респондентів оцінила стан сформованості ІПК як 

дуже низький (33 %) та низький (13 %). Але, незважаючи на це, їхня самооцінка 

щодо рівня підготовленості до службово-ділового спілкування іноземною 
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мовою була визначена як задовільна (20 %), достатня (27 %) та висока (7 %), що 

є досить оптимістичною ситуацією. 

Найважливішими причинами задовільного стану сформованості ІПК 

майбутні МВУ відзначили такі: недостатній рівень знань з іноземної мови 

(33 %); недостатнє застосування під час занять інтерактивних методів 

навчання, аудіо- та відеоматеріалів (39 %); недостатня професійно-фахова 

спрямованість курсу; недостатня кількість часу, що виділяється для 

опанування курсу (28 %).  

Для дослідження локус-контролю майбутніх МВУ використовувався 

модифікований опитувальник локус-контролю за О. Ксенофонтовою. 

Досліджувані були оцінені за такими показниками:  

шкалою загальної інтернальності (Із);  

шкалою інтернальності в області досягнень (Ід);  

шкалою інтернальності в області невдач (Ін);  

шкалою інтернальності в області виробничих взаємин (Ів). 

Показники були оцінені за трьома рівнями сформованості цієї якості 

майбутніх МВУ: низький рівень (значення інтегрального показника прийнято 

за 0), достатній рівень (0,8) та високий рівень (1). 

Кількісні показники сформованості локус-контролю досліджуваних за 

методикою О. Ксенофонтової показано в таблицях 2.7, 2.8, 2.9. 

Таблиця 2.7 

Кількісні показники сформованості локус-контролю майбутніх МВУ за 

методикою О. Ксенофонтової 
Показники 

 
Рівні 

Низький 
(кількість 
слухачів) 

Достатній  
(кількість 
слухачів) 

Високий  
(кількість 
слухачів) 

Загальна інтернальність (Із) 54 79 27 

Інтернальність в області досягнень (Ід) 57 56 47 

Інтернальність в області невдач (Ін) 38 70 52 

Інтернальність в області виробничих 
взаємин (Ів) 

24 75 61 
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Оцінку сформованості локус-контролю майбутніх МВУ у відсотках за 

цією методикою було розраховано за формулою (2.2). 

 
%1003

1

% ∗=

∑
=r

ri

ri
ri

N

NP   , (2.2) 

де Nri– кількість слухачів, які оцінені за r-им рівнем і-го показника. 

Таблиця 2.8 

Сформованість локус-контролю майбутніх МВУ  

за методикою О. Ксенофонтової 
Показники Рівні (%) 

Низький 
Р1i % 

Достатній 
Р2i % 

Високий 
Р3i % 

Вага функції, Kri 0 0,8 1 

Загальна інтернальність (Із) 34 49 17 

Інтернальність в області досягнень (Ід) 36 35 29 

Інтернальність в області невдач (Ін) 24 44 32 

Інтернальність в області виробничих взаємин (Ів) 15 47 38 
Примітка.* р ≤ 0,05 

Таблиця 2.9 

Результати констатувального етапу експерименту  

за методикою О Ксенофонтової 
Показники X  Відхилення X  

(t-критерій Ст’юдента) 
Загальна інтернальність (Із) 65,5 ± 3,5 

Інтернальність в області досягнень (Ід) 68,1 ± 3,6 

Інтернальність в області невдач (Ін) 70,3 ± 3,4 

Інтернальність в області виробничих 
взаємин (Ів) 

77,3 ± 2,7 

Загальний показник сформованості 
локус-контролю слухачів 

70,3 ± 3,3 

Примітка.* р ≤ 0,05 

Для узагальненого оцінювання сформованості локус-контролю майбутніх 

МВУ за методикою О. Ксенофонтової було застосовано інтегральні оцінки 

зазначених показників (Еі), які були розраховані за формулою (2.3). 
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де 100/%riri PP =  – кількісна оцінка і-го показника;  

r – порядковий номер рівня оцінки показника; 

Kri– вага функції. 

Високі показники за шкалою загальної інтернальності (Із) відповідають 

високому рівню суб’єктивного контролю над важливими подіями в житті 

офіцерів. Такі респонденти вважають, що вони є господарями власного життя 

та відчувають відповідальність за своє життя. Наскільки нижчі показники 

досліджуваних за цією шкалою, настільки нижчий рівень суб’єктивного 

контролю. Це вказує на те, що майбутні МВУ не бачать зв’язку між своїми 

діями та важливими подіями життя.  

Досліджувані на констатувальному етапі за шкалою Із показали низький 

рівень X  (65,5; р  ≤ 0,05), що свідчить про недостатній контроль з боку офіцерів 

над ситуаціями в різних сферах життя. Крім того, результат вказує на те, що 

респонденти тільки частково бажають брати на себе відповідальність за події, 

які відбуваються в їхньому житті. Водночас, спостерігаються можливі 

коливання сформованості мотивації майбутніх МВУ в різні роки за визначеним 

показником у межах ± 3,5 згідно з розрахунками відхилень t-критерію 

Ст’юдента оцінок за шкалою Із (рис. 2.1).  
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Умовні позначки: сині – результати експерименту; червоні – довірча ймовірність 

оцінювання та значення інтервального оцінювання розкиду даних 

Рис. 2.1. Результати дослідження за шкалою Із 
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Умовні позначки: сині – результати експерименту; червоні – довірча ймовірність 

оцінювання та значення інтервального оцінювання розкиду даних 

Рис. 2.2. Показники досліджуваних за шкалою Ід 

Показники за шкалою інтернальності в області невдач (Ін) свідчать про 

достатній рівень розвитку (Ін = 70,3; р ≤ 0,05). Коливання зазначеного 

показника очікується в межах ± 3,4 згідно з розрахунками відхилень t-критерію 

Ст’юдента оцінок за шкалою Ін (рис. 2.3).  
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Умовні позначки: де сині– результати експерименту; червоні – довірча ймовірність 

оцінювання та значення інтервального оцінювання розкиду даних  

Рис. 2.3. Результати дослідження за шкалою Ін 
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Оцінка за шкалою інтернальності у сфері виробничих взаємин (Ів) 

свідчить про найбільш високий рівень підготовленості майбутніх МВУ із 

запропонованих показників цієї методики. Рівень розвитку за визначеним 

показником склав 77,3. Коливання зазначеного показника очікується в межах ± 

2,7 згідно з розрахунками відхилень t-критерію Ст’юдента оцінок за шкалою Ів 

(рис. 2.4), що свідчить про більш якісну підготовку майбутніх МВУ в 

зазначеному питанні.  
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Умовні позначки: де сині – результати експерименту; червоні– довірча ймовірність 

оцінювання та значення інтервального оцінювання розкиду даних  
Рис. 2.4. Результати дослідження за шкалою Ів 

Значення загального показника сформованості мотивації за методикою 

О. Ксенофонтової (Елк) було вирахувано за формулою (2.4). 

 

4

4

1
∑
== і

i

лк

Е
Е , 

(2.4) 

де Еі - показники сформованості мотивації за шкалами Із, Ід, Ін, Ів відповідно. 

За результатами дослідження значення загального показника 

сформованості мотивації майбутніх МВУ за методикою О. Ксенофонтової на 

констатувальному етапі становить 70,3 з урахуванням розкиду можливих 

значень за правилом t-критерію Ст’юдента ± 3,3. Отже, отриманий результат 

слід вважати задовільним. 
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З метою дослідження розвитку мотивації досягнення майбутніх МВУ 

було використано опитувальник «Потреби у досягненнях» Ю. Орлова, що 

складається із 23 тверджень і  ключів для обрахунку результатів. Опитувальник 

використовувався для дослідження впливу мотивації досягнення на 

ефективність діяльності майбутніх МВУ. Дані таблиці 2.10, які відображають 

кількісні оцінки сформованості потреби в досягненнях майбутніх МВУ, а також 

їхнє відсоткове відображення, свідчать, що розвиток їхньої мотивації на 

достатньому рівні.  

Таблиця 2.10 

Кількісна оцінка сформованості потреби слухачів у досягненнях за 

опитувальником Ю. Орлова 
Показники Низька потреба 

(кількість слухачів) 
Знижена потреба 

(кількість 
слухачів) 

Достатня 
потреба 

(кількість 
слухачів) 

Висока 
потреба 

(кількість 
слухачів) 

Кількісна оцінка 21 38 69 32 

Оцінка у % 
Низька потреба 

(%), Р1i % 
Знижена потреба 

(%), Р2i % 
Достатня 

потреба (%),  
Р3i % 

Висока 
потреба 

(%),  
Р4i % 

Вага функції, Kri 0 0,67 0,8 1 

Оцінка якості 13 24 43 20 

Оцінка якості сформованості потреби майбутніх МВУ в досягненнях за 

опитувальником Ю. Орлова у відсотках розраховувалася за формулою (2.5). 
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де Nri– кількість слухачів, які оцінені за r-им рівнем і-го показника. 
 

Для однозначного оцінювання сформованості потреби в досягненні 

успіху в слухачів було застосовано інтегральні оцінки зазначених показників 

(Еі), розрахованих за формулою (2.6). 
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де 100/%riri PP =  – кількісна оцінка і-го показника; 
r – порядковий номер рівня оцінки показника; 
Kri– вага функції. 

 

Значення загального показника сформованості потреби в досягненні 

успіху за опитувальником Ю. Орлова визначається за формулою (2.7). 
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Інтегральна оцінка сформованості у майбутніх МВУ потреби до 

досягнень за методикою Ю. Орлова становить 74,9. Можливі коливання 

підготовленості фахівців в різні роки за визначеним показником у межах ± 2,4 

згідно з розрахунками відхилень t-критерію Ст’юдента оцінок (рис. 2.5). 
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Умовні позначки: сині – результати експерименту; червоні – довірча ймовірність 

оцінювання та значення інтервального оцінювання розкиду даних  

Рис. 2.5. Інтегральна оцінка сформованості у майбутніх МВУ потреби до 

досягнень за опитувальником Ю. Орлова 

Для виявлення рівня сформованості цінностей офіцерів було проведено 

дослідження за допомогою методики «Ціннісні орієнтації» М. Рокича. Ця 

методика базується на прямому ранжуванні списку цінностей. М. Рокич виділяє 

два класи цінностей: термінальні – упевненість у тому, що кінцева мета 
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індивідуального існування варта того, щоб до неї прагнути (цінність – мета); 

інструментальні – упевненість у тому, що будь-яка дія або якість особистості 

має переважати в будь-якій ситуації (цінність – засіб). 

Під час аналізу ієрархії цінностей ми звертали увагу на їх групування у 

змістовні блоки на різних основах. Було виділено загальнолюдські цінності 

(фізичне і психічне здоров’я, життєва мудрість, любов, матеріальне забезпечення, 

щасливе сімейне життя тощо); цінності професійної самореалізації та суспільного 

визнання (цікава робота, суспільне покликання, продуктивне життя, пізнання 

тощо) та цінності індивідуальної самореалізації (свобода, творчість, активне 

життя, краса природи і мистецтва, упевненість у собі) [128; 193]. 

Інструментальні цінності було згруповано в чотири блоки. До першого 

блоку віднесено такі цінності, як терпимість до поглядів та думок інших, 

широта поглядів; до другого блоку увійшли відповідальність, раціоналізм, 

самоконтроль, ефективність у справах, старанність; третій блок цінностей 

включає: високі вимоги до життя і прагнення, незалежність, сміливість у 

відстоюванні своєї думки та сильна воля, нетерпимість до власних та чужих 

недоліків; четвертий блок цінностей охоплює життєрадісність, освіченість, 

вихованість, охайність, чесність, чуйність. 

Усіх досліджуваних поділили на три групи: слухачі, у яких одна група 

цінностей переважає на 50 % та більше, друга група – слухачі, які надають 

перевагу певній групі цінностей менш ніж на 10 %, і третя група – респонденти, 

у яких перевага тієї чи тієї групи цінностей становить менше 5 %. Кількісну 

оцінку та оцінку у відсотках ранжування слухачами термінальних цінностей 

подано в таблицях 2.11, 2.12. Аналогічно було оцінено й блоки 

інструментальних цінностей. Результати ранжування інструментальних 

цінностей відображено в таблицях 2.13, 2.14. 

 

 



93 
Таблиця 2.11 

Кількісна оцінка ранжування майбутніми МВУ термінальних цінностей за 

методикою «Ціннісні орієнтації» М. Рокича 
Показники Більше 50 % 

(кількість 
майбутніх МВУ) 

Менше 10 % 
(кількість 

майбутніх МВУ) 

Менше 5 % 
(кількість майбутніх 

МВУ) 

Оцінка 72 67 21 
 

Оцінка ранжування термінальних цінностей слухачів у відсотках 

розраховували за формулою (2.8). 
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ri
ri
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NP   , 
(2.8) 

де Nri– кількість слухачів, які оцінені за r-им рівнем і-го показника. 

Таблиця 2.12 

Оцінка ранжування термінальних цінностей майбутніх МВУ за методикою 

«Ціннісні орієнтації» М. Рокича 
Показники Більше 50 %, 

Р1i % 

Менше 10 %, 

Р2i % 

Менше 5%, 

Р3i % 

Вага функції, Kri 0 0,8 1 

Оцінка 45 42 13 

За таким самим принципом було розраховано значення для майбутніх 

МВУ того чи того блоку інструментальних цінностей. 

Таблиця 2.13 

Кількісна оцінка ранжування майбутніми МВУ інструментальних 

цінностей за методикою «Ціннісні орієнтації» М. Рокича 
Показники Більше 50 % 

(кількість майбутніх 
МВУ) 

Менше 10 % 
(кількість майбутніх 

МВУ) 

Менше 5 % 
(кількість майбутніх 

МВУ) 

Оцінка 56 56 48 

Оцінку ранжування інструментальних цінностей слухачів у відсотках 

розраховували за формулою (2.8). 

 



94 
Таблиця 2.14 

Оцінка ранжування майбутніми МВУ інструментальних цінностей за 

методикою М. Рокича, у відсотках 
Показники Більше 50 %, 

Р1i % 
Менше 10 %, 

Р2i % 
Менше 5 %, 

Р3i % 

Вага функції, Kri 0 0,8 1 

Оцінка 35 35 30 

Для однозначної оцінювання значення термінальних та інструментальних 

цінностей для майбутніх МВУ було застосовано інтегральні оцінки зазначених 

показників (Еі), які були розраховані за формулою (2.9). 
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де 100/%riri PP =  – кількісна оцінка і-го показника; 

r – порядковий номер рівня оцінки показника; 

Kri– вага функції. 
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Умовні позначки: сині – результати експерименту; червоні – довірча ймовірність 

оцінювання та значення інтервального оцінювання розкиду даних 

Рис. 2.6. Ранжування майбутніми МВУ інструментальних цінностей 
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Значення загального показника ранжування термінальних та 

інструментальних цінностей за методикою М. Рокича визначали за формулою 2.10. 
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(2.10) 

При цьому інтегральний показник термінальних цінностей склав 46,5 (р ≤ 

0,05), інструментальних – 37,7. Інтегральна оцінка за методикою М. Рокича 

становить 42,1 (р ≤ 0,05). 

При врахуванні показника t-критерію Ст’юдента термінальних цінностей 

розкид значень склав у межах ± 4,1 що свідчить про різноманітність 

термінальних цінностей у майбутніх МВУ. За визначеним показником 

інструментальних цінностей розкид значень склав у межах ± 4,4 (табл. 2.15). 

Таблиця 2.15 

Результати констатувального етапу експерименту за методикою  

«Ціннісні орієнтації» М. Рокича 
Показники X  Відхилення X  

(t-критерій Ст’юдента) 

Термінальні цінності 46,5 ± 4,1 

Інструментальні цінності 37,7 ± 4,4 

Інтегральна оцінка за методикою 
М. Рокича 

42,1 ± 4,3 

Примітка. * р ≤ 0,05 

За результатами дослідження значення загального показника 

сформованості мотивації майбутніх МВУ за методикою М. Рокича на цьому 

етапі X  термінальних цінностей складає 46,5 (р ≤ 0,05), інструментальних – 

37,7 (р ≤ 0,05). Інтегральна оцінка за методикою М. Рокича становить 42,1 (р ≤ 

0,05) з урахуванням розкиду можливих значень за t-критерієм Ст’юдента ± 4,3. 

На нашу думку, отриманий результат слід вважати задовільним. 

Діагностика сучасного стану сформованості ІПК майбутніх МВУ 

показала, що серед досліджуваних офіцерів переважають перша та друга групи, 
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у яких одна цінність переважає на 50 % і більше або ж на 10 %. Найменше – 

третя, у якій майбутні МВУ надають однакову перевагу всім трьом групам 

термінальних цінностей або трьом блокам інструментальних. Таким чином, у 

майбутніх МВУ в основному переважає одна група цінностей.  

Щоб спрогнозувати успішність майбутніх МВУ у вивченні іноземної 

мови, ми використали комп’ютерний тест, що має назву «Тест для визначення 

індивідуальних здібностей до вивчення іноземної мови», який містить 51 

завдання, що складають шість розділів. Чим більший відсоток правильних 

відповідей, тим здібніша людина до вивчення іноземної мови. Результати 

нашого дослідження показали, що більшість майбутніх МВУ здатні до 

опанування іноземної мови (табл. 2.16, 2.17). 

Таблиця 2.16 

Кількісна оцінка визначення індивідуальних здібностей майбутніх МВУ 

до вивчення іноземної мови 
Показники Низький рівень 

(кількість 
майбутніх МВУ) 

Достатній рівень 
(кількість майбутніх 

МВУ) 

Високий рівень 
(кількість майбутніх 

МВУ) 
Кількісна оцінка 12 101 47 

Оцінка здатності майбутніх МВУ до оволодіння іноземною мовою у 

відсотках розраховується за формулою (2.11): 
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де Nri– кількість слухачів, які оцінені за r-им рівнем і-го показника. 

Таблиця 2.17 

Оцінка визначення індивідуальних здібностей майбутніх МВУ до вивчення 

іноземної мови, у відсотках 
Показники Низький рівень, Р1i % Достатній рівень, 

Р2i % 
Високий рівень, 

Р3i % 

Вага функції, Kri 0 0,8 1 
Оцінка 8 63 29 
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Для однозначної оцінювання здатності майбутніх МВУ до оволодіння 

іноземною мовою було застосовано інтегральні оцінки зазначених показників 

(Еі), які були розраховані за формулою 2.12. 
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де 100/%riri PP =  – кількісна оцінка і-го показника; 

r – порядковий номер рівня оцінки показника; 

Kri– вага функції. 

Значення загального показника індивідуальної здатності до оволодіння 

іноземною мовою визначається за формулою (2.13): 
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Інтегральний показник цієї методики становить 45,6 (р ≤ 0,05).  

Можливі коливання підготовленості фахівців у різні роки за визначеним 

показником склали в межах від ± 3,2 згідно з розрахунками відхилень t-

критерію Ст’юдента оцінок (рис 2.7). 
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Умовні позначки: сині – результати експерименту; червоні – довірча ймовірність 

оцінювання та значення інтервального оцінювання розкиду даних  

Рис. 2.7. Оцінка індивідуальних здібностей до вивчення іноземної мови 
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За результатами тестування виявлено, що більшість майбутніх МВУ 

здатна до вивчення іноземної мови й має до цього здібності. 

Для аналізу розвиненості когнітивного компонента ІПК майбутніх МВУ було 

проведено вхідне мовне тестування з метою визначення рівня володіння іноземною 

мовою за допомогою стандартизованого мовного тесту відповідно до стандарту 

NATO STANAG 6001, результати якого відображено в таблицях 2.18, 2.19.  

Таблиця 2.18 

Кількісна оцінка рівнів володіння майбутніми МВУ іноземною мовою 

відповідно до стандарту НАТО STANAG 6001 
Показники СМР 0 

(кількість 
майбутніх 

МВУ) 

СМР 0+ 
(кількість 
майбутніх 

МВУ) 

СМР 1 
(кількість 
майбутніх 

МВУ) 

СМР 1+ 
(кількість 
майбутніх 

МВУ) 

СМР 2 
(кількість 
майбутніх 

МВУ) 
Кількісна 

оцінка 20 27 68 40 5 

Оцінку рівня володіння іноземною мовою майбутніми МВУ у відсотках 

розраховували за формулою (2.14). 
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де Nri– кількість слухачів, які оцінені за r-им рівнем і-го показника. 

Таблиця 2.19 

Рівні володіння іноземною мовою відповідно до стандарту  

NATO STANAG 6001 
Показники СМР 0, 

Р1i % 
СМР 0+, 

Р2i % 
СМР 1, 

Р3i % 
СМР 1+, 

Р4i % 
СМР 2, 

Р5i % 

Вага функції, Kri 0 0,3 0,7 0,8 1 
Оцінка 13 17 43 25 3 

Значення загального показника рівня володіння іноземною мовою 

визначали за формулою (2.15). 
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Цей тест використовувався також з метою діагностування сформованості 

операційного компонента.  

За інтегральним показником тест показав, що інтегральна оцінка рівнів 

володіння іноземною мовою майбутніми МВУ за цією методикою становить 

63,9 ± 2,8 (р ≤ 0,05).  

Такий результат вказує на те, що майбутні МВУ, які вступають до НУОУ, 

мають різний рівень знань іноземної мови, не всі можуть ними оперувати так, 

як це від них вимагається (рис. 2.8). 
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Умовні позначки: сині – результати експерименту; червоні – довірча ймовірність 

оцінювання та значення інтервального оцінювання розкиду даних 

Рис. 2.8. Оцінка сформованості когнітивного та операційного 

компонентів ІПК майбутніх МВУ 

З метою визначення рефлексивного критерію було застосовано 

опитувальник А. Карпова, який показав у групах середній рівень 

рефлексивності (табл. 2.20, 2.21). 

Таблиця 2.20 

Кількісна оцінка рівнів розвитку рефлексії майбутніх МВУ за 

опитувальником «Діагностика рефлексії» А. Карпова 
Показники Низький 

(кількість майбутніх 
МВУ) 

Достатній 
(кількість майбутніх 

МВУ) 

Високий 
(кількість майбутніх 

МВУ) 

Кількісна оцінка 35 84 41 
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Оцінка рівнів розвитку рефлексивності слухачів за методикою А. Карпова 

у відсотках розраховується за формулою (2.16). 
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де Nri– кількість слухачів, які оцінені за r-им рівнем і-го показника. 

Значення загального показника розвитку рефлексивності за методикою 

А. Карпова визначається за формулою (2.17). 
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Таблиця 2.21 

Оцінка рівнів розвитку рефлексії майбутніх МВУ за опитувальником 

«Діагностика рефлексії» А. Карпова 
Показники Низький, Р1i % Середній, 

Р2i % 
Високий, 

Р3i % 
Вага функції, Kri 0 0,8 1 

Оцінка 26 52 22 

Загальний інтегральний показник розвитку рефлексії майбутніх МВУ за 

методикою А. Карпова становить 64,8 ± 2,4 (р ≤ 0,05) (рис. 2.9). Розбіг коливань 

за t-критерієм Ст’юдента показника рефлексивності свідчить про більш активну 

позицію щодо зміни свого майбутнього з боку майбутніх МВУ (критичне 

ставлення до себе, готовність змінюватись). Водночас, розбіг значень меж 

свідчить про неоднорідність світоглядних позицій майбутніх МВУ. 

Розрахунок загального інтегрального показника сформованості ІПК 

майбутніх МВУ здійснено за формулою (2.18). 
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де Ел.к. – результати оцінювання майбутніх МВУ за модифікованим 

опитувальником локус-контролю О. Ксенофонтової; 
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Ец.ор. – результати їх оцінювання за методикою «Ціннісні орієнтації» 

М. Рокича; 

Ем – результати їх оцінювання за опитувальником «Потреби у досягненнях 

Ю. Орлова»; 

Еіз – результати досліджуваних згідно з тестом для визначення 

індивідуальних здібностей до вивчення іноземних мов; 

ЕСМР – результати досліджуваних згідно зі стандартизованим мовним 

тестом відповідно до стандарту НАТО STANAG 6001; 

Ер – результати оцінювання майбутніх МВУ за опитувальником 

«Діагностика рефлексії» А. Карпова. 

Отже, інтегральний показник сформованості ІПК майбутніх МВУ на 

початку навчання в НУОУ становитиме в межах 62,9±3,1 при р ≤ 0,05, який ми 

вважаємо як задовільний результат (табл. 2.22).  
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Умовні позначки: сині – результати експерименту; червоні – довірча ймовірність 

оцінювання та значення інтервального оцінювання розкиду даних 

Рис. 2.9. Оцінка сформованості рефлексивного компонента ІПК 
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Таблиця 2.22 

Оцінка результатів експерименту щодо сформованості ІПК  

майбутніх магістрів військового управління 
№ 
з/п 

Компненти ІПК X ± t-критерій Ст’юдента 

1 Ціннісно-мотиваційний 67,7 
±3,3 

2 Когнітивний 54,8 
±3 

3 Операційний 63,9 
± 2,8 

4 Суб’єктний  64,8 
± 2,4 

5 Інтегральний показник сформованості ІПК 62,9 
±3,1 

Примітка. * р ≤ 0,05 
 

Діагностика сучасного стану сформованості ІПК досліджуваних 

дозволила нам визначити рівень виявлення зазначеної якості за шістьома 

методиками, що дозволило нам зробити такі висновки: 

мотивація майбутніх МВУ оцінюється нами як задовільна і загалом 

спрямована на можливість професійного подальшого розвитку, хоча, своєю 

чергою, спостерігається недостатня готовність брати на себе відповідальність за 

результати своєї діяльності та досягнення успіхів щодо поставлених завдань. 

Опитувальник для визначення потреби в досягненнях показав, що ця якість 

досягає у офіцерів достатнього рівня, що підтверджує спрямованість слухачів 

бути успішними у певній справі; 

здебільшого у майбутніх МВУ одна група цінностей суттєво переважає 

над іншою. Зокрема, як показав експеримент, цінності професійної 

самореалізації та суспільного визнання домінують над загальнолюдськими 

цінностями та цінностями індивідуальної самореалізації, що вказує на вузьку 

життєву спрямованість досліджуваних та нехтування цінностями, які не 

приносять матеріального блага; 

оцінка індивідуальних здібностей до вивчення іноземних мов вказує на 

те, що майбутні МВУ, в основному, здатні до опанування іноземної мови, 
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оволодіння знаннями в процесі навчання, а також їх застосування в 

майбутньому для практичного вирішення професійних завдань; 

рівень сформованості мовних, мовленнєвих знань та умінь з іноземної 

мови, а також здатність оперувати знаннями перебуває на низькому рівні, як 

засвідчив експеримент. У майбутніх МВУ тільки частково сформовані ті чи ті 

складники ІПК. У більшості майбутніх МВУ майже відсутня здатність 

застосовувати знання для вирішення професійних завдань, які можуть 

виникнути в іншомовному середовищі. 

 

2.3. Педагогічне моделювання щодо формування іншомовної 

професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління в 

умовах післядипломної освіти 

 

Метод моделювання – один із ефективних способів дослідження в 

сучасній педагогічній теорії та практиці. Слово «модель» походить від 

латинських слів «modus», «modulus», що означає міра, образ, спосіб. Великий 

тлумачний словник сучасної української мови визначає модель як: 

зразок будь-якого виробу, взірцевий примірник чогось; 

зразок, що відтворює, імітує будову та дію якого-небудь об’єкта та 

використовується для одержання нових знань про об’єкт; 

предмет, відтворений у зменшеному, іноді у збільшеному або 

натуральному вигляді; 

те, що є матеріалом, натурою для художнього зображення, відтворення; 

уявний чи умовний образ (зображення, опис, схема і т. ін.) якого-небудь 

об’єкта, процесу або явища, що використовується як його «представник» [26]. 

У філософському енциклопедичному словнику зазначено, що «модель» – 

це аналог (схема, структура, знакова система) визначеного фрагмента 

природної або соціальної реальності, породження людської культури, 

концептуально-теоретичного утворення – оригіналу моделі. Цей аналог 

призначений для збереження і розширення знання про оригінал, конструювання 
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оригіналу, перетворення або керування ним. Модель також розглядають як 

систему об’єктів або знаків, що відтворюють деякі сутнісні властивості 

системи-оригіналу. Відношення часткової подібності дає змогу 

використовувати модель як замінника або представника досліджуваної системи. 

Порівняна простота моделі робить таку заміну досить наочною. Створені 

спрощені моделі системи – дійовий засіб перевірки істинності та повноти 

теоретичних уявлень у різних галузях наукового знання [218; 221; 234]. 

У загальному розумінні процес моделювання розглядають як процес 

відтворення характеристик одного об’єкта на іншому, який обумовлений 

раніше визначеною метою та орієнтується на практичне застосування 

результатів [63; 64; 123]. Моделювання в психології – це метод теоретичного 

дослідження психологічних явищ (процесів, станів, властивостей) за 

допомогою їхніх реальних, фізичних, або ідеальних, абстрагованих, аналогів, 

моделей [128; 154]. 

Учені Г. Єльникова, В. Маслов, О. Шапран під час аналізу моделювання 

виокремили основні його особливості: процес моделювання сприяє наочному 

охарактеризуванню процесу, який вивчається (у вигляді схем, креслень, 

коротких словесних характеристик, опису) та на основі використання аналогій 

моделювання сприяє вивченню явищ більш поглиблено [64; 123; 230]. 

У педагогіці моделювання розглядають як дослідження педагогічних 

об’єктів (явищ) за допомогою моделювання понятійних, процесуальних, 

структурно-змістових і концептуальних характеристик та окремих аспектів 

освітнього процесу в межах визначеного соціокультурного простору на 

загальноосвітньому, професійно орієнтованому або іншому рівнях [14; 64; 123].  

Відтак, модель у педагогіці – створена або обрана дослідником система, 

відтворювальна з метою пізнання характеристик (компонентів, елементів, 

властивостей, відносин, параметрів) досліджуваного об’єкта, і внаслідок цього 

перебуває з ним у такому відношенні заміщення і схожості, що її дослідження 

служить опосередкованим способом отримання знання про цей об’єкт [123; 206].  
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Як було зазначено раніше (розділ 1), для нашого дослідження 

актуальними підходами є КП, гуманістичний, контекстний та суб’єктно-

діяльнісний, що виступають методологічною основою формування ІПК 

майбутніх МВУ та принципи яких дали нам можливість розробити модель 

формування ІПК майбутніх МВУ в системі післядипломної освіти. 

У нашій дисертації враховано специфіку іншомовної підготовки 

майбутніх МВУ й визначили, що професійно орієнтована модель формування 

ІПК – це описова структурна схема, яка включає концептуальний, змістовний, 

методичний і результативний блоки, що характеризуються специфічним 

змістом, відносною самостійністю та функційністю. Зазначені структурні 

елементи професійно орієнтованої моделі відображають особливості процесу 

іншомовної професійної підготовки майбутніх МВУ у ВВНЗ і сприяють 

досягненню поставленої мети й виконанню визначених завдань (рис. 2.10). 

Під час розроблення професійно орієнтованої моделі в першу чергу було 

враховано вимоги сучасного суспільства, яке потребує офіцерів-фахівців своєї 

справи із міцними знаннями іноземної мови та високими моральними 

цінностями, оскільки на них покладається відповідальність за представлення 

держави на міжнародній арені.  

Варто зазначити, що після завершення навчання у ВВНЗ використання 

іноземної мови здійснюватиметься на оперативно-тактичному рівні. Звідси 

випливає, що майбутні МВУ повинні вміти висловлювати думки за допомогою 

іноземної мови, оперувати професійними поняттями на достатньо високому 

професійному рівні.  

Беручи до уваги сучасну військово-політичну обстановку в Україні, 

можна стверджувати, що засоби іноземної мови застосовуватимуться і в 

мирний, і в особливий період, що, своєю чергою вимагатиме швидкої реакції на 

прийняття нестандартних рішень. На сьогодні цей аспект є особливо 

актуальним, оскільки офіцери ЗС України беруть участь в антитерористичній 

операції на Сході України й активно співпрацюють із міжнародними 

організаціями. 
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Вищезазначене вказує на необхідність забезпечення належного рівня 

формування ІПК майбутніх МВУ, що виражається в здатності та готовності 

майбутніх МВУ успішно застосовувати іноземну мову для ефективного 

виконання поставлених завдань у стандартних та екстремальних ситуаціях, 

оцінювати ситуацію та приймати правильні рішення щодо стратегії 

застосування іноземної мови та мовної поведінки загалом, а також у володінні 

високою мотивацією гідно представляти ЗС України під час спілкування з 

іноземними представниками. 

Стисло проаналізуємо призначення і зміст структурних компонентів 

професійно орієнтованої моделі формування ІПК майбутніх МВУ. 

Концептуальний блок передбачає формування мети педагогічної 

діяльності. Визначення мети діяльності в педагогічній науці розглядається як 

одна з найважливіших характеристик в освітньому процесі. Цей процес подано 

у вигляді планування послідовності дій для отримання кінцевого результату.  

Перед тим, як сформувати мету, ми проаналізували потреби сучасного 

суспільства. Сьогодні європейський та світовий розвиток освіти 

характеризується швидким установленням КП зміщення акцентів в освітній 

парадигмі від процесуального до результатного її складників, від знеособленої 

до особистісної орієнтації [95]. Ми помітили дедалі більше зосередження 

освітньої діяльності навколо результатів освіти або навчальних результатів. 

Саме результати, які надані в термінах компетентностей, стають основним 

системоутворювальним чинником, відповідно до якого організовуються, 

добираються, узгоджуються, оптимізуються, гармонізуються всі інші 

компоненти освіти [8; 12; 50; 112; 114]. 
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Замовлення суспільства – офіцери-магістри зі сформованою 

іншомовною професійною компетентністю

Концептуальний блок
Мета – формування іншомовної професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління

Методологічні підходи Завдання

Гуманістичний

Компетентнісний

Суб’єктно-діяльнісний

Контекстний

Формування мотивації до вивчення іноземної мови

Формування особистісно-професійних цінностей, якостей

Формування мовленнєвих умінь з іноземної мови

Формування готовності  до використання  іноземної мови
Формування здатності до рефлексування та подальшого 
саморозвитку

Змістовний блок
Іншомовна професійна компетентність майбутніх магістрів військового управління

Ціннісно-мотиваційний 
компонент

Когнітивний 
компонент

Операційний 
компонент

Суб’єктний  
компонент

Курс «Англійська мова для майбутніх 
магістрів військового управління» Курс іноземної військової термінології

Методичний блок
Етапи

Ко
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ни

й
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ов
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й

За
ве

рш
ал
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ий

Зміст
Формування мотивації та стійкого 
інтересу до оволодіння іноземною 
мовою. Формування здатності й 
готовності використовувати іноземну 
мову під час військово-професійної 
діяльності (СМР 1). Розвиток культури 
самостійного навчання
Формування мотивації та стійкого 
інтересу до оволодіння іноземною 
мовою. Формування здатності й 
готовності використовувати іноземну 
мову під час військово-професійної 
діяльності (СМР 2). Розвиток культури 
самостійного навчання

Оцінювання досягнень. Корекція 
результатів. Проходження курсу 
підготовки до мовного тестування. 
складання Стандартизованого мовного 
тесту відповідно до стандарту НАТО 
STANAG 6001

Форми
Очне навчання

Дистанційне навчання

Методи
Традиційні

Інноваційні

Засоби
інтерактивні елементи 
інформаційного середовища;
інтерактивні елементи 
мережевого спілкування;
традиційні засоби навчання 
(підручники, посібники, схеми 
тощо)

Результативний блок

Критерії та показники 
діагностування 

сформованості ІПК

Рівні сформованості:
низький;

достатній;
високий

Педагогічна діагностика
Стандартизований мовний тест 
відповідно до стандарту НАТО 

STANAG 6001.
Психологічні методики

Результат – сформованість іншомовної професійної 
компетентності майбутніх магістрів військового управління
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Рис. 2.10. Модель формування іншомовної професійної компетентності 

майбутніх магістрів військового управління 
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Іншою тенденцією розвитку сучасного суспільства та освіти є активне 

впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій, зокрема 

дистанційних та змішаного навчання, які передбачають включення в 

навчальний процес інформаційних технологій [130; 134; 163; 167; 180; 220]. 

Автоматизація на основі застосування інформаційних технологій проникає у всі 

сфери освіти, що пов’язано з використанням та переробленням інформації. 

Освіта інформатизується через розроблення електронних підручників, 

посібників, автоматизованих систем навчання, а також обговорюються питання 

дистанційної та змішаної освіти [1; 2; 118; 169; 171; 172; 174]. Відповідно, 

метою педагогічного моделювання процесу формування ІПК майбутніх МВУ є 

розроблення професійно орієнтованої моделі, яка надала б змогу підвищити 

результативність зазначеного процесу. 

Своєю чергою, загальну мету формування ІПК ми можемо представити у 

вигляді окремих завдань, а саме через: 

формування в майбутніх МВУ внутрішньої мотивації та стійкого інтересу 

до вивчення іноземної мови;  

досягнення розуміння майбутніми МВУ необхідності формування ІПК;  

формування іншомовних мовленнєвих умінь і навичок, отримання 

досвіду використання іноземної мови для вирішення професійних завдань в 

іншомовному середовищі; 

формування професійно важливих якостей, необхідних для 

функціонування в іншомовному середовищі; 

формування здатності до рефлексування, що сприятиме самопізнанню, 

саморозвитку та самовдосконаленню майбутніх МВУ;  

включення в процес формування ІПК педагогічно-доцільного 

методичного інструментарію для досягнення загальної мети; 

обґрунтування критеріїв та показників діагностування сформованості ІПК 

майбутніх МВУ в системі післядипломної освіти. 

Концептуальний блок розробленої професійно орієнтованої моделі 

формування ІПК тісно пов’язаний із ціннісно-мотиваційним компонентом ІПК, 
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оскільки прийняття цілей, усвідомлення їхньої важливості здійснює величезний 

мотиваційний вплив на навчальну діяльність слухачів ВВНЗ, що знаходить свій 

прояв у процесі зміни мотивів відносин, ціннісних орієнтацій на особистісному 

рівні. До змістовного блока ми висунули необхідну для успіху вимогу, яка 

передбачає врахування потреб, які нерозривно пов’язані із системою цілей та 

забезпечення професійного розвитку майбутніх МВУ під час формування ІПК. 

Звідси випливає, що навчальні заняття з іноземної мови мають спрямовуватися 

на виявлення та розкриття можливостей майбутніх МВУ, розвиток їхньої 

особистості та індивідуальних можливостей, сприяти їхній самореалізації та 

самоствердженню; оволодінню навчальним матеріалом загальної та 

професійної тематики.  

Змістовний компонент спрямовується на врахування кінцевої мети 

освітнього процесу, тобто на вирішення актуальних завдань освіти з 

урахуванням специфіки діяльності майбутніх МВУ. Якщо говорити детальніше, 

то цей компонент виконує такі завдання: 

враховує вимоги нормативних документів [168-175]; 

бере до уваги значення дисципліни в освітньому процесі й встановлює 

відповідні міждисциплінарні зв’язки; 

враховує вікові, навчальні можливості та рівень підготовки майбутніх 

МВУ, що зумовлюється ступенем розвиненості інтелектуальної, емоційної та 

вольової сфер, знань, умінь, навичок до навчання, ставленням до нього, 

досвідом вивчення й застосування іноземної мови; фізичним станом і 

працездатністю. 

У такий спосіб освітній процес у ВВНЗ забезпечує засвоєння мовних знань, 

формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь майбутніми МВУ, на 

основі яких формується їхній науковий світогляд, морально-естетичні цінності, 

відповідне ставлення до навчання. Своєю чергою, зміст навчання орієнтується на 

здобуття вищого рівня професійної підготовки, що потребує навчання критичного, 

професійного мислення та врахування прагнення до розвитку. 

Визначені й обґрунтовані нами мета, методологічні підходи та цілі 
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формування ІПК стали основою для визначення змісту іншомовної професійної 

підготовки майбутніх МВУ у ВВНЗ. Сьогодні зміст цієї підготовки майбутніх 

МВУ не є сталою величиною, оскільки він змінюється залежно від науково-

технічного прогресу, соціального, економічного та політичного розвитку держави. 

Процес визначення змісту освіти, зокрема іншомовної підготовки, потребує 

зусиль, оскільки для формування змісту освіти щодо підготовки майбутніх МВУ 

необхідно обрати актуальну та корисну інформацію, яка є результатом останніх 

наукових досягнень і згодом стане базовою для майбутнього фахівця з огляду на 

перспективи його майбутньої професійної діяльності. 

Для реалізації професійно орієнтованої моделі використано авторську 

методику формування ІПК майбутніх МВУ, основу якої складають основні 

положення змішаного навчання у ВВНЗ. Авторська методика передбачає 

поєднання очного компонента – курсу іноземної військової термінології – та 

дистанційного, який полягає в опануванні майбутніми МВУ дистанційного 

курсу «Англійська мова для майбутніх магістрів військового управління». Очне 

навчання спрямовує вивчення майбутніми МВУ іноземної військової 

термінології, тоді як дистанційний курс має на меті формування складників 

ІПК, яким приділяють незначну увагу під час очного навчання. Також, на нашу 

думку, зазначені компоненти авторської методики мають функціонувати як 

єдине ціле й бути спрямовані на успішне формування ІПК майбутніх МВУ. 

Тематичне наповнення двох компонентів показано в таблиці 2.23. 

Очний компонент авторської методики спрямований на те, щоб майбутні 

МВУ опанували професійну лексику й військову термінологію повсякденної 

діяльності керівника, багатонаціональних штабів, застосування родів військ та 

їх усебічного забезпечення. Очне навчання ґрунтується на співпраці слухача та 

викладача іноземної мови, який керує навчанням, спостерігає за прогресом, 

оцінює, постійно забезпечує зворотний зв’язок. 

Така інтерактивна співпраця під час навчання є важливим складником 

формування ІПК, оскільки вона підвищує мотивацію майбутнього МВУ, сприяє 

його активному залученню до навчальної діяльності, а також приносить 
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задоволення від досягнутих результатів усім суб’єктам навчання. Метою 

опанування дистанційного курсу «Англійська мова для майбутніх магістрів 

військового управління» є формування в майбутніх МВУ основних 

компонентів ІПК, а також підготовка за допомогою використання 

комп’ютерних ресурсів до успішної військово-професійної діяльності в 

іншомовному середовищі. 

Таблиця 2.23 

Тематичний зміст очного та дистанційного компонентів навчання 

Етапи Тематичний зміст дистанційного 
курсу 

(назва модуля) 

Тематичний зміст 
«Курсу іноземної військової 

термінології» 
1 2 3 

Корегувальний Тема 1. «My Family»: 
«Choosing a Career&My 

Education»; 
«My Family»; 
«My Home»; 
«My Working Day»;  
«My Weekend and Vacation» 

Тема 1. Військова термінологія у 
повсякденній діяльності військового 
керівника. 
Заняття 1: Організація і порядок 
вивчення навчальної дисципліни. 
Заняття 2: Моя військова кар’єра. 
Заняття 3: Службові функції та 
обов’язки 

 Тема 2. Meals 
Тема 3. Shopping 
Тема 4. Hobbies: Cinema, 
Theatre, Music, Books, Foreign 
Languages. 
Тема 5. Travelling. 
Тема 6. Sports. 
Тема 7. Doctors. Diseases. 
Treatment. 
Тема 8. Mass Media 

Тема 2. Військова термінологія в 
роботі багатонаціональних 
оперативних штабів: 
Заняття 1: Міжнародні військові 
організації.  
Заняття 2: Об’єднані оперативно-
тактичні групи. Об’єднані оперативні 
сили.   
Заняття 3: Багатонаціональні 
оперативні штаби. Проміжний звіт 
про написання реферату з фаху. 
Тема 3. Застосування родів військ 
збройних сил та їх всебічне 
забезпечення. 
Заняття 1: Збройні конфлікти 
сучасності: Гібридні загрози/ 
Гібридні війни. 
Заняття 2: Оперативне мистецтво.  
Заняття 3: Управління військами.  
Заняття 4. Наступ.  
Заняття 5. Оборона. 
Заняття 6. Стабілізаційні дії.   
Заняття 7. Забезпечення військ, сил.  
Заняття 8. Робота штабів.  
Заняття 9. Узагальнення 
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Продовдення табл. 2.23 

1 2 3 
Основний Тема 1. Internal Policy of 

Ukraine (International Military 
and Non-Military Organizations). 
Тема 2. Linguistic and cultural 
studies: 

Great Britain; 
USA; 
Countries&Cultures. 

(Perceptions of people who seem 
different from us). 
Тема 3. Personality Types& 
Understanding Personalities. 
Тема 4. Career Strategies& 
Success.  
Тема 5. World Problems of 
Ecology: 

Environmental Pollution; 
Natural World&New 

Technologies and Inventions. 
Тема 6. Medicine&Health. 
Тема 7. Crime and Punishment. 
Тема 8. Science&New World 
Technologies 

 

 

Завершальний Курс підготовки до мовного 
тестування відповідно до 
стандарту НАТО STANAG 6001 

 
 
 
Змістовий модуль КІ-01.01 «Іноземна 
військова термінологія» 

 Іспит на визначення рівня 
володіння іноземною мовою 
відповідно до стандарту НАТО 
STANAG 6001 

Дистанційний курс «Англійська мова для майбутніх магістрів військового 

управління» – це лінійна послідовність програмних модулів, розроблених за 

попередньо визначеними навчальними темами. Погоджуємося із думкою 

Р. Миколайчука, що окремі програмні модулі дозволяють організовувати 

процес навчання або у вигляді послідовного вивчення всього навчального 

курсу, або шляхом вибіркового проходження окремих модулів, необхідних для 

формування складників ІПК майбутнього МВУ [130]. Дистанційний курс 

створено за допомогою платформи дистанційного навчання MOODLE із 

використанням анімаційних і тестових засобів, розроблених із використанням 

програмного середовища Adobe Captivate.  
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Завдання дистанційного курсу ми визначили такі:  

професійний та особистісний розвиток кожного слухача; 

формування пізнавальних інтересів слухачів, посилення їхньої 

внутрішньої мотивації до вивчення іноземної мови;  

сприяння розвитку лідерських якостей майбутніх МВУ;  

подолання психологічного бар’єру в застосуванні іноземної мови в 

іншомовному середовищі; 

надання знань, умінь та навичок, необхідних для успішного виконання 

завдань із застосуванням інструментарію іноземної мови; 

формування здатності до міжкультурної комунікації; 

формування здатності та готовності слухача аналізувати та оцінювати 

ситуації спілкування, приймати належне рішення щодо мовної поведінки; 

розвиток у майбутніх МВУ умінь і навичок самостійної роботи та 

виховання в них самостійності як риси особистості;  

сприяння усвідомленню власної відповідальності майбутніх МВУ за 

результати свого навчання; 

сприяння розвитку критичного мислення та рефлексії. 

Предметом дистанційного курсу є англійська мова як засіб іншомовного 

спілкування, отримання й оброблення необхідної інформації з іншомовних 

професійно спрямованих джерел; як інструмент подальшого професійного 

розвитку майбутніх МВУ. 

Сьогодні впровадження в освітній процес ВВНЗ дистанційного та 

змішаного навчання є помітно актуальним. Майбутні МВУ очікують від вищої 

військової освіти доступність сучасних технологій, інтерактивних можливостей, а 

також активних середовищ навчання. Така тенденція змушує викладачів та 

керівників ВВНЗ постійно бути в пошуку ефективних технологій навчання.  

У нашому випадку змішане навчання розуміється як формальна програма 

освіти, за якої майбутній МВУ навчається за допомогою дистанційного контенту 

(тобто через викладання, яке надає майбутньому МВУ певні елементи контролю 

щодо вибору часу, місця, способів, темпу навчання) і під керівництвом викладача 



114 
у ВВНЗ. Перший компонент вищевказаного визначення – дистанційний контент – 

охоплює суть і характеристики, які стосуються технології дистанційного 

навчання, де зміст освіти та викладання дисциплін забезпечуються переважно 

через Інтернет, або внутрішню мережу. Другий компонент визначення звертає 

увагу на те, що навчання має бути контрольованим, щоб відрізнити технологію 

змішаного навчання від дистанційного.  

Методичний блок розробленої професійно орієнтованої моделі 

відображає етапи авторської методики змішаного навчання. Методичне 

забезпечення інтеграції в освітній процес розробленої професійно орієнтованої 

моделі включає інструменти, що дають можливість педагогам організовувати, а 

майбутнім МВУ – досягати рівня володіння іноземною мовою, необхідного для 

ефективного виконання завдань в іншомовному середовищі завдяки 

використанню іноземної мови, а саме [106; 165; 129; 159: 187]: 

1) методи (сукупність оптимальних прийомів для досягнення мети 

підготовки);  

2) використання різноманітних методів-способів реалізації 

інтерактивного навчання (за О. Пометун): 

методи роботи з різними видами текстів: метод «опорних слів»; 

«подвійний щоденник»; припущення на основі запропонованих слів, термінів; 

спрямоване читання або читання із зупинками; читання з маркуванням тексту; 

читання в парах (узагальнення в парах); 

наочні методи організації інформації: «асоціативний кущ»; «бортовий 

журнал»; «дерево передбачень»; картографування тексту; кластер; «М-схема»; 

порівняльна (концептуальна) таблиця; «Т-таблиця» та ін; 

постановка запитань: «почережні запитання»; уточнювальні запитання; 

«читаємо і запитуємо»; «W»; 

навчальна дискусія; 

методи рефлексії: есе; «залиште за мною останнє слово»; лінія цінностей; 

«листи самооцінювання»; метод «6 капелюхів»; «одне слово»; «незакінчене 

речення»; «сенквейн».  
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3) прийоми (складові частини методів, які містять окремі дії, операції, 

спрямовані на досягнення мети); 

навчальні завдання (письмові чи усні описи умов та порядку дій для 

слухачів та педагогів щодо застосування ними мовного та мовленнєвого 

матеріалу з метою розв’язання певних фахових комунікативних проблем. 

Складниками навчальних завдань є мета завдання, інструкція щодо його 

виконання та режим роботи майбутніх МВУ); 

тестові завдання (спеціально підготовлені та апробовані фахові 

комунікативні завдання у вигляді певних вербальних та невербальних 

проблемних стимулів, призначених для того, щоб викликати у майбутніх МВУ 

вербальну й невербальну реакцію, що дає можливість оцінювати сформованість 

ІПК за спеціально розробленими критеріями й показниками та відповідно до 

встановленого формату відповідей (вибір правильної відповіді серед 

запропонованих, відповіді на визначені запитання, погодження й непогодження 

з визначеними твердженнями)); 

контрольні завдання (спеціально підготовлені та апробовані фахові 

завдання, які не передбачають певного формату відповідей і, як правило, 

містять зразки усного та письмового іншомовного мовлення, що оцінюється 

відповідно до критеріїв і показників); 

4) використання основних видів навчальних занять (практичні заняття, 

контрольні заняття, самостійна робота слухачів, дистанційне навчання);  

5) засоби навчання: 

для очного навчання: підручники, навчальні та навчально-методичні 
посібники, навчальні відеоматеріали, схеми, таблиці, додатковий матеріал у 
вигляді ілюстрованих та неілюстрованих карток тощо; 

для дистанційного навчання: інтерактивні елементи інформаційного 
середовища (web-сторінка, текстова сторінка, примітка, web-посилання на сайт 
або файл, папка), інтерактивні елементи мережевого спілкування: (глосарій, 
книга, заняття, завдання, Wiki, форум, чат, база даних, опитування, тест). 

Останнім складником професійно орієнтованої моделі формування ІПК 
майбутніх МВУ є результативний блок, функція якого полягає у моніторингу 
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сформованості ІПК майбутніх МВУ відповідно до визначених критеріїв та 
показників. Для проведення подальшого дослідження ми співвіднесли 
запропоновану систему критеріїв з теоретично обґрунтованими компонентами 
структури в такий спосіб: ціннісно-мотиваційний критерій з ціннісно-
мотиваційним компонентом; інтелектуальний критерій з когнітивним 
компонентом; діяльнісний критерій з операційним компонентом; рефлексивний 
критерій з суб’єктним компонентом. Потім на підставі цих критеріїв ми 
визначили рівні та показники сформованості ІПК, а саме: низький, достатній, 
високий. 

Таким чином, було розкрито суть компонентів та обґрунтовано 
доцільність їх включення в професійно орієнтовану модель формування ІПК 
майбутніх МВУ. Аналіз наукової літератури з порушеного питання та досвіду 
професійної підготовки майбутніх МВУ в системі післядипломної освіти ВВНЗ 
дозволяє гіпотетично припустити, що реалізація розробленої професійно 
орієнтованої моделі дозволить підвищити ефективність процесу формування 
ІПК майбутніх МВУ.  

 

2.4. Авторська методика формування іншомовної професійної 

компетентності майбутніх магістрів військового управління 

 

Для досягнення ефективності формування ІПК майбутніх МВУ в системі 
післядипломної освіти було організовано навчальний процес згідно з 
розробленою нами професійно орієнтованою моделлю із використанням 
авторської методики змішаного навчання. Ця методика передбачала опанування 
майбутніми МВУ основного курсу іноземної військової термінології як очного 
компонента навчання за традиційним підходом і одночасне проходження 
дистанційного курсу «Англійська мова для майбутніх магістрів військового 
управління», що є дистанційним компонентом цієї методики. 

Запропонована авторська методика базується на таких принципах: 
науковості, що полягає в організації формування ІПК майбутніх МВУ на 

засадах використання досягнень сучасної науки, сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій навчання, якісного науково-методичного 
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забезпечення та науково обґрунтованих методик і технологій навчання 
іноземної мови; 

системності, що передбачає формування ІПК на основі єдиної 
нормативної бази, чітко визначених потреб, плановості заходів, стандартизації 
методики викладання; 

послідовності, відповідно до цього принципу кожен наступний рівень 
навчання іноземної мови базується на досягненні попереднього рівня; 

безперервності, що полягає у постійному підтриманні здобутого рівня 
володіння іноземною мовою та його підвищенні; 

автономності навчання, згідно з яким необхідним елементом мовної 
підготовки на всіх її етапах вважається систематична цілеспрямована 
самостійна робота щодо підтримання раніше досягнутого мовного рівня та 
подальшого вдосконалення мовних знань і умінь; 

службової необхідності, що полягає у відповідності змісту та обсягу 
мовної підготовки конкретним потребам ЗС у підготовці особового складу, 
який володіє іноземною мовою; 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії, який полягає в тому, що всі учасники 
навчального процесу є рівноправними суб’єктами діяльності. Під час 
здійснення іншомовної підготовки відбувається їх міжособистісна взаємодія на 
основі активного діалогу, співпраці та взаємопорозуміння. Цей принцип 
передбачає орієнтування на слухача як на суб’єкт іншомовної підготовки з 
урахуванням його можливостей, інтересів, потреб, індивідуально-
психологічних особливостей. 

Погоджуємося із думкою О. Лагодинського і включаємо в нашу авторську 
методику формування ІПК майбутніх МВУ лінгвістичні принципи, а саме: 

фахової спрямованості, який передбачає, що іншомовна підготовка 
мабйтніх МВУ повинна спрямовуватися на формування в них здатності й 
готовності виконувати конткретні завдання, які постають під час військово-
професійної діяльності; 

комунікативності, відповідно до якого необхідно використовувати 
навчальні матеріали, які стимулюють майбутніх МВУ до активного 
міжособистісного суб’єкт-суб’єктного усного та письмового спілкування 
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іноземною мовою;  

автентичності, який полягає в тому, що зразки усного та письмового 
мовлення та мовний інвентар, які є оригінальними, тобто створеними носіями 
англійської мови для інших носіїв із повним збереженням їх лінгвістичних 
особливостей; 

комплексності (інтегративності), який забезпечує цілісність вивчення 
іноземної мови, що проявляється у формуванні ІПК в окремих видах мовлення, а не 
в опануванні окремих мовних аспектів (лексики, граматики, вимови тощо) [106; 
107]. 

Слід зазначити, що авторська методика змішаного навчання щодо 
формування ІПК майбутніх МВУ враховує вимоги програми до визначеної 
дисципліни; професійну тематику навчання; обсяг і розподіл часу на аудиторну 
(очну) і самостійну (дистанційну) роботу майбутніх МВУ; особливості 
організації навчального процесу в ході реалізації авторської методики 
змішаного навчання, зокрема зміст її етапів, що складають її структуру, – 
корегувального, основного та завершального (Додаток Ж).  

Оскільки авторська методика змішаного навчання передбачає, по-перше, 
оцінювання досягнень майбутніх МВУ відповідно до основної програми очного 
навчання та, по-друге, застосування навчальних матеріалів дистанційного 
компонента під час традиційного навчання, то її можна вважати гнучкою, що є 
основною перевагою авторської методики порівняно з традиційною. Поєднання 
двох форм навчання дозволяє враховувати індивідуальні особливості майбутніх 
МВУ, їхні потреби. Також передбачається можливість для них самостійно 
обирати темп опрацювання навчального матеріалу дистанційного компонента. 

Перед початком впровадження в освітній процес авторської методики 
змішаного навчання майбутніх МВУ всіх спеціальностей ВВНЗ ми забезпечили 
виконання таких організаційних умов:  

ВВНЗ було облаштовано необхідною кількістю комп’ютерів і 
відповідним програмним забезпеченням; 

здійснено їх налаштування, перевірка дистанційного курсу на логічність 
тематичних блоків (етапів, занять тощо), щоб уникнути труднощів під час 
безпосереднього використання комп’ютерних програм; 
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у дистанційному курсі було застосовано комунікаційні засоби 

комп’ютерних програм (чати, форуми), які забезпечують суб’єктність 
навчального процесу; 

проведено інструктаж майбутніх МВУ безпосередньо перед початком 
вивчення курсу (надання необхідної інформації щодо курсу; роз’яснення порядку 
реєстрування, надання доступу до навчальних матеріалів і консультування щодо 
ефективного використання можливостей електронної бази тощо); 

надано рекомендації щодо проходження розроблених занять 
дистанційного курсу та користування платформою MOODLE. 

Використання системи MOODLE є модульним об’єктно зорієнтованим 
динамічним навчальним середовищем та вільно поширюваною системою 
управління навчальним контентом, яка включає сукупність модулів (анкета, 
опитування, глосарій, урок, робочий зошит, чат, форум, тест, Wiki, завдання). 
Система MOODLE як один із засобів інформаційно-комунікаційних технологій 
надає можливість співпрацювати на рівнях «слухач – слухач» і «слухач – 
викладач», а також обмінюватися файлами, що дозволяє здійснювати 
індивідуальну комунікацію з викладачем [249; 250; 252; 255]. 

Як зазначено вище, першим етапом авторської методики змішаного 
навчання є корегувальний, який має на меті, насамперед, формування й 
розвиток мовних знань, навичок і вмінь майбутніх МВУ, що в подальшому 
слугуватимуть основою для ефективного розвитку мовленнєвого складника 
ІПК. На цьому етапі під час проходження модулів дистанційного курсу в 
майбутніх МВУ є можливість зосередитися на опрацюванні мовних аспектів 
іноземної мови. Цей етап, окрім тем військово-професійної тематики, також 
дозволяє опанувати теми соціально-побутової, сімейної, розважальної, 
соціально-культурної та інших сфер спілкування, зокрема таких: «Я і моя 
сім’я», «Страви», «Покупки», «Хобі: кіно, театр, музика, книги, вивчення 
іноземних мов», «Подорожі», «Спорт», «Похід до лікаря», «Засоби масової 
інформації». 

На доцільність включення до змісту дистанційного курсу вищезазначених 
сфер спілкування, по-перше, вказали результати анкетування, проведеного на 
початку навчання, під час якого респонденти висловили бажання вивчати не 
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тільки теми професійної тематики. По-друге, ми взяли до уваги, що для успішного 
проходження мовного тесту відповідно до стандарту НАТО STANAG 6001 
необхідно орієнтуватися в таких ситуаціях спілкування, як замовлення їжі, житла, 
користування транспортом, здійснення покупок тощо [261; 263]. 

На корегувальному етапі авторської методики змішаного навчання 
дистанційний курс «Англійська мова для майбутніх магістрів військового 
управління» містить модулі-уроки, які поділяються на чотири незалежні 
розділи «READING» (читання), «LISTENING» (аудіювання), 
«GRAMMAR&WRITING» (граматика та письмо) і «PHONETICS» (фонетика). 
Незалежність розділів дає змогу майбутнім МВУ самостійно обирати вид 
навчальної діяльності, що формує культуру їхньої самостійної роботи. 
Передбачається, що кожен урок дистанційного компонента в поєднанні з очним 
сприятиме розвитку складників ІПК майбутніх МВУ.  

Корегувальний етап дистанційного курсу охоплює «уроки», які мають 
такі завдання: 

1) розвиток стійкого інтересу з боку майбутніх МВУ до вивчення 

іноземної мови, що є пріоритетом для викладачів. Стійкий інтерес передбачає 

прагнення майбутніх МВУ розвивати свої мовні навички й уміння та 

підвищувати свій рівень ІПК, а також активне їх залучення до освітнього 

процесу;  

2) сприяння чіткому розумінню майбутніми МВУ мети та завдань курсу, 

методики роботи із навчальним матеріалом і способів його опрацювання для 

успішного оволодіння іноземною мовою; 

3) встановлення довірливих ділових взаємовідносин викладача з 

майбутніми МВУ і створення сприятливого навчального середовища для 

формування ІПК; на першому етапі викладач має отримати первинну 

інформацію про бажання та мотиви майбутніх МВУ щодо вивчення мови, 

визначити рівень володіння ними іноземною мовою, а також знайти баланс між 

вимогами навчальної програми, кінцевою метою та їхніми потребами з метою 

цілеспрямованого формування ІПК; 

4) об’єктивне оцінювання діяльності майбутніх МВУ та надання 
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зворотного зв’язку викладачем: для керування процесом формування ІПК 

зворотний зв’язок виступає важливим складником для постійного підтримання 

майбутніх МВУ та для оцінювання прогресу, вивчення проблем, які виникають 

під час навчання, та обирання шляхів їх вирішення;  

5) створення такого навчального середовища для формування ІПК, який 

заохочує майбутніх МВУ долати труднощі під час опанування дистанційного 

курсу, дозволяє розвиватися і виявляти ініціативу, обмінюватися досвідом. 

Створення позитивного морально-психологічного клімату для навчання 

здійснюється завдяки врахуванню викладачами потреб та побажань майбутніх 

МВУ, а в складних ситуаціях викладачі мають допомагати їм долати труднощі, 

сприяти розвитку впевненості та креативності, аналізувати позитивні та 

негативні аспекти навчальної діяльності майбутніх МВУ, а не контролювати 

кожний крок і не давати постійних вказівок щодо виконання певних завдань. 

Під час корегувального етапу авторської методики, основу якої 

складають принципи змішаного навчання, відбувається формування також 

когнітивного та операційного складників ІПК відповідно до стандарту НАТО 

STANAG 6001 (СМР 1). Розвивається культура самостійної роботи, що 

передбачає здатність майбутніх МВУ робити вибірку та аналіз автентичних 

джерел, а також розуміння алгоритму роботи з електронними джерелами.  

Основний етап авторської методики має на меті формування навичок і 

вмінь, які вимагає СМР 2 (Функціональний) відповідно до стандарту НАТО 

STANAG 6001. На цьому етапі зміст навчання містить загальні 

соціолінгвістичні відомості про країну, мова якої вивчається. Характерною 

особливістю організації навчальної діяльності майбутніх МВУ на цьому 

етапі є порівняння певних явищ, способів розв’язання проблем, осмислення 

своєї ролі в різноманітних процесах. Компетентнісна спрямованість навчання 

досягається за допомогою розв’язання навчальних завдань військово-

професійної спрямованості, оцінювання рішення з позицій культури, а 

результату і процесу його досягнення – з власної позиції (можливості 

задоволення особистих і загальноосвітніх потреб, розвитку, 
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самореалізації тощо).  

Другий етап дистанційного курсу також включає чотири розділи: 

«READING» (читання), «LISTENING» (аудіювання), 

«GRAMMAR&WRITING» (граматика та письмо), а розділ «PHONETICS» 

(фонетика) змінюється на «WRITING&SPEAKING STRATEGIES» (стратегії з 

говоріння та письма). Зміст кожного розділу стає складнішим, оскільки цей 

етап дистанційного курсу має зосереджуватися ще й на опануванні 

майбутніми МВУ військово-професійної тематики. 

Завершальний етап передбачає, що всі компоненти ІПК сформовані, 

майбутні МВУ здатні та готові застосовувати іноземну мову для вирішення 

професійних завдань, оцінювати власні досягнення та можуть, за потреби, їх 

корегувати, мотивація до подальшого вдосконалення набутих знань з метою 

саморозвитку та кар’єрного зростання досягла максимального значення. 

Тому вони під час проходження завершального етапу навчання мають 

можливість пройти курс підготовки до мовного тестування відповідно до 

стандарту НАТО STANAG 6001. Для цього в електронному інтерактивному 

варіанті пропонуються інструкції щодо виконання завдань з усіх видів 

мовлення, зразки їх виконання, нормативні документи. На завершення курсу 

майбутнім МВУ пропонується пройти тренувальне мовне тестування, 

подібне до мовного тесту відповідно до стандарту НАТО STANAG 6001. 

Отже, розглянувши кожен з етапів авторської методики змішаного 

навчання, вважаємо за доцільне висвітлити зміст кожного з розділів 

розробленого дистанційного курсу «Англійська мова для майбутніх магістрів 

військового управління»: «READING» (читання), «LISTENING» 

(аудіювання), «GRAMMAR&WRITING» (граматика та письмо), 

«PHONETICS» (фонетика) та «WRITING&SPEAKING STRATEGIES» 

(стратегії з говоріння та письма).  

Розділ «LISTENING» (аудіювання) спрямовується на формування в 

майбутніх МВУ компетентності в аудіюванні. Цій проблемі присвятила свої 

роботи низка українських дослідників. О. Волобуєва [30], І. Бец [17], М. Білан 
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[20], В. Златніков [75], О. Лагодинський [106] та ін. у своїх працях розкрили 

певні аспекти формування компетентності в аудіюванні військових фахівців. 

Аналіз наукової літератури дозволив визначити компетентність в 

аудіюванні майбутніх МВУ як здатність і готовність до оволодіння ними 

навичками та вміннями сприйняття, перероблення і розуміння (загального, 

повного, вибіркового) іншомовної інформації на слух у нормальному 

(природному) чи пришвидшеному темпі у звичайних і несприятливих умовах 

іншомовного середовища під час особистого спілкування або з 

використанням технічних засобів з метою виконання військово-професійних 

завдань [106].  

Під час формування здатності й готовності майбутніх МВУ до 

здійснення іншомовної професійно зорієнтованої комунікації або 

функціонування в іншомовному середовищі ми приділяли суттєву увагу 

відбору іншомовних аудіо- та відеотекстів, які, на думку філологів та інших 

фахівців, мають відповідати певній сукупності вимог, а саме:  

доступності та посильності для використання;  

новизні та мотиваційній цінності; 

автентичності;  

відповідності життєвому досвіду майбутніх МВУ;  

професійного спрямування; вільного доступу до Інтернет-ресурсів [30; 

131; 191; 212]. 

Зміст навчання аудіювання складається зі сфер, тем і ситуацій 

спілкування, мовного (лексичного, граматичного, фонетичного) та 

мовленнєвого матеріалів (мовленнєвих зразків різних рівнів, текстів), 

соціокультурних знань (знань про культуру країни, мова якої вивчається, 

особливостей мовленнєвої поведінки носіїв мови тощо), навчальних знань 

(стратегії використання іноземної мови в аудіюванні) [20; 75; 83; 107]. 

У запропонованій авторській методиці робота з аудіоматеріалом у 

дистанційному компоненті здійснювалася у три етапи.  

На першому етапі – передтекстовому – майбутні МВУ самостійно 
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опрацьовують лексичний мінімум, який допомагає зрозуміти тематику тексту 

з аудіювання, а також ключове повідомлення, про яке далі йтиме мова. На 

наступному – текстовому етапі – передбачається безпосередня робота з 

тематикою повідомлення (заголовком повідомлення, щоб зрозуміти, хто 

промовець, метою і тематикою тексту тощо), а вже під час післятекстового 

етапу відбувається контроль за розумінням повідомлення. Майбутні МВУ 

вдруге прослуховують аудіоматеріал, оскільки від них вимагається розуміння 

деталей повідомлення та виконання відповідних вправ.  

На відміну від очного компонента, де викладач може контролювати 

кількість прослуховувань, у дистанційному компоненті майбутній МВУ 

самостійно керує цим процесом. У цьому випадку основною метою 

аудіювання є розуміння на слух слів, термінології військової тематики, 

розвиток здатності виокремлювати їх у потоці мовлення, усвідомлення 

тексту. Передбачається, що кількість прослуховувань буде зменшуватися з 

кожним заняттям, оскільки у майбутнього МВУ будуть розвиватися навички 

сприйняття тексту, інформації та деталей на слух і підвищиться рівень 

сформованості його компетентності в аудіюванні.  

Післятекстовий етап у дистанційному компоненті полягає в 

невербальному контролі за розумінням аудіотексту за допомогою 

використання цифр, письмових відповідей на запитання, перекладу окремих 

слів, словосполучень, речень. У дистанційному компоненті пропонується йти 

від легких вправ до складніших, щоб досягти повного розуміння й 

опрацьовування аудіотекстів слухачами. Для цього застосовуються завдання 

на заповнення пропусків, які сприяють розумінню загального змісту 

матеріалу і його деталей завдяки зоровій опорі. Дистанційний компонент 

передбачає виконання тестових завдань множинного вибору, правда – 

неправда, а також відкриті запитання. 

Під час корегувального етапу авторської методики ми формували 

лексичні, граматичні та фонетичні навички аудіювання та розвивали 

рефлексивні вміння, а також готували майбутніх МВУ до сприйняття 
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аудіотекстів різних жанрів завдяки використанню комплексу вправ, які були 

розміщені в «уроках» дистанційного курсу на платформі MOODLE у розділі 

«LISTENING» (аудіювання), а за необхідності застосовувалися й під час 

очного навчання. Приклади таких вправ наведено нижче. 

Приклад 1. Вправа для формування рецептивних лексичних навичок. Вид 

вправи: співвіднесення слова з його значенням. 

Завдання 1: Before listening to the information about military careers in the 

USA match the branches of the army (1-6) listed below with the definitions (a-f). 

(Передтекстовий етап). 

BRANCH DUTIES ANSWER 

Armor  a. to conduct area security operations, 

investigates crime 

1. 
2. 
3. 

Engineers  b. to provide information about enemy troops 4. 

Infantry c. to fight on foot, using personal weapons 5. 

Logistics d. to construct brides, demolish obstacles,   

demine fields  

6. 

Military 
Intelligence 

e. to supply equipment, food, medication, 

provides transport 

 

Military Police f. to combine tanks and armored cavalry  

Завдання 2: Listen to the text about military careers. Fill in the missing 

information (Текстовий етап). 

Military Careers  

Members of the U.S. military service maintain the U.S. ____ (national 

defense). Although some service members work in occupations specific to the 

military, such as _____ (fighter pilots) or infantrymen, many work in occupations 

that also exist in the civilian workplace, such as nurses, doctors, and lawyers. 

Members serve in the Army, Navy, Air Force, _____(Marine Corps), or Coast Guard, 

or in the _______(Reserve components) of these branches, and in the Air National 

http://www.goarmy.com/
http://www.navy.com/
http://www.airforce.com/
http://www.marines.com/
http://www.uscg.mil/
http://www.ang.af.mil/
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Guard and Army National Guard. (The ____ (Coast Guard), which is included in this 

profile, is part of the Department of Homeland Security.) 

Officers typically do the following: plan, organize, and lead troops and 

activities in military operations; manage enlisted personnel; operate and command 

aircraft, ships, or armored vehicles; provide medical, legal, engineering, and other 

services to military personnel. 

To join the military, applicants must meet age, education, aptitude, physical, 

and character requirements. These requirements vary by branch of service and for 

officers and enlisted members. 

The ___ (infantry) encompasses positions concerned with the employment of 

the ____ (combined arms) to close with the enemy by means of fire and maneuver in 

order to destroy or ___ (capture) him, or repel his assault by fire, ______ (close 

combat), and counterattack. The Armor encompasses positions concerned with the 

employment of the Armor/Cavalry maneuver forces and combined arms 

organizations during ______ (mobile combat operations). Armor Officers command 

the World's Best_____(Main Battle Tank), The M1A1 Abrams! 

The______ (Corps of Engineers) is a Combat Arms Branch which also has 

combat support and combat service support roles. Engineer officers plan and execute 

missions relating to _____ (engineer support) on the battlefield in light, heavy, ____ 

(airborne), and topographic missions.  

Military Intelligence encompasses the application and integration of all 

Officers serving in this specialty plan, conduct, and supervise intelligence collection 

resources, analysis of the intelligence information, and the production and 

dissemination of finished all-source intelligence in the form of briefings and ______ 

(written reports) to the ultimate consumer, the commander. 

The Military Police Corps encompasses positions concerned with Military 

Police support to combat operations, ______ (law enforcement), security of U.S. 

Government resources, ______ (criminal investigation), and corrections».  

Приклад 2. Вправа для формування граматичних навичок аудіювання. 

Вид вправи: вибір правильного варіанту.  

http://www.ang.af.mil/
http://arng.ng.mil/SitePages/Home.aspx
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Завдання: Fill in the gaps with a future form from this unit and the verbs in 

brackets.  

Teacher: What _________ this time next year? 

Student 1: Well, that’s difficult to say but I hope that I _____ round the World. 

Before then I ____enough money for the ticket. I plan to end up in in Australia and 

when I _______ there I’ll get a job and earn some money. 

Teacher: What do you plan to do when you graduate? 

Student 2: Well, my plans have changed a bit. I ______ do a journalism course, 

but I didn’t get accepted.  
 

З метою розвитку мотивації та вдосконалення рефлексивних умінь до 

аудіювання, що передбачає слухання та розуміння сприйнятої на слух 

інформації, ми розробили вправи для розвитку рефлексивних умінь. 

Приклад 1. Вправа для формування рефлексивних умінь для аудіювання. 

Вид вправи: надання відповіді на запитання, спираючись на власний 

досвід.  

Завдання 1. Listen to somebody talking about learning a language and say 

which THREE things she had difficulty with. 

1)________ 2)________3) 

Завдання 2. Which of the following aspects of English do YOU find the most 

difficult? Why? 

a. Speaking 

b. Reading 

c. Listening 

d. Writing  
 

Під час основного етапу авторської методики змішаного навчання 

відбувається розвиток умінь загального, вибіркового та повного розуміння 

автентичних аудіотекстів з одночасним формуванням умінь самоконтролю та 

рефлексії набутого рівня володіння компетентності з аудіювання.  

Приклад вправи на загальне розуміння інформації аудіотексту:  
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Приклад 1. Вправа для розвитку умінь розуміти загальну інформацію в 

аудіотексті. Вид вправи: вибір тверджень.  

Завдання: Listen to the pieces of news and give them the headlines. While 

listening to the text pay attention to the topics.  

Headline 1: NATO leaders view exhibition of NATO’s history.  

Headline 2: NATO Secretary General and President of Georgia discuss Black 

Sea security. 

Headline 3: NATO and EU leaders sign joint declaration. 

Headline 4: NATO helps Moldova preserving a healthy environment. 

Headline 5: NATO and EU Senior Military Officials deepen military EU-

NATO cooperation. 

Приклад 2. Вправа для розвитку вмінь повного розуміння інформації, 

виокремлення суттєвого в тексті.  

Вид вправи: прослуховування текстів із фіксацією основної інформації.  

Завдання: Listen to the text for the second time and take notes on the main 

information. Do not write every word you hear. Do not write down full sentences. 

Write the main ideas and some details. 
 

На другому етапі в розділі «LISTENING» (аудіювання) представлено 

діалоги професійної тематики та виступи політичних лідерів з актуальних 

питань для майбутніх МВУ. Навчальні аудіо- та відеоматеріали передбачають 

опанування таких тем, як «Зовнішня політика України» (Internal Policy of 

Ukraine), «Лінгвокраїнознавство» (Linguistic and Cultural Studies), «Загальні 

питання психології» (Personality Types & Understanding Personalities), «Кар’єрні 

стратегії та успіх» (Career Strategies & Success), «Проблеми екології в світі 

(World Problems of Ecology), «Медицина та здоров’я» (Medicine & Health), 

«Злочин і покарання» (Crime and Punishment), «Наука та нові світові технології» 

(Science & New World Technologies). 

Використання відеоматеріалів у процесі проходження другого етапу 

дистанційного курсу, зокрема розділу «LISTENING» (аудіювання), надає 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_156838.htm?selectedLocale=en
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_156838.htm?selectedLocale=en
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_156759.htm?selectedLocale=en
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_156468.htm?selectedLocale=en
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_156336.htm?selectedLocale=en
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_156336.htm?selectedLocale=en
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можливість майбутнім МВУ бачити співрозмовника, що створює ситуацію 

спілкування, подібну до реалій життя. 

На передтекстовому етапі в розділі «LISTENING» (аудіювання) вже 

зникає необхідність у наданні великого лексичного словника, оскільки це може, 

по-перше, розкрити цілком повідомлення тексту, і по-друге, у дистанційному 

компоненті майбутній МВУ може прослуховувати повідомлення стільки разів, 

скільки йому необхідно, що дозволяє звикнути до різних акцентів, навчитись 

розпізнавати активну лексику уроку, а також невідомі слова та 

словосполучення. Таким чином, слухачі поступово звикають до автентичної 

вимови промовців і темпу мовлення.  

Наступний розділ дистанційного курсу «Англійська мова для майбутніх 

магістрів військового управління» – «PHONETICS» (фонетика), він присвячений 

формуванню мовного складника ІПК шляхом виконання практичних вправ з 

фонетики, які необхідні для відпрацювання вимови голосних і приголосних 

звуків. Цей розділ розроблений тільки для корегувального етапу авторської 

методики формування ІПК майбутніх МВУ і спрямований на опанування певних 

аспектів фонетики. Під час формування фонетичного складника ІПК у 

дистанційному компоненті використано такі вправи: 

1) на слухання: розпізнавання звуків (монофтонгів, довгих і коротких 

звуків тощо); майбутнім МВУ пропонується прослухати пари звуків та обрати: 

ряд, у якому всі довгі / короткі звуки; закінчене / незакінчене речення; речення, 

вимовлене спадним / висхідним тоном; 

2) на відтворення, спрямовані на засвоєння артикуляції окремих звуків, 

слів, словосполучень та інтонації речень. 

У процесі опрацювання фонетики розвиваються мовленнєвий складник 

ІПК з аудіювання (фонетичні навички аудіювання), говоріння, а також мовний.  

Приклад 1. Вправа для формування фонетичних навичок аудіювання. 

Вид вправи: вибір правильного варіанту.  

Завдання. Listen to the words and underline the one you hear. 
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1. Coach-couch; 2. heart – hard; 3. saw – so; 4. low – law; 5. people-pupil; 

6. word – world; 7. no-now; 8. pull-pool. 

 

Приклад 2. Вправа на заповнення пропусків. 

Завдання . Listen and fill in the missing information.  

Activities:                                                                    Time: 

Morning roster                                                              1.  

Physical training                                                           2. 

Shower                                                                          3. 

Lunch                                                                            4. 
 

У розділі «READING» (читання), розміщеного на платформі MOODLE, 

під час опанування навчального матеріалу дистанційного курсу «Англійська 

мова для майбутніх магістрів військового управління» майбутнім МВУ 

пропонується ознайомитися та вивчити основний і додатковий лексичний 

матеріал за темами, опрацювати тексти та надати відповіді на запитання.  

Під час корегувального й основного етапу авторської методики робота з 

текстом, так само як і з аудіоматеріалами, відбувається в три етапи: 

передтекстовому, текстовому та післятекстовому. Ця методика передбачає, що 

на передтекстовому етапі майбутні МВУ виконуватимуть вправи, спрямовані 

на прогнозування змістової й смислової інформації, активізацію фонових знань, 

зняття можливих лінгвістичних труднощів під час очного навчання. Наведемо 

приклади передтекстових завдань. 

Приклад 1. Вправа на прогнозування змістової і смислової інформації. 

Завдання 1. Look at the photos. What do you think each one shows? Discuss 

your ideas with a partner.   

Завдання 2. Answer the following questions about the passage: 

Read the introduction. Who is the passage about? Read the sentences in bold in 

the passage. List the topic you think the passage will cover. Share your ideas with a 

partner.   
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Текстовий етап передбачає формування цільової настанови майбутнім 

МВУ на читання й розуміння тексту. Слухачі виконують вправи для вивчення 

лінгвістичного та інформаційного матеріалу. Слід зазначити, що вибір виду 

читання буде залежати від дотекстових дій, оскільки вони є визначальними для 

синтетичного (ознайомлювального), вибіркового (переглядового) та 

аналітичного (вивчаючого) читання. У процесі читання їм пропонуються 

способи і стратегії читання для виокремлення, відбору та систематизації 

іншомовного матеріалу, зокрема карти-схеми, таблиці, ілюстрації тощо. 

На післятекстовому етапі в розділі «READING» (читання) виконуються 

вправи для перевірки розуміння тексту за допомогою навчальних стратегій для 

оцінювання та контролювання прочитаного, таких як заповнення таблиці 

відповідною інформацією; підготовка наочних матеріалів до тексту, укладання 

схем, формулювання питань до тексту. Наведемо вправи для формування 

компетентності в читанні з урахуванням стратегій виконання. 

Приклад 1. Вправа для формування навичок прогнозування змісту тексту 

(передтекстовий етап). 

Завдання. Answer the questions. Have you ever participated in the 

international military training? What are the problems likely to be? How can you 

deal with such problems?  

Приклад 2. Вправа для формування навичок і вмінь виокремлення головної 

інформації (текстовий етап). 

Завдання. Now read the article below and complete the concept map with the 

key words.  

На цьому етапі викладач пропонує майбутнім МВУ під час читання 

заповнити «концептуальну мапу» з опорою на текст. У мапі вказуються основні 

труднощі, з якими можна зіткнутися під час міжнародних військових навчань 

відповідно до тексту статті.  

Приклад 3. Вправа для рефлексії прочитаного тексту (післятекстовий 

етап). 
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Завдання: What is the author’s overall tone, or attitude about his topic? 

Choose three words from the list below that describe his tone. Then find one 

detail from the reading that supports each of your answers. 

 

1. Critical-objective 

2. Humorous-optimistic 

3. Inspired-sad 

4. Joyful-sentimental 

Word: 

Detail: 
 

Отже, під час проходження дистанційного курсу, зокрема розділу 

«READING» (читання), майбутні МВУ завдяки вивченню автентичних 

матеріалів під час очного та дистанційного навчання розширюють свій 

лексичний запас, розвивають мовний складник ІПК та отримують змістові й 

мовні опори для говоріння. Читання також дає змогу розвивати професійне 

мислення, мовне чуття, уміння самостійно працювати з текстом, що, своєю 

чергою, сприяє формуванню соціокультурного складника ІПК.  

На першому етапі за допомогою дистанційного компонента в розділі 

«GRAMMAR&WRITING» (граматика й письмо) майбутні МВУ підвищують 

мовну компетентність саме з граматики іноземної мови, опанування якої також 

сприятиме формуванню всіх компонентів ІПК, а саме – мовленнєвого з 

аудіювання, говоріння, читання та письма. Перед виконанням завдань 

майбутнім МВУ демонструється нове граматичне явище за допомогою 

наведених двома мовами (українською та англійською) пояснень і прикладів. 

Ситуації письмового спілкування, які використовувалися в 

дистанційному компоненті, максимально пов’язані із повсякденною чи 

професійною діяльністю майбутніх МВУ, що надає їм можливість набути 

досвіду вирішення професійних завдань в іншомовному середовищі. Для цього 

було створено певні умови спілкування, які передбачали визначення певної 
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проблеми – комунікативного завдання. Проблеми, які лежать в основі ситуацій 

спілкування, максимально наближені до військово-професійної діяльності 

майбутніх МВУ та передбачають: 

уміння писати на рівні особистих потреб (наприклад, складати списки, 

писати короткі нотатки, поштові листівки, особисті листи, телефонні 

повідомлення, запрошення, заповнювати анкети й писати заяви); 

надавати в письмовій формі інформацію про особисті та повсякденні 

робочі справи, складати відповідні документи (службові записки, короткі 

доповіді) та писати приватні листи на побутові теми; 

уміння описувати людей, місця, речі, сучасні, минулі й майбутні події 

завершеними, але простими текстовими блоками; 

здатність формулювати аргументовані твердження, давати письмові 

вказівки; 

уміння поєднувати речення у зв’язну розповідь, точно і стисло викладати 

свою точку зору.  

Приклад 1. Вправа для написання короткого листа-записки 

(Корегувальний етап). 

Завдання 1. Your friend from the USA comes to Ukraine for the international 

sport competition. Write an e-mail to your friend and say: 

what the weather is like 

what things to take with 

where and when you can meet him 

Write 40-50 words.  

Dear __________________, 
 

У дистанційному компоненті на корегувальному етапі представлені 

переважно граматичні вправи на множинний вибір та на заповнення пропусків 

(самостійно або з альтернативних варіантів). Завдання перевіряє комп’ютер, 

який наприкінці видає загальний результат із кількістю правильних відповідей. 

Слухач курсу може бачити, де саме він припустився помилки. Комп’ютерна 
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програма навмисно висвітлює неправильні відповіді, щоб таким чином надати 

можливість майбутньому МВУ додатково опрацювати завдання та виконати 

його правильно.  

 

Приклад 1. Вправа для формування граматичних навичок. 

Завдання. Fill in the gaps with the right answers. 

My best friend ____ in Walton Street.  

a) Lives b) living c) live d) life 

The weather ___ bad yesterday. 

a) is b) was c) does d) were 
 

На другому етапі дистанційного курсу передбачається, що майбутні МВУ 

успішно опанували базову граматику, тому розділ «GRAMMAR&WRITING» 

(граматика й письмо) спрямований на написання есе, неофіційних листів, 

офіційне листування та написання звітів. Слід зазначити, що офіційне та 

неофіційне листування, написання рапортів є невід’ємними елементами 

службової діяльності майбутніх МВУ. У зв’язку з цим опанування розділу 

«GRAMMAR&WRITING» (граматика й письмо) дистанційного курсу 

«Англійська мова для майбутніх магістрів військового управління» надає 

можливість їм вивчити правила й особливості написання ділових (офіційних) 

листів, анотацій, рефератів, які, як правило, мають певну чітку структуру.  

Таким чином, сформованість компетентності в письмі відповідно до 

стандарту НАТО СТАНАГ 6001 дозволить майбутнім МВУ вирішувати такі 

завдання: ознайомитися із завданнями та зрозуміти його; сформулювати 

відповіді на запитання; оформити пункти плану та виконати запропонований 

обсяг завдання з письма (150–200 слів), яке має професійне спрямування та 

максимально наближене до реалій життя слухачів.  

Приклад 1. 

Завдання 1.You have received an invitation to attend a workshop for military 

researches. Write a short, formal email to the organizing committee (150-200 words). 



135 
Be ready to discuss the topic in the class. 

Subject ____________ 

Opening ____________, 

Stating the aim I am writing to you ___________ 

Giving information ____________________________
__ 

Describing the actions you expect I would be grateful if you could 

Closing ____________________________
__ 

Signature ____________________________
___ 

 

Розділ «WRITING&SPEAKING STRATEGIES» (стратегії з говоріння та 

письма) допомагає майбутньому МВУ успішно виконати завдання розділу 

«GRAMMAR&WRITING» (граматика й письмо), оскільки кожен урок 

присвячено розгляду правил листування, написання доповідей, наукових статей 

і звітів, а також політичній ввічливості, а саме: 

висловлення вдячності: thanks for your letter; it was wonderful to hear from 

you again; I’m sorry I haven’t written before, but I’ve been very busy; I just had to 

write to thank you for; thanks very much for…It was very kind of you to…; 

надання порад: in your letter you said you weren’t sure what to do about; 

well, if I were you, I’d…; have you thought…; 

повідомлення хороших новин: I’m sure you’ll be pleased to hear that…; By 

the way, did you know that…; you’ll never guess what happened the other day!; 

повідомлення поганих новин: I’m sorry to tell you that…; bad news, I’m 

afraid; 

визначення мети: The purpose of this report is to…; In this report I aim to…; 

my main aim in writing this report is to… ; 

постановка проблеми: There has been a lot of controversy recently about the 

issue of…; one of the biggest problems facing the world today is…; during the last 

few years people have become increasingly worried about…; 
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наведення аргументів: Some people would argue that…; Nevertheless, the fact 

of the matter is that…; Although it is true that …; we have to keep in mind that … ; 

прохання про допомогу: I hope it’s not too much to ask, but (could I come 

and see you next week?) I wonder if I could ask a favor. Could you …?; 

вибачення: I’m writing to say sorry for …; I wasn’t thinking; It was very silly 

of me; I want to apologize for…; 

визначення часової послідовності та наведення прикладів: Firstly …; In 

the first place; later; then; the most obvious example is to…; one possible solution is 

to….; in addition to…; we are organizing….; another example of… is the way in 

which…; 

формулювання висновків: in conclusion; to sum up; it would appear that 

there is agreement on this issue; it is clear, therefore, that …; for this reason I believe 

that…; it is difficult to decide what the best solution to the problem would be; 

закінчення листа: well, that’s all for now. I’ll tell you more when I see you 

next week; thanks again…; I’m really looking forward to seeing you again; See you 

on (the fifteenth); 

передавання вітань: Give my regards to (Mary). Best wishes …. Look after 

yourself. Best regards … Take care. Yours … 

Під час проходження другого етапу дистанційного курсу майбутні МВУ 

мають можливість працювати із навчальним матеріалом професійної 

спрямованості, що сприяє формуванню в них здатності та готовності до 

іншомовного спілкування в конкретних професійних і наукових сферах, 

ситуаціях.  

Авторська методика із застосуванням технології змішаного навчання 

зорієнтована на формування в майбутніх МВУ здатності та готовності до 

вирішення професійних ситуацій із використанням іноземної мови, на розвиток 

варіативності дій у професійній діяльності, навичок прогнозування результатів 

своєї діяльності, формування готовності до систематичної самоосвіти. 

Виконання творчих завдань у межах опанування очного та дистанційного 

компонентів навчання забезпечує розвиток у майбутніх МВУ професійно 
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важливих якостей, актуалізацію їхніх творчих здібностей, формування навичок 

самоорганізації та самоосвіти. З цією метою, вважаємо за доцільне 

використовувати технологію проектного навчання. Поділяємо думку 

А. Каленського, який зазначає, що в контексті професійної підготовки 

військових фахівців використання саме технології проектного навчання 

дозволяє розвивати навички самостійного мислення військових фахівців, 

знаходження і розв’язання професійних проблем, прогнозування можливих 

результатів і наслідків різних варіантів їх вирішення. Проект під час 

формування ІПК надає можливість зацікавити майбутнього МВУ не лише 

конкретним предметом вивчення, а здебільшого процесом отримання знання. 

Захопленість самим процесом зумовлена прагненням і бажанням майбутнього 

фахівця до самоствердження, самореалізації завдяки діяльності й створенню 

конкретних проектів на основі концептуалізації їх задуму, які передбачають 

орієнтовні варіанти вмотивованої майбутньої діяльності на основі професійно-

особистісних цінностей; безпосередньо спрямовують практичну навчальну 

діяльність, що охоплює актуалізацію і теоретичне опрацювання освітніх 

ініціатив, чітко впорядковану послідовність дій, що приводить до інновацій у 

практиці й прогнозує результати [80]. 

Використання технології проектного навчання ґрунтується на 

контекстному та суб’єктно-діяльнісному підходах, що передбачає творчу 

активність майбутніх МВУ під час вирішення професійно зорієнтованих 

завдань. Така навчальна діяльність дозволяє формувати й розвивати 

інтелектуальні уміння, професійне та критичне мислення і сприяє прояву 

майбутніми МВУ ініціативи та нестандартного мислення під час вирішення 

поставлених завдань, а також дозволяє здійснювати пошук необхідних засобів 

для їх результативного та швидкого вирішення. Таким чином, у процесі 

виконання проектів у майбутніх МВУ формується самостійність і 

наполегливість у вирішенні професійно зорієнтованих завдань, розвивається 

вміння планувати свою діяльність, працювати в колективі. Виконання проектів 

спрямоване насамперед на активізацію самоосвіти, яка є найважливішим 
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засобом формування професійно важливих якостей майбутніх МВУ, оскільки 

для самоосвіти характерна наявність активних пізнавальних потреб й інтересів, 

спонукання майбутніх МВУ до їх задоволення, прояву високого ступеня 

свідомості й організованості.  

Розглянемо детально особливості застосування технології проектного 

навчання під час вивчення курсу іноземної військової термінології та 

опанування дистанційного курсу «Англійська мова для майбутніх магістрів 

військового управління». 

Тематика проектів мала військово-професійне спрямування та 

ґрунтувалася на вивченні соціокультурних явищ, що, своєю чергою, сприяло 

формуванню соціокультурного складника ІПК майбутніх МВУ. Для майбутніх 

МВУ пропонуються такі теми проектів: «Air missile defense strategies in East 

Europe»; «Famous battles and wars that form our nation»; «Women in front-combat 

lines: ban or not?», «History of the position of women in military service»; «All jobs 

in the air force should be opened for females»; «Nuclear proliferation treaties do they 

bring a peaceful balance?», «Terrorism is a major issue in the world because innocent 

people are affected», «War is an instrument of foreign policy»; «Cyber warfare is 

becoming important. How and why?»; «Drone attacks have become necessary for 

modern warfare» та ін. 

Таким чином, професійна тематика проектів стимулює інтерес майбутніх 

МВУ до вивчення конкретного завдання та проблеми загалом. Успішність 

реалізації завдань під час підготовки проектів забезпечувалася відповідно до 

спланованої та організованої роботи майбутніх МВУ. Включення майбутніх 

МВУ у проектну діяльність спонукало їх до самостійного опрацювання 

автентичних джерел, розвитку творчого системного мислення, креативної 

діяльності, сприяло вихованню культури самостійної роботи. 

Слушно зауважують науковці, що проектна діяльність сприяє інтеграції 

знань, умінь оброблення інформації з різних джерел, відображаючи важливі 

практичні завдання, які студентам доведеться вирішувати в майбутньому в 

професійному середовищі. У процесі виконання проекту студенти набувають 
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упевненості у своїх можливостях, мотивовані на успіх, набувають навичок 

самостійності, поглиблюють знання з конкретної предметної області та 

розширюють коло своїх пізнавальних інтересів [9; 126; 208; 214].  

Проектна діяльність під час формування ІПК майбутніх МВУ сприяє 

засвоєнню ними необхідних знань та вмінь для розв’язання практичних завдань 

професійної діяльності; розвитку професійно-комунікативних здатностей та 

формуванню комунікативних навичок; посилює міжпредметні зв’язки; формує 

вміння приймати оптимальне рішення або пропонувати варіанти вирішення в 

складній ситуації; вдосконалює вміння користуватися дослідницькими 

прийомами: збирання та аналізу інформації, висування гіпотез, уміння робити 

висновки; формує системне мислення [9; 180; 212; 214]. 

Отже, проектна технологія розвиває здатність і готовність майбутніх 

МВУ до використання іноземної мови як засобу спілкування в процесі 

здійснення військово-професійної діяльності. Проектна діяльність формує ІПК 

інтегровано, з мовленнєвими здатностями, що виявляються в читанні, 

аудіюванні, говорінні та письмі. Проектна діяльність також дозволяє 

інтегрувати лінгвістичні знання та знання соціокультурних особливостей 

майбутніх МВУ з практичною діяльністю, що дозволяє успішно сформувати в 

них соціокультурну компетентність. Суттєва увага до формування 

соціокультурного складника ІПК майбутніх МВУ приділяється під час 

основного етапу авторської методики.  

Проектні завдання передбачають взаємодію, яка визначається 

інструкцією до комунікативного завдання з описом комунікативної ситуації, що 

задає напрям мовленнєвим діям учасників проекту. Таким чином, виконання 

проектних вправ дозволить сформувати належний рівень ІПК для спілкування 

та діяльності майбутніх МВУ в іншомовному середовищі з метою виконання 

військово-професійних завдань, а застосування в ході проекту низки раніше 

набутих професійних умінь збільшить професійну значущість 

сформованої ІПК.  
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Для розвитку таких характеристик майбутніх МВУ, як здатність до 

аналізу й діагностування проблем в іншомовному середовищі, уміння чітко 

формулювати й висловлювати свою позицію іноземною мовою, ефективно 

спілкуватися, дискутувати, сприймати й оцінювати автентичну інформацію, яка 

надходить у вербальній і невербальній формах, під час формування ІПК ми 

використовували кейс-технології.  

На думку українських педагогів, потреба в упровадженні аналізу ситуацій 

у практику навчання є нагальною, що зумовлено загальною спрямованістю 

розвитку освіти, її орієнтації не стільки на здобуття конкретних знань, скільки 

на формування вмінь і навичок розумової діяльності, розвиток здатностей, 

серед яких особлива увага приділяється здатності до навчання, зміні парадигми 

мислення, вмінню переробляти значні масиви інформації. Окрім цього, 

фахівець має володіти здатністю оптимальної поведінки в різних ситуаціях, 

відрізнятися системністю й ефективністю дій в невизначених умовах [14; 131; 

208; 239].  

Структура кейсу під час формування ІПК майбутніх МВУ мала такий 

вигляд: зазначення ситуації (випадку, проблеми) з професійної діяльності; 

контекст ситуації; запитання й завдання для роботи з кейсом; додатки (відео- 

аудіозаписи). 

У процесі використання кейс-технології ми дотримувались визначеної 

послідовності дій. Під час дистанційного навчання майбутніх МВУ 

ознайомлювалися та вивчали ситуаційний контекст кейсу, опрацьовували 

запропоновані автентичні джерела, необхідні для аналізу під час роботи в 

аудиторії, які надавалися у вигляді текстових і відеоматеріалів. Включення в 

дистанційний курс додаткового матеріалу сприяє розвитку всіх видів мовлення, 

оскільки інформація представлена в різному форматі.  

Наступним кроком є аналіз кейсу під час очного навчання, коли майбутні 

МВУ поділяються на групи для вироблення спільного рішення та за допомогою 

мозкового штурму визначають ідеї з метою актуалізації теоретичних знань, які 

будуть використовуватися в подальшій роботі з кейсом. Вивчають також 
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завдання та питання до кейсу й визначають проблеми, які стосуються 

поставлених запитань. На цьому етапі здійснюється вибір найкращого рішення 

в контексті поставленої проблеми завдяки аналізу ситуації й оцінці вироблених 

альтернатив. 

Для знаходження шляху вирішення проблеми на цьому етапі можна 

використовувати технологію «дерево рішень», під час виконання якої малим 

групам викладач пропонує заповнити схему, що слугуватиме опорою для 

вироблення спільного варіанта вирішення завдання.  

Наступним етапом роботи з кейсом є самостійна робота майбутніх МВУ, 

під час якої вони готують презентацію своїх результатів. Заключний етап роботи 

з кейсом передбачає формулювання питань та включення слухачів у дискусію. У 

процесі розбору професійної ситуації викладач може займати активну або 

пасивну позицію, іноді він управляє процесом, а іноді обмежується підбиттям 

підсумків дискусії. Найбільш ефективним є заохочення майбутніх МВУ до 

спільного прийняття професійно важливих рішень під час колективного 

обговорення та дискусії, що спонукає їх обговорювати питання іноземною 

мовою, дозволяє висувати та відстоювати власні погляди, аргументувати їх, 

одночасно привчаючи уважно та з повагою вислуховувати думки інших людей, 

враховувати ці думки й погоджуватися з усім раціональним та обґрунтованим за 

допомогою опанованого навчального матеріалу очного та дистанційного 

компонентів. Після дискусії учасники групи роблять стислі висновки та 

висловлюють власне враження від проведеної дискусії. 

Наведемо приклад очного заняття з іноземної мови для майбутніх МВУ з 

використанням кейс-технології.  

Приклад: 1. Work in a group of five. You are going to participate in an 

international military three-day conference as the experts from the Armed Forces of 

Ukraine. The topic of the conference is «NATO’s Response to Hybrid Threats». In 

your presentation you should draw attention to a significant role of training, exercises 

and education in preparing to counter hybrid threats. The working language of the 

conference is English. 
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Під час дистанційного компонента майбутні МВУ самостійно читають та 

вивчають текст.  

Завдання: Read the text «NATO’s Response to Hybrid Threats».  

Hybrid methods of warfare, such as propaganda, deception, sabotage and other 

non-military tactics have long been used to destabilize adversaries. What is new 

about attacks seen in recent years is their speed, scale and intensity, facilitated by 

rapid technological change and global interconnectivity. NATO has a strategy on its 

role in countering hybrid warfare and stands ready to defend the Alliance and all 

Allies against any threat, whether conventional or hybrid. 

Hybrid threats combine military and non-military as well as covert and overt 

means, including disinformation, cyber-attacks, economic pressure, and deployment 

of irregular armed groups and use of regular forces. Hybrid methods are used to blur 

the lines between war and peace, and attempt to sow doubt in the minds of targets. 

The speed, scale and intensity of hybrid threats have increased in recent years. Being 

prepared to prevent, counter and respond to hybrid attacks, whether by state or non-

state actors, is a top priority for NATO. 

Для майбутніх МВУ є також можливість прослухати в розділі 

«LISTENING» (аудіювання) автентичний аудіоматеріал на цю тему (виступ 

заступника Генерального секретаря НАТО щодо протидії гібридним загрозам). 

Робота над кейсом у групі починається з аналізу його назви: «NATO’s 

Response to Hybrid Threats». Далі майбутнім МВУ надають коротку «історію» 

кейса: «You are going to participate in an international military three-day 

conference as the experts from the Armed Forces of Ukraine. The topic of the 

conference is «NATO’s Response to Hybrid Threats». In your presentation, you 

should draw attention to a significant role of training, exercises and education in 

preparing to counter hybrid threats. The working language of the conference is 

English». 

Наступним кроком є те, що всі учасники груп за допомогою «дерева 

рішень» виокремлюють ключові терміни кейсу (deception, a sabotage, to counter, 

a cyber-attack, a threat, military means, state actors, to address the threats and etc.). 
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Далі майбутні МВУ працюють безпосередньо над завданнями та за допомогою 

мозкового штурму знаходять оптимальне вирішення проблеми.  

Завдання для роботи з кейсом. In your group: brainstorm ideas for 

information to include in your presentation; consider possible problems and 

drawbacks; use the presentation slides to illustrate your speech. 

У кейсі також зазначено вимоги до кінцевого результату – презентації, 

яка готується групою та демонструється на наступному занятті.  

Завдання. Present your results to the class: 

a. assign a part to each member of your group. Remember to introduce your 

training course and explain what its aims are and who it is for; 

b. make sure each member of the group has equal time to present their part; 

c. time your presentation so that you can finish within your time limit (25 

minutes). Make your presentation engaging and brief, but with sufficient detail so 

that your audience will understand your ideas. 

Узагальнення та підбиття підсумків роботи з кейсом, обговорення 

конкретних шляхів вирішення проблеми відбувається вже безпосередньо під 

час заключного етапу роботи (показу презентації кожною групою). Викладач 

також пропонує проблемні питання для дискусії, під час якої наголошує на 

активному використанні кліше, запропонованих у дистанційному розділі 

«WRITING&SPEAKING STRATEGIES» (стратегії з говоріння та письма). Для 

відпрацювання використання кліше застосовують технологію «ПРЕС», 

відповідно до якої потрібно зайняти й чітко аргументувати визначену позицію з 

проблеми, що обговорюється. Ця технологія дозволяє майбутнім МВУ 

навчитися виробляти й формулювати аргументи, висловлювати думки з 

дискусійного питання у виразній і стислій формі з використанням кліше. Для 

цього вони мають висловити свою думку, починаючи зі слів: I think that; It 

seems to me that; I believe that; What I think that. Потім озвучуються причина 

появи цієї думки та приклади, додаткові доводи на підтримку позиції, 

наводяться факти, які демонструють докази (firstly, secondly, for example), а 

наприкінці робиться висновок (In conclusion, to sum it up). 
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Проведення дискусії під час вивчення іноземних мов дозволяє 

сформувати низку вмінь, а саме: починати бесіду та вступати у спілкування, що 

передбачає вміння майбутніх МВУ продукувати ініціативну репліку, 

звернутися до співрозмовника шляхом вибору адекватних для ситуацій 

спілкування мовленнєвих формул; підтримувати бесіду з метою її 

продовження, що вимагає продукування і реактивних реплік, і реактивно-

ініціативних реплік; правильно й швидко реагувати на ініціативну репліку 

співрозмовника; запитати про точку зору інших комунікантів; висловити свою 

думку щодо проблемної ситуації; переконувати комунікантів шляхом 

аргументації та контраргументації; тактовно висловлювати свою згоду або 

незгоду з певної проблемної ситуації; знаходити шляхи розв’язання проблемної 

ситуації; уважно слухати, розуміти та інтерпретувати інформацію; 

доповнювати й розширювати зміст висловлювань; використовувати засвоєні 

лексичні одиниці, граматичні структури, усні мовні формули для висловлення 

своєї точки зору під час аргументації; давати поради щодо вирішення 

проблемної ситуації; завершувати дискусію, підбивати підсумки; знаходити 

компроміс; доходити згоди. 

Отже, завдяки проектній технології, кейс-технології та дискусії, які 

передбачають у майбутніх МВУ прояв ініціативності, прагматичного 

вирішення професійних ситуацій, налагодження ділових стосунків та 

дотримання етичних норм, відбувається формування професійно важливих 

якостей, таких як сомоосвітня й дослідницька компетентності, самостійність й 

ініціативність, гнучкість, етичність тощо.  

Відповідно, сформованість зазначених вище якостей полягає у здатності 

майбутніх МВУ цілісно оцінити проблемну ситуацію, організувати самоосвіту, 

виявляти ініціативність та наполегливість, уміти здобувати необхідну 

інформацію з різних джерел, проектувати власну діяльність, конструювати 

моделі реалізації ухвалених рішень, відпрацьовувати алгоритм конкретних дій, 

спрямованих на цілісне вивчення та розв’язання проблеми, приймати рішення в 

умовах колективної взаємодії та спілкування.   
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Для сформованості ІПК майбутніх МВУ важливим є набуття досвіду 

іншомовного професійного спілкування. На думку О. Можаровської та 

В. Ягупова, ділова гра є одним із дієвих методів. Вона допомагає майбутнім 

фахівцям уявити умови професійної діяльності та практично реалізувати набуті 

знання, а також поєднує навчання, майбутню професійну діяльність та шляхи 

вирішення проблемних ситуацій. Науковець зазначає, що слід дотримуватися 

вимог до проведення навчальної ділової гри, а саме: наявність необхідних 

базових знань, що сприяють вирішенню поставленого завдання; актуальність 

завдання, яке спонукає до використання вже набутих знань і сприяє пошуку 

нових методів його вирішення; багаторазове проведення однотипних ігор із 

метою доведення здобутих навичок до автоматизму. За організацію і 

управління ситуативною грою відповідає викладач [131; 244].  

Приклад ділової гри. Work in groups. Your teacher will give you a fact sheet 

about a training course in Great Britain. One or two will play the part of the 

applicants for the course. The rest of the group will act as the panel interviewing the 

applicants. Take turns. Spend time preparing the role play together. 

На заключному етапі ділової гри проводиться її ґрунтовний аналіз 

загалом і діяльності всіх її учасників зокрема, а також обговорення й 

оцінювання отриманих результатів. Слушно зазначає І. Бец, що розігрування 

ролей передбачає відпрацювання професійних умінь і навичок у конкретних 

ситуаціях з допомогою виконання певних ролей для розв’язання конкретної 

проблеми, що допомагає слухачам (курсантам) виробити власне ставлення до 

професійної ситуації, яка розігрується, сприяє розвитку уяви та навичок 

критичного мислення, виховує здатність знаходити й розглядати альтернативні 

варіанти та можливі дії. Дослідниця зазначає, що, оцінюючи учасників ділової 

гри, до уваги доцільно брати практичне втілення рольової ситуації; 

правильність та майстерність її розігрування; практичний механізм її 

розв’язування [17]. 

Після проходження першого та другого етапів авторської методики із 

застосуванням технології змішаного навчання майбутні МВУ на 
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завершальному етапі мають можливість пройти курс підготовки до мовного 

тестування згідно з вимогами НАТО STANAG 6001. Для цього їм 

пропонуються в електронному інтерактивному варіанті інструкції щодо 

виконання завдань з усіх видів мовлення, зразки їх виконання, нормативні 

документи. На завершення курсу вони проходять пробне мовне тестування, яке 

подібне до мовного тесту.  

Курс підготовки до мовного тестування також є лінійною послідовністю 

програмних модулів на платформі MOODLE із використанням програмного 

середовища Adobe Captivate. Матеріали курсу викладені англійською мовою. 

Програмними модулями курсу є: 

вступ (Introduction) – мета, призначення, опис елементів та порядок 

роботи з курсом; 

довідковий матеріал (Reference Materials) – програмний модуль, що 

містить покликання на навчально-довідкові матеріали для підготовки до 

складання мовного тесту; 

проходження тесту (Test Performance) – опис процедури проходження 

тесту й надання рекомендацій з підготовки до тестування; 

приклади завдань (Tasks Examples) – опис типових тестових завдань із 

рекомендаціями щодо їх виконання, а також ознайомлення з програмним 

інтерфейсом для проходження пробного тестування; 

пробне тестування (Tentative Test) – тренувальне тестування для 

попереднього (оцінювального) визначення рівня володіння англійською мовою 

з читання та аудіювання; 

заключна частина (Course Summary) – підбиття підсумків курсу, надання 

рекомендацій щодо можливих подальших напрямків підвищення рівня 

володіння іноземною мовою, висловлення відгуків і побажань щодо 

вдосконалення курсу. 

Далі наведено розширений опис програмних модулів реалізації основних 

навчальних тем курсу дистанційного навчання. 
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Програмний модуль Introduction створено засобами платформи 

дистанційного навчання MOODLE, що дає змогу створювати різні елементи 

навчального курсу, зокрема – «уроки». Цей модуль містить один урок. 

Послідовність проходження наведено на рис. 2.11. 

Порядок проходження програмного модулю Introduction: 1 – вибір 

навчальної теми на стартовій сторінці курсу; 2 – ознайомлення з навчальним 

матеріалом; 3 – відповіді на запитання; 4 – виведення результатів та повернення 

до стартової сторінки курсу. 

Після вибору відповідної теми майбутній МВУ ознайомлюється з 

навчальним матеріалом, переглядаючи запропоновані сторінки. Навігація між 

сторінками здійснюється за допомогою кнопок, розташованих у нижній частині 

вікна. Після завершення процесу ознайомлення користувачу пропонують 

надати відповідь на запитання, що контролюють якість засвоєння навчального 

матеріалу. Після відповідей на контрольні запитання виводяться відповідні 

результати та пропонується повернення до стартової сторінки курсу для вибору 

наступної теми. 

 
Рис. 2.11. Послідовність проходження модулю 

Особливістю програмного модуля Test Performance є його подання у 

вигляді переліку поширених запитань та відповідей на них. Структура і 

порядок проходження модуля аналогічні попередньому. 
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Програмний модуль Tasks Examples складається з п’яти уроків (рис. 2.12). 

Перший урок (Topic Overview) містить загальну інформацію щодо звичайного 

та комп’ютерного тестування. Порядок його проходження звичайний. 

 
Рис. 2.12. Структура програмного модулю Tasks Examples 

Наступні чотири уроки містять приклади тестових завдань, які 

використовуються під час звичайного і комп’ютерного тестування за видами 

мовлення. Особливостями проходження цих уроків є використання створених 

за допомогою програмного середовища Adobe Captivate анімацій, що 

відкриваються в новому вікні браузера, після їх відтворення відбувається 

автоматичне повернення до поточної сторінки уроку. 

Типовими розділами кожного із зазначених уроків є: тестовий буклет і 

аркуш для відповідей, проходження звичайного тесту, проходження 

комп’ютерного тесту, контрольні запитання. 

На рис. 2.13 зображено один із кадрів анімації з поясненнями тестового 

буклету із завданнями рівня СМР 1 тесту з аудіювання. У правій частині кадру 

наведено приклад аркуша тестового буклету.  

Червоним прямокутником виділено елемент, до якого надано роз’яснення 

(завдання). Збільшене зображення цього елемента розташоване в лівій частині 

кадру. У спливаючих виносках подано роз’яснення щодо структури елемента. 

Також надано можливість прослуховувати відповідний аудіофрагмент після 

натискання кнопки в лівій частині кадру по центру. Зліва внизу надано 
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рекомендації щодо роботи з тестовим буклетом. Кнопка CONTINUE у правій 

нижній частині кадру дає змогу перейти послідовно до наступних кадрів анімації. 

 

 
Рис. 2.13. Пояснення щодо тестового буклету із завданнями рівня СМР 1 

тесту з аудіювання (кадр анімації) 

Інтерактивний алгоритм проходження субтесту з аудіювання 

відображається у вигляді блок-схеми з інтерактивними блоками, наведення на 

які призводить до висвітлення елементів текстового буклету й аркуша для 

відповідей, а також відповідних зображень дій користувача та аудіофрагменти. 

Зазначене вище подання алгоритму дасть змогу користувачу усвідомити 

процес проходження субтесту з аудіювання і впевненіше почуватися під час 

мовного тестування. 

Подібним чином розроблено алгоритм із проходження пробного 

комп’ютерного тестування (рис. 2.14). Через те, що ознайомлення з елементами 

програмного інтерфейсу відбувається у відеорежимі, послідовність необхідних 

відеофрагментів продемонстрована на наступних сторінках анімації. Це дає 

змогу уникнути затримки процесу відображення анімації через необхідність 

завантаження відео, що має великий розмір. 
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Умовні позначки: 1 – початкова сторінка; 2 – налаштування звуку; 3 – ознайомлення 

із завданням; 4 – перегляд прикладу виконання завдання; 5 – вибір відповіді; 6 – 

підтвердження відповіді; 7 – ознайомлення з результатом тестування; 8 – кінцева сторінка 

Рис. 2.14. Інтерактивний алгоритм проходження пробного 

комп’ютерного субтесту з аудіювання 

Відповідно до рис. 2.14 після запуску анімації відбувається перевірка та 

налаштування звуку. Далі для кожної частини тесту пропонується 

ознайомлення з умовами завдання, перегляд відеофрагмента з прикладом його 

виконання та безпосереднє виконання тестових завдань (вибір відповіді та його 

підтвердження). Після завершення виконання тестових завдань на екран 

виводяться результати тестування, що автоматично зберігаються на платформі 

дистанційного навчання для подальшого їх аналізу.  

Наприкінці кожного розділу уроку користувачу пропонується відповісти 

на контрольні запитання, процес проходження яких описано вище. 

Наступною темою навчального курсу є проходження пробного 

комп’ютерного тестування. Як навчальні матеріали теми наведено три SCORM-

пакети, які реалізовують однорівневе комп’ютерне тестування з читання 

окремо за рівнями СМР 1 та СМР 2, а також дворівневе тестування з 

аудіювання за цими рівнями.  
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На рисунку 2.14 також показано процес підбиття підсумків курсу, 

рекомендації щодо можливих подальших напрямків підвищення рівня 

володіння іноземною мовою, надано можливість залишити у форумі відгуки та 

побажання щодо вдосконалення курсу. 

Результати тестування можна експортувати в електронну таблицю Exel, у 

результаті цього буде отримано зручний доступ до таких даних: 

логіну користувача (прихований через конфіденційність); 

часу початку та завершення тестування; 

набраних балів; 

наданих відповідей на кожне запитання та інформації про їхню 

правильність. 

Дистанційний навчальний курс з підготовки до складання тесту щодо 

визначення рівня володіння іноземною мовою дає змогу проводити ефективну 

дистанційну підготовку слухачів до мовного тестування.  

Викладач зосереджується на потребах майбутнього МВУ, актуальних 

знаннях, навичках і формуванні необхідних для слухачів складників ІПК.  

Таким чином, закріплення й поглиблення теоретичних лінгвістичних 

знань і практичних мовленнєвих навичок і вмінь майбутніх МВУ, одержаних 

під час вивчення курсу іноземної військової термінології» та дистанційного 

курсу «Англійська мова для майбутніх магістрів військового управління», 

досягалось шляхом їхньої індивідуальної підготовки за допомогою 

використання сучасних інформаційних технологій дистанційного навчання.  

Отже, впровадження професійно зорієнтованої моделі із використанням 

змішаного навчання дало змогу розвинути комунікативні навички та вміння 

майбутніх МВУ; підвищити їхню мотивацію, упевненість у своїх можливостях 

до опанування ІПК; навчити їх вирішувати питання різних аспектів професійної 

діяльності із використанням іноземної мови; сформувати у них необхідні 

соціолінгвістичні знання; отримати нові знання про дієві способи розв’язання 

професійних практичних ситуацій; сформувати розуміння важливості й 

цінності опанування ІПК; розвинути психічний потенціал до вивчення 
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іноземної мови. Таким чином, проведена робота щодо формування ІПК 

майбутніх МВУ мала комплексний та системний характер і відбувалась під 

педагогічним впливом.  

 

Висновки до другого розділу 

 

1. Методика дослідження проблеми формування ІПК майбутніх МВУ 

охоплює пошуково-констатувальний етап, формувальний експеримент, який 

передбачає вхідний та вихідний контроль, а також інтерпретацію отриманих 

даних. Для з’ясування сучасного стану сформованості досліджуваної 

компетентності використовувалися методи: аналіз, синтез, систематизація, 

порівняння, узагальнення, абстрагування, класифікація, анкетування, 

експеримент та методи математичної обробки даних. 

2. Сформованість ІПК майбутніх МВУ можна оцінити за чотирма 

критеріями (ціннісно-мотиваційним, інтелектуальним, діяльнісним та 

рефлексивним). Урахування специфіки іншомовної підготовки майбутніх МВУ 

й результатів аналізу наукових розвідок стосовно формування компетентностей 

у військових фахівців дозволяє стверджувати, що сформованість ІПК у 

майбутніх МВУ може виявлятися на низькому, середньому й високому рівнях. 

Результати констатувального етапу експерименту показали, На підставі 

отриманих емпіричних даних констатувального етапу експерименту зроблено 

висновок, що рівень сформованості ІПК у майбутніх МВУ здебільшого 

знаходиться на низькому рівні й лише в невеликої кількості респондентів 

спостерігається середній рівень. Загальний інтегральний показник 

сформованості в них ІПК становив 62,9 ± 3,1 з урахуванням довірчого 

інтервалу р ≤ 0,05. 

3. Отримані результати аналізу наукових психолого-педагогічних 

досліджень стали основою для обґрунтування компонентів професійно 

орієнтованої моделі формування ІПК. Структурними елементами цієї моделі 

визначено: методологічні підходи, принципи, зміст, критерії, показники, етапи, 
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форми й методи формування ІПК, спрямовані на успішне виконання 

окреслених завдань та досягнення поставленої мети.  

4. Визначено, що професійно орієнтована модель підвищить рівень 

сформованості ІПК майбутніх МВУ за умови використання авторської 

методики, основою якої складають основні положення змішаного навчання та 

яка є поєднанням очного та дистанційного компонентів. У межах дисертації 

очний компонент полягає у вивченні курсу іноземної військової термінології, 

дистанційний – в опануванні розробленого дистанційного курсу «Англійська 

мова для майбутніх магістрів військового управління», розташованого на 

платформі MOODLE. 

Основні положення, висвітлені у другому розділі, знайшли своє 

відображення у таких публікаціях автора [32; 38; 40; 97]. 
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РОЗДІЛ 3  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ 

ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ 

 

3.1. Аналіз та узагальнення результатів сформованості іншомовної 

професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління 

 

Під час формувального етапу експерименту, який проходив у 2015–2018 

роках з метою перевірки результативності розробленої професійно орієнтованої 

моделі формування ІПК майбутніх МВУ у процесі післядипломного навчання 

взяли участь 120 слухачів НУОУ. До навчальних вибірок не увійшло 20 перших 

за рейтингом слухачів та 20 останніх.  

Не залучалися до експерименту майбутні МВУ, які мають високі показники 

сформованості компонентів ІПК, а також високі здібності до вивчення іноземних 

мов. Не увійшли до груп формувального етапу експерименту майбутні МВУ, які 

не вивчають або не вивчали англійську мову в системі мовної підготовки ЗС 

України.  

Підготовка майбутніх МВУ в ЕГ проводилася за експериментальною 

програмою, яка передбачала забезпечення необхідних психолого-педагогічних 

та організаціних умов застосування професійно орієнтованої моделі 

формування ІПК майбутніх МВУ із використанням авторської методики. У 

досліджуваних ЕГ формування ІПК здійснювалося у процесі вивчення курсу 

іноземної військової термінології (в аудиторії під керівництвом викладача) і під 

час опанування дистанційного курсу «Англійська мова для майбутніх магістрів 

військового управління» (електронне самонавчання). При цьому обсяг 

навчального навантаження майбутніх МВУ під керівництвом викладача не 

збільшувався. Рівень сформованості ІПК майбутніх МВУ не був критерієм при 

розподілі на групи.  
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На початку формувального етапу експерименту було проведено 

порівняльний аналіз успішності майбутніх МВУ КГ та ЕГ перед реалізацією 
розробленої моделі із використанням технології змішаного навчання (табл. 3.1). 

Після завершення формувального етапу експерименту було здійснено 
повторну діагностику сформованості ІПК майбутніх МВУ з метою порівняння 
результатів та перевірки результативності розробленої моделі формування ІПК 
майбутніх МВУ. Для перевірки гіпотези дослідження після завершення 
експерименту було проаналізовано отримані результати за кожним критерієм.  

Таким чином, формувальний етап експерименту було розпочато із 
діагностування сформованості ІПК майбутніх МВУ на початку експерименту 
для отримання початкових даних сформованості цієї якості в ЕГ та КГ 
(табл. 3.1). Потім одержані результати було використано для визначення 
результативності розробленої професійно орієнтованої моделі формування ІПК.  

Таблиця 3.1 

Порівняльний аналіз сформованості ІПК майбутніх МВУ в ЕГ та КГ на 

початку формувального етапу експерименту 
Показники ЕГ 

( X ± t-
критерій 

Ст’юдента) 

КГ 
( X ± t-

критерій 
Ст’юдента) 

Відсоток 
відмінності між 

групами за 
інтервальним 
оцінюванням 

(%) 
Модифікований опитувальник локус- 
контролю О. Ксенофонтової 

69,5±3,4 70,1± 3,2 17 
 

Опитувальник «Потреби у досягненнях» 
Ю. Орлова 

72, 7± 2,4 74,0± 2,2 44 
 

Методика «Ціннісні орієнтації» 
М. Рокича 

40± 4 41,2± 4,1 26 

Тест для визначення індивідуальних 
здібностей до вивчення іноземних мов 

45,3± 3 45,1± 3,1 6 

Стандартизований мовний тест 
відповідно до стандарту НАТО 
STANAG 6001 

63,5± 2,5 63,7± 2,3 8 
 

Опитувальник «Діагностика рефлексії» 
А. Карпова 

64,8± 2,4 64,8± 2,4 0 

Інтегральний показник сформованості 
ІПК 

62,5± 2,8 62,6± 2,7 0 

Примітка. * р ≤ 0,05 
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Варто звернути увагу на відсоток відмінності між між оцінками груп за 

значенням інтервального оцінювання розкиду даних є несуттєвим або 
зводиться до 0. Такий показник засвідчує, що перед початком формувального 
етапу експерименту майбутні МВУ ЕГ та КГ груп мають однаковий рівень 
сформованості інтегрального показника ІПК (ЕГ – 62,5 ± 2,8; КГ – 62,6 ± 2,7 
при р ≤ 0,05). 

Як зазначалося раніше, діагностичний інструментарій включав: 
модифікований опитувальник локус-контролю О. Ксенофонтової, опитувальник 
«Потреби у досягненнях» Ю. Орлова; методику «Ціннісні орієнтації» 
М. Рокича; тест для визначення індивідуальних здібностей до вивчення 
іноземних мов», стандартизований мовний тест відповідно до стандарту НАТО 
STANAG 6001; опитувальник «Діагностика рефлексії» А. Карпова, анкетування 
для з’ясування мотивів вивчення іноземної мови. 

Оцінювання якості підготовки майбутніх МВУ за названими методиками 
проводилось шляхом визначення середнього рівня сформованості ІПК групи 

(математичного очікування підготовки групи – X ), який показує відсоток 
сформованості ІПК, отриманий групою майбутніх МВУ у середньому від 
загального необхідного рівня підготовки (стандарту).  

Інтервальне оцінювання показників математичного очікування X  у 
дисертації проводилось за t-критерієм Ст’юдента, теорію якого наведено 
в п. 2.1. 

T-критерій Ст’юдента ts розраховується з таблиці значень t-критерію 
Ст’юдента. Для цього було необхідно знати кількість майбутніх МВУ та 
довірчу ймовірність. У нашому випадку у формувальному експерименті 
кількість майбутніх МВУ (n) склала в ЕГ та КГ по 60 осіб.  

Довірча ймовірність оцінювання X  становить 0,05 (р ≤ 0,05), її 
розраховували за формулою (3.1). 

За допомогою опитувальника «Локус-контролю» за О. Ксенофонтовою 
було визначено його сформованість у майбутніх МВУ після проведення 
формувального етапу експерименту. Аналіз отриманих даних дозволяє виявити 
зрушення змістових характеристик локус-контролю в різних сферах діяльності 
та самореалізації досліджуваних, а також відмінності їхнього прояву в КГ та в 
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ЕГ групах до і після розробленої професійно орієнтованої моделі із 
застосуванням технології змішаного навчання (табл. 3.2; 3.3). 
 VXaVX +<<− ; 

n
tV s

σ
= , 

(3.1) 

де V  - значення інтервального оцінювання можливого розкиду даних. 
 

Під час формувального етапу експерименту t-критерій Ст’юдента склав 

2,00 ( st =2,00). 
Таблиця 3.2 

Оцінка результатів сформованості локус-контролю досліджуваних в ЕГ та 

КГ на етапі формувального експерименту  
Показники Формувальний етап 

( X ± t-критерій Ст’юдента ) 
Відсоток відмінності 

між групами за 
інтервальним 
оцінюванням 

(%) 
ЕГ КГ (%) 

Загальна інтернальність (Із) 65 
± 3,7 

65,3 
±3,4 

8 

Інтернальність в області досягнень 
(Ід) 

67,9 
±3,4 

68 
±3,3 

3 

Інтернальність в області невдач (Ін) 68 
±3,6 

70,1 
±3,5 

46 

Інтернальність в області 
виробничих взаємин (Ів) 

77 
±2,8 

77,1 
±2,4 

4 

Загальний показник сформованості 
локус-контролю слухачів 

69,5 
±3,4 

70,1 
± 3,2 

17 

Примітка. * р ≤ 0,05 
 

Аналіз результатів дослідження засвідчив, що завдяки педагогічному 

моделюванню із використанням авторської методики у майбутніх МВУ ЕГ 

відбулися достовірні зміни в рівнях сформованості всіх показників локус-

контролю порівняно з показниками X  на формувальному етапі та порівняно з 

такими в КГ (р ≤ 0,05). Загальний показник сформованості локус-контролю 

слухачів в ЕГ становить 86,6 % ± 3,5, коли в КГ цей показник дорівнює 80,2 % 
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± 4,2 (р ≤ 0,05), причому очікуване максимально можливе відхилення 

результатів за рівних вихідних даних буде коливатись у 95 випадках із 100 в 

межах ± 3,5 в ЕГ та ± 4,2 в КГ. Результати показали, що найкраща можлива 

оцінка в КГ очікується на рівні 84,4, у той час як найгірша оцінка в ЕГ – 83,1. 

Звідси випливає, що результат за ЕГ суттєво кращий за КГ. 

Таблиця 3.3 

Оцінка результатів у кінці формувального етапу за методикою 

О. Ксенофонтової в ЕГ та КГ на контрольному етапі 
Показники Контрольний етап 

( X ± t-критерій Ст’юдента) 
Відсоток 

відмінності між 
групами за 

інтервальним 
оцінюванням 

 
ЕГ КГ (%) 

Загальна інтернальність (Із) 85,4 
± 3,7 

77,4 
± 5,1 

95 

Інтернальність в області досягнень 
(Ід) 

85,8 
± 4 

77,6 
± 5,4 

93 

Інтернальність в області невдач (Ін) 86,5 
± 3,4 

83,3 
± 3,8 

62 

Інтернальність в області виробничих 
взаємин (Ів) 

88,8 
± 2,9 

82,5 
± 2,3 

90 

Загальний показник сформованості 
локус-контролю майбутніх МВУ 

86,6 
± 3,5 

80,2 
± 4,2 

91 

Примітка. * р ≤ 0,05  
 

Позитивне зрушення у формуванні локус-контролю свідчить про 

здатність офіцерів брати на себе відповідальність, покладатись на себе. 

Майбутні МВУ відчувають свою особисту роль у вирішенні службових 

завдань, адже вони впевнені, що їхні досягнення та невдачі є результатом їхньої 

компетентності, рівня здібностей, а також цілеспрямованої діяльності та 

самодіяльності.  

За окремими субшкалами методики «Локус-контролю» за 

О. Ксенофонтовою також зафіксовано позитивний вплив застосування 

технології змішаного навчання. Спостерігається значне покращення показників 
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за шкалою інтернальності у сфері досягнень (Ід) в ЕГ (з 67,9 до 85,8; р ≤  0,05), 

тоді як в КГ X вказаного показника збільшилося з 68 лише до 77,6; р ≤ 0,05. У 

цьому випадку очікуване максимально можливе відхилення результатів за 

рівних вихідних даних буде коливатись у 95 випадках із 100 в межах ± 3,7. З 

результатів видно, що найкраща можлива оцінка в КГ очікується на рівні 82,5, у 

той час як найгірша оцінка в ЕГ – 81,7. Тобто у 89 % результат у ЕГ суттєво 

кращий за КГ. Після навчання в ЕГ за запропонованою методикою слухачі 

наполегливіше йдуть до успіху й готові долати перешкоди на своєму шляху.  

Наша думка підтверджується збільшенням показників інтернальності в 

області невдач (Ін) і виробничих взаємин (Ів). Зростання оцінок Ін та Ів 

показано на рис.3.1; 3.2 відповідно. 
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Рис. 3.1. Інтернальність в області невдач 
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Для діагностування рівня сформованості мотивації, зокрема потреби в 

досягненнях, було застосовано опитувальник «Потреби в досягненнях» 

Ю. Орлова.  
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Умовні позначки: а) результати експериментальної групи; б) результати контрольної 

групи; сині позначки – результати експерименту; червоні позначки – довірча ймовірність 

оцінювання та значення інтервального оцінювання розкиду даних 

Рис. 3.2. Інтернальність в області виробничих взаємин  

Аналіз результатів експериментального дослідження показав, що 

мотивація – це один із визначальних внутрішніх чинників, який має 

безпосередній вплив на прагнення майбутніх МВУ досягати успіху в 
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професійній діяльності, ефективно вирішувати навчальні проблеми, що 

виникають у службово-професійній діяльності майбутніх МВУ.  

Майбутні МВУ ЕГ відзначаються тим, що цілеспрямовано будують свою 

стратегію життя на досягнення успіху в навчальній та майбутній професійній 

діяльності. Вони впевнені в собі та вірять в успіх своєї справи, мають велику 

стійкість у подоланні труднощів. 

Було зафіксовано вищий рівень мотивації в ЕГ (87,6 ± 2,2; р ≤ 0,05) 

порівняно з КГ (81,6 ± 3,4; р ≤ 0,05). Відсоток відмінності у ЕГ та КГ склав 

100%, що вказує на ефективність обраної педагогічної технології, яка сприяла 

тому, що майбутні МВУ наполегливо прагнули отримати найкращі результати 

під час навчання й підвищити свій рівень шляхом виконання складних та 

творчих завдань. На ефективність застосування запропонованої моделі в ЕГ 

вказує й підвищення готовності офіцерів прийняти допомогу від товаришів у 

вирішенні проблем, що виникали в процесі навчання. 

У КГ, на відміну від ЕГ, спостерігалось домінування мотивації на 

уникнення невдачі, що виражалось у невпевненості в собі, своїх силах та 

майбутньому успіху справи. Для таких офіцерів є характерним виконання 

легких завдань або тих, у рішеннях яких вони заздалегідь упевнені. Така 

тенденція є негативною, оскільки в подальшому може призвести до 

професійних невдач. 

Отже, результати дослідження мотивації на останньому етапі 

емпіричного дослідження показали достовірні відмінності між групами (ЕГ та 

КГ) у процесі формування ІПК майбутніх МВУ (рис.3.3). 

Під час формувального етапу було здійснено ранжування відповідей на 

запитання анкет за методикою М. Рокича з метою конкретизації типів ціннісних 

орієнтацій офіцерів у групах, які брали участь у дослідженні.  

Результати контрольного експерименту показали, що у майбутніх МВУ 

ЕГ спостерігається менша зосередженість на собі та на задоволенні власних 

потреб. Результати КГ також вказують на позитивні досягнення слухачів після 



162 
навчання, але в цій групі було зафіксовано підвищену схильність до 

суперництва, прагнення до влади. 
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Умовні позначки: а) результати експериментальної групи; б) результати контрольної 

групи; сині позначки – результати експерименту; червоні позначки – довірча ймовірність 

оцінювання та значення інтервального оцінювання розкиду даних  

Рис. 3.3. Сформованість потреби в досягненнях за методикою Ю. Орлова  

На контрольному етапі дослідження було помічено позитивні результати 

майбутніх МВУ. Інтегральна оцінка за цією методикою в КГ становила 29,8 з 

урахуванням розкиду можливих значень за t-критерієм Ст’юдента ± 5,9 при 

р ≤ 0,05.  
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Унаслідок застосування розробленої професійно зорієнтованої моделі в 

ЕГ були отримані такі результати: X термінальних цінностей – 20,3, 

інструментальних – 14,3. 

Інтегральна оцінка за методикою М. Рокича становила 17,3 з урахуванням 

розкиду можливих значень за t-критерієм Ст’юдента ± 4,5 (р ≤ 0,05). 

Порівняння результатів традиційної методики та запропонованої моделі із 

використанням технології змішаного навчання свідчить про перевагу останньої 

(табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Оцінка результатів контрольного етапу експерименту за методикою 

М. Рокича  
Показники X  

( X ± t-критерій 
Ст’юдента) 

ЕГ 

X  
( X ± t-критерій 

Ст’юдента) 
КГ 

Відсоток відмінності між 
групами за інтервальним 

оцінювання 
(%) 

Термінальні цінності 20,3 
± 5,1 

30,7 
± 6,9 

93 

Інструментальні 
цінності 

14,3 
± 3,8 

28,9 
± 4,8 

100 

Інтегральна оцінка за 
методикою  
М. Рокича 

17,3 
± 4,5 

29,8 
± 5,9 

100 

Примітка. * р ≤ 0,05 

Підвищився пріоритет загальнолюдських цінностей (фізичне та психічне 

здоров’я, життєва мудрість, щасливе сімейне життя тощо), а також пріоритет 

цінностей професійної самореалізації в досліджуваних ЕГ. Таке зрушення 

сприяло тому, що 68 % майбутніх МВУ розуміють важливість усіх цінностей. В 

ЕГ взагалі відсутні ті, хто суттєво схилявся тільки до однієї групи цінностей, на 

відміну від КГ, де відсоток таких досліджуваних становив 20 (табл. 3.4). 

У межах формувального етапу експерименту було проведено оцінювання 

індивідуальних здібностей майбутніх МВУ до вивчення іноземної мови. 

Інтегральна оцінка за цим параметром на початку експерименту становила в ЕГ 

45,3 ± 3 при р ≤ 0,05; у КГ – 45,1 ± 3,1; р ≤ 0,05. Відсоток різниці між групами 

за значенням інтервального оцінювання розкиду даних був несуттєвим і 

становив 6%. Після завершення експерименту результати дослідження розвитку 
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здібностей до вивчення іноземної мови в ЕГ суттєво підвищилися до 74,1 ± 5,4 , 

у КГ – 58, 2 ± 5,8 (р ≤ 0,05). Відмінність між оцінками груп за значенням 

інтервального оцінювання розкиду даних склала 100%, що можна пояснити 

цілеспрямованим розвитком здібностей майбутніх МВУ ЕГ (рис. 3.4). 
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Умовні позначки: а) результати експериментальної групи; б) результати контрольної 

групи; сині позначки – результати експерименту; червоні позначки – довірча ймовірність 

оцінювання та значення інтервального оцінювання розкиду даних 

Рис. 3.4. Розвиток індивідуальних здібностей до вивчення іноземної мови  

Отримані дані за результатами контрольного етапу експерименту щодо 

сформованості когнітивного та операційного компонентів (на основі 

результатів мовного тесту відповідно до вимог НАТО STANAG 6001) 
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показують кращі показники сформованості ІПК майбутніх МВУ за критеріями 

в ЕГ порівняно з КГ (рис. 3.5). Про це свідчить збільшення кількості слухачів, 

які виявили високі та середні результати за всіма критеріями після 

формувального експерименту (СМР 2, СМР 1+, СМР 1), і навпаки – зменшення 

кількості слухачів, які показали низький рівень знань (СМР 0, 0+).  
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Умовні позначки: а) результати експериментальної групи; б) результати контрольної 

групи; сині позначки – результати експерименту; червоні позначки – довірча ймовірність 

оцінювання та значення інтервального оцінювання розкиду даних  

Рис. 3.5. Результати контрольного етапу експерименту щодо застосування 

стандартизованого мовного тесту відповідно до вимог NATO STANAG 6001 

Довірча ймовірність оцінювання в ЕГ становить 82,2 ± 3 (р ≤ 0,05), що 

вказує на позитивні зрушення порівняно з початком навчання слухачів (63,5 ± 
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2,5; р ≤ 0,05; відсоток відмінності між групами становив 8 %). У кінці 

формувального експерименту відсоток відмінності між групами становив 100%. 

У КГ також спостерігається позитивна динаміка, оскільки X становить 

після формувального експерименту 76,6 ± 3,7; р ≤ 0,05 при відмінності між 

групами у 91% (на початку експерименту X =63,7 ± 2,3; р ≤ 0,05) . 

Таким чином, отримані результати за кожним критерієм сформованості 

когнітивного та операційного компонентів в ЕГ є вищими, ніж у КГ. Кількісні, 

відсоткові та загальні показники за цією методикою показали, що формування 

ІПК у майбутніх МВУ відбувається більш успішно в ЕГ під час реалізації 

професійно орієнтованої моделі із використанням авторської метадики 

формування ІПК майбутніх МВУ.  

Результати формувального етапу експерименту щодо розвитку 

рефлексивного компонента ІПК майбутніх МВУ показують достатньо високий 

рівень сформованості в ЕГ професійної самосвідомості як усвідомлення 

особистістю себе в професійній діяльності; самооцінки як основного показника 

сформованості самосвідомості, а також готовності та здатності офіцерів до 

цілеспрямованої професійної діяльності в іншомовному професійному 

середовищі, що призводить до суттєвих позитивних змін в особистісно-

професійному зростанні (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Оцінка результатів формувального етапу експерименту за 

опитувальником «Діагностика рефлексії» А. Карпова 

X  
( X ± t-критерій Ст’юдента) 

ЕГ 

X  
( X ± t-критерій Ст’юдента) 

КГ 

Відсоток відмінності між 
групами за інтервальним 

оцінювання 
(%) 

76,4 
± 2,7 

69 
±3,6 

100 

Примітка. * р ≤ 0,05 

Результати впровадженої моделі із використанням технології змішаного 

навчання щодо формування рефлексивного компонента ІПК майбутніх МВУ 

показали підвищення рівня розвитку цієї якості в ЕГ, що обумовлено 
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потребово-мотиваційною спрямованістю особистості, емпатією, особистісною 

та інтелектуальною рефлексією (рис. 3.6).  
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Умовні позначки: а) результати експериментальної групи; б) результати контрольної 

групи; сині позначки – результати експерименту; червоні позначки – довірча ймовірність 

оцінювання та значення інтервального оцінювання розкиду даних 

Рис. 3.6. Результати контрольного етапу експерименту щодо 

сформованості рефлексії після формувального етапу експерименту 

За допомогою рефлексії майбутні МВУ успішно оцінюють те, яким повинен 

бути фахівець військової сфери, мають уявлення про себе як професіонала, а 

також визначають рівень власної ефективності в галузі своєї діяльності.  

Позитивний результат щодо формування рефлексії в ЕГ (76,4±2,7; 

р ≤ 0,05) було досягнуто через педагогічну діяльність, спрямовану на 
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активізацію інтелектуально-пізнавальної активності майбутніх МВУ, 

зменшення мовного бар’єру, становлення емпатійних здатностей офіцерів, 

формування можливостей здійснення самопізнання в професійній сфері, 

самооцінку суб’єктом своїх можливостей, якостей, здібностей як професіонала, 

саморозвиток. Без уваги не залишився розвиток особистісної та інтелектуальної 

рефлексії, інтелектуальних та креативних якостей та рефлексивних здатностей 

особистості майбутніх МВУ. 

На основі отриманих результатів після формувального етапу 

експерименту було визначено, що основними психологічними чинниками 

ефективного формування професійної рефлексії майбутніх МВУ постають: 

готовність слухачів до активної навчальної діяльності та сформованість їхньої 

позитивної мотивації. Детальні результати сформованості рефлексії після 

формувального етапу експерименту показано на рис. 3.6. 

Розрахунок загального інтегрального показника сформованості ІПК 

майбутніх МВУ здійснено за формулою (3.2). 

 . . . (1 )
6
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де Ел.к. – результати оцінювання майбутніх МВУ за модифікованим 

опитувальником локус-контролю О. Ксенофонтової; 

Ец.ор. – результати їх оцінювання за методикою «Ціннісні орієнтації» 

М. Рокича; 

Ем – результати їх оцінювання за опитувальником «Потреби у досягненнях 

Ю. Орлова»; 

Еіз – результати досліджуваних згідно з тестом для визначення 

індивідуальних здібностей до вивчення іноземних мов; 

ЕСМР – результати досліджуваних згідно зі стандартизованим мовним 

тестом відповідно до стандарту НАТО STANAG 6001; 

Ер – результати оцінювання майбутніх МВУ за опитувальником 

«Діагностика рефлексії» А. Карпова. 
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Таблиця 3.6 

Зведена таблиця результатів X  сформованості ІПК майбутніх МВУ 

№ 
з/п 

Компоненти ІПК 
 

Формувальний етап експерименту 
КГ ЕГ 

До Після До Після 

1 Ціннісно-мотиваційний 67,3 ± 3,2 77,3 ± 4,5 67,4 ± 3,3 85,6 ± 3,4 
2 Когнітивний 54,4 ± 2,7 67,4* ± 5,2 54,3 ± 2,8 78,2* ± 4,2 

3 Операційний 63,9 ± 2,3 76,6* ±3,7 63,5* ± 2,5 82,2* ±3 

4 Суб’єктний   64,6 ± 2,4 69* ±3,6 64,8 ±2,4 76,4* ± 2,7 

5 Інтегральний показник 
сформованості ІПК 

62,6 ± 2,7 72,6* ±4,3 62,5 ±2,8 80,6* ±3,3 

Примітка.* р ≤ 0,05 

Отримані емпіричні результати формувального етапу експерименту 

свідчать про результативність реалізації професійно орієнтованої моделі 

формування ІПК майбутніх МВУ шляхом використання технології змішаного 

навчання. Загалом проведені математичні обрахунки отриманих результатів 

засвідчують вищу результативність формування компонентів ІПК майбутніх 

МВУ в ЕГ (80,6 ± 3,3; р ≤ 0,05), на відміну від КГ (72,6 ± 4,3; р ≤ 0,05). 

Відмінності між групами доведено статистично достовірним підтвердженням із 

використанням критерію ( st ) достовірності Ст’юдента з р ≤ 0,05. Відсоток 

відмінності між групами за інтервальним оцінюванням склав 100%.  

Проведене експериментальне дослідження підтвердило достовірність 

висунутої гіпотези щодо підвищення результативності формування ІПК 

майбутніх МВУ за умови здійснення її педагогічного моделювання та 

формування на методичних засадах технології змішаного навчання. 
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3.2. Практичні рекомендації науково-педагогічним працівникам 

щодо використання технології змішаного навчання у процесі формування 

іншомовної професійної компетентності майбутніх магістрів військового 

управління 

 

Поглиблення співпраці України з НАТО, іншими міжнародними 

організаціями та країнами-партнерами, активна участь ЗС України в 

міжнародних заходах, спрямованих на підвищення спроможностей протидії 

зовнішній агресії, визначають зростання ролі мовної підготовки в загальній 

системі підготовки особового складу ЗС України та підвищення вимог до неї. 

Збільшення потреби у використанні іноземної мови в службовій 

діяльності, поряд із необхідністю вирішення першочергових завдань та 

виконанням вимог Міністерства оборони України щодо збільшення часу на 

практичну підготовку військ, не дозволяють досягнути мети мовної підготовки 

традиційними методами. Одним із можливих шляхів подолання зазначених 

протиріч є впровадження технології змішаного навчання в процес іншомовної 

підготовки майбутніх МВУ з метою забезпечення необхідного рівня володіння 

іноземною мовою особовим складом ЗС України. З іншого боку, окрім 

вивчення іноземної мови, для офіцерів стає необхідною постійна підтримка 

досягнутого рівня володіння іноземною мовою, що потребує постійного 

доступу до різноманітних навчальних матеріалів. У цьому випадку технологія 

змішаного навчання, яка передбачає використання ресурсів дистанційного 

навчання, також може стати надійним методичним підґрунтям. 

Важливо, що динамічний розвиток інформаційного соціуму, системи 

світових інформаційно-комунікаційних мереж та дистанційних технологій 

створюють у ВВНЗ надзвичайно сприятливі умови для застосування змішаного 

навчання, яке актуалізує проблему розвитку професійно важливих якостей 

офіцера – самоствердження й саморозвитку. Це є виключно важливим і 

значущим для комплексного формування ІПК майбутніх МВУ. 
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Сучасні можливості ресурсів дистанційного навчання дозволяють 

трансформувати знання та моделювати віртуальну пізнавальну реальність, що 

дає можливість МВУ швидко орієнтуватися в інформаційному середовищі, 

виокремлювати та аналізувати важливу інформацію, розуміти та застосовувати 

її під час своєї військово-професійної діяльності.  

Аналіз емпіричних і теоретичних результатів дослідження засвідчив 

потужний педагогічний та освітній потенціал змішаного навчання щодо 

формування ІПК майбутніх фахівців з активним застосуванням технологій 

дистанційного навчання. Ці технології дозволяють раціонально поєднати очне 

(традиційне) навчання під керівництвом викладача та заочний компонент, який 

передбачає активне використання можливостей платформи MOODLE, здатної 

поєднувати різні навчальні методи: творчі й репродуктивні, вербальні й 

невербальні, індивідуальні та групові.  

Доцільність використання технологій дистанційного навчання в ході 

формування ІПК майбутніх МВУ пояснюється тим, що вони забезпечують 

діалоговість, індивідуалізацію, творче вираження за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій, це відповідає потребам військових фахівців, оскільки 

вони прагнуть реалізуватися та отримувати всі можливі переваги в умовах 

формальної та інформальної освіти. Таким чином, прагнення впровадити в 

освітню практику ВВНЗ змішане навчання передбачає активне використання 

технологій дистанційного навчання і є водночас спробою трансформувати 

освітній процес відповідно до цілей освітнього процесу у ХХІ столітті. 

Наведені в попередньому підрозділі результати статистичної обробки 

даних формувального етапу експерименту свідчать про ефективність 

розробленої нами авторської методики формування ІПК з використанням 

технології змішаного навчання й достовірність експериментальних даних. 

Формування ІПК у ході реалізації авторської методики відбувається згідно з 

запропонованою нами професійно орієнтованою моделлю (детальніше див. 

підрозділ 2.3). З метою ефективного впровадження цієї моделі ми розробили 

методичні рекомендації щодо організації навчального процесу, спрямованого 
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на формування в майбутніх МВУ ІПК у ході реалізації авторської методики з 

використанням змішаного навчання. Основну увагу було зосереджено на 

особливостях втілення дистанційного компонента розробленого курсу 

«Англійська мова для майбутніх магістрів військового управління», 

розміщеного на платформі дистанційного навчання НУОУ. 

До передумов використання технології дистанційного навчання належить 

сформованість у викладачів іноземних мов ВВНЗ комп’ютерної грамотності, що 

не зводиться до елементарних умінь роботи з комп’ютером, а передбачає 

здатність сприймати, створювати, обмінюватися, поширювати й використовувати 

навчальні матеріали на основі застосування технологій. Комп’ютерна грамотність 

викладачів іноземних мов ВВНЗ дозволяє досягнути цілей освітнього процесу, 

оскільки застосування комп’ютерних технологій під час формування ІПК 

майбутніх МВУ сприяє підвищенню їхньої мотивації, дозволяє досягати 

поставлених цілей, розвивати когнітивні та творчі уміння, брати активну участь у 

локальному й глобальному мережному спілкуванні. Рівень сформованості 

комп’ютерної грамотності викладачів іноземних мов ґрунтується на практичних 

уміннях вибрати й застосувати відповідні технології для розв’язання конкретної 

проблеми під час роботи з дистанційним компонентом.  

У будь-якому випадку ефективне застосування технологій змішаного 

навчання в комплексі з наявними технологіями неможливе без активної участі 

науково-педагогічних працівників, яким відводиться визначальна роль у 

розробленні дистанційних навчальних курсів та їх супроводженні. Разом з тим, 

досвід впровадження змішаного навчання у вітчизняних та зарубіжних закладах 

освіти свідчить про консерватизм та резистентність (опірність) з боку значної 

частини викладачів. Це вимагає, поряд із проведенням відповідної 

роз’яснювально-агітаційної роботи, забезпечення мотивації науково-

педагогічних працівників до активного використання технологій змішаного та 

дистанційного навчань. З цією метою доцільно чітко встановити значення 

роботи в системі змішаного навчання під час проведення атестації викладачів; 

визначити важливість різних видів їхньої роботи з дистанційними курсами в 
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навчальній, науковій та методичній діяльності; надати підтримку та 

заохочувати науково-педагогічних працівників, які активно використовують 

технології дистанційного та змішаного навчання тощо. 

Розгалужену сукупність мотиваційних заходів необхідно вживати також 

до офіцерів-слухачів. Це пов’язано, передусім, із відсутністю безпосереднього 

контролю з боку викладача й живого спілкування в ході проходження 

дистанційного компонента змішаного навчання. Відповідно до зазначеного, під 

час розробки дистанційних навчальних курсів слід враховувати необхідність 

забезпечення мотивації користувачів, а також ефективного контролю за діями 

кожного користувача під час його роботи з навчальними матеріалами, які 

розташовані на платформі дистанційного навчання. 

Очевидним є вплив мережних технологій на зміст, форми і методи 

навчання майбутніх МВУ у ВВНЗ. Використання можливостей платформи 

MOODLE передбачає реалізацію нових підходів до отримання й поширення 

знань, що актуалізує проблему розвитку всіх компонентів ІПК майбутніх МВУ 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій. 

Дистанційний курс «Англійська мова для майбутніх магістрів військового 

управління», розроблений у системі управління віртуальним освітнім 

середовищем MOODLE, дозволяє спілкуватися всім учасникам освітнього 

процесу через такі елементи, як форум, чат та ін. Інформація передається в 

електронному вигляді за допомогою файлів, веб-сторінок, лекцій, архівів. Досить 

зручною для роботи викладача є перевірка засвоєння навчального матеріалу 

майбутніми МВУ за допомогою різних видів тестів і завдань. Результати роботи 

майбутні МВУ можуть надсилати у вигляді тексту або файлів.  

Новою формою навчання є робота за допомогою сторінок wiki, семінарів, 

форумів, що дозволяє залучати майбутніх МВУ до спільної дослідницької 

діяльності; мережа Інтернет передбачає консультування, спілкування, 

співпрацю, самостійну роботу.  

Дистанційна платформа MOODLE є досить зручною для реалізації 

дистанційного компонента змішаного навчання, оскільки вона надає викладачу 
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іноземних мов достатньо функцій, щоб ефективно організувати процес 

формування ІПК майбутніх МВУ. Як було зазначено раніше (п. 1.3), перевагою 

змішаного навчання є можливість додавати з дистанційного курсу матеріали в 

очний компонент і навпаки. Таку діяльність робить можливим платформа 

MOODLE, яка дозволяє вносити зміни до дистанційного курсу протягом усього 

періоду навчання, що значно покращує його інформаційно-змістове наповнення 

та робить його сучасним та актуальним. Також викладач іноземної мови може 

додавати до модуля матеріал у будь-якому вигляді: веб-сторінка, тека з 

файлами, нотатка, завдання, тести тощо. Керування курсом відбувається за 

допомогою налаштувань, модулів діяльності та завдань, які є в курсі. Розробник 

дистанційного курсу повинен детально ознайомитися з функціями, які є у 

програмі, вчасно коригувати та налаштовувати модулі діяльності. Завдання 

оцінюються викладачем або автоматично.  

Обов’язковими структурними елементами мають бути: 1. Назва курсу; 

категорія майбутніх МВУ, які опановуватимуть дистанційний курс. 2. Тип 

курсу (у нашому випадку – допоміжний). 3. Цілі вивчення курсу. 4. Теми курсу 

(назва та стисла змістова характеристика; перелік рекомендованої літератури). 

5. Основні та додаткові джерела інформації, на яких базуватиметься викладення 

кожної теми. Створена навчальна програма дистанційного курсу є підґрунтям 

для його подальшого проектування. 

Для створення інтерактивного дистанційного курсу з метою формування 

ІПК рекомендуємо використовувати модуль «Урок», що дає змогу викладачеві 

іноземної мови створити необхідний навчальний контент для органічного 

доповнення змісту очного навчання. Цей модуль дозволяє створити набір 

однорівневих веб-сторінок або навчальної діяльності, у якій пропонуються різні 

шляхи або варіанти для слухача. Майбутні МВУ мають можливість перейти на 

наступну сторінку, повернутися назад, на попередню сторінку, або перейти на 

інший урок. Під час формування ІПК «Уроки» є незалежними елементами 

розроблених блоків. Використання модулю «Урок» дає змогу викладачу 
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іноземних мов додавати прості за структурою питання для опитування, щоб 

оцінити рівень засвоєння матеріалу майбутніми МВУ.  

Одним із ключових моментів під час створення дистанційних курсів у 

системі змішаного навчання є визначення типів та змісту навчальних вправ та 

тестових запитань. Їх успішний вибір сприятиме підвищенню мотивації 

офіцерів, закріпленню та поглибленню отриманих знань, здійсненню дієвого 

контролю за процесом навчання. Найбільш доцільним під час створення 

дистанційних навчальних курсів для формування ІПК майбутніх МВУ є 

використання вправ на розширення словникового запасу та розуміння 

граматичних конструкцій мови. Також можна використовувати певні види 

вправ для набуття початкових навичок з письма та говоріння, а також 

відпрацювання фонетичних аспектів, проте ефективне оцінювання таких вправ 

усе ще потребуватиме участі викладача.  

Для виконання зазначених вище завдань викладач іноземних мов може 

використати можливості модулю «Завдання», що призначений для звітування 

майбутніми МВУ про виконання визначеного проекту. Слухачі надсилають 

матеріал у вигляді файлів, тестових документів, аудіо- або відеозаписів. Під час 

зворотного зв’язку викладач надсилає коментарі слухачам курсів. Підсумкові 

оцінки заносяться до журналу оцінок.  

Для перевірки засвоєння навчального матеріалу система MOODLE 

пропонує використовувати різні типи питань. На нашу думку, в контексті 

формування ІПК майбутніх МВУ доцільно використовувати питання 

множинного вибору, типу «правильно – неправильно»; на відповідність 

(відповідь на кожне підпитання має бути вибрана із заданого списку можливих 

відповідностей); вбудовані відповіді (пропущені слова). Ці типи питань 

програма оцінює автоматично й не вимагає участі викладача в оцінюванні. 

Якщо від слухача курсу вимагається творча та розлога відповідь на питання, 

тоді варто використовувати такі типи питань, як числовий (можливість 

відповіді кількома реченнями або абзацами, результати викладач оцінює 
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вручну), або есе (можливість відповіді одним або кількома словами (фразою 

або реченням). 

Інтерактивними засобами комунікації між учасниками дистанційного 

курсу платформа MOODLE пропонує модуль «Чат» і «Форум». Модуль 

«Форум» дає змогу учасникам дискутувати іноземною мовою асинхронно, 

тобто протягом тривалого часу. На нашу думку, доцільно обрати стандартний 

тип форму, де кожен слухач може почати нову дискусію в будь-який час. 

Використання форуму доцільно для розміщення загальних повідомлень, 

проведення обговорень нагальних чи проблемних питань, що стосуються 

виконання того чи того завдання, проведення дискусій. Також важливою 

функцією «Форуму» є можливість для майбутнього МВУ, який пропустив 

заняття, поставити питання, отримати відповідь та необхідні матеріали від 

викладача. Іншим способом спілкування в системі дистанційного навчання 

MOODLE є чат, що дає змогу учасникам мати режим синхронного онлайн-

обговорення в текстовому режимі. Чат може бути одноразовою діяльністю або 

повторюватися в той самий час щодня або щотижня.  

Навчальний ресурс «Опитування» надає можливість викладачу іноземних 

мов поставити учасникам курсу запитання й запропонувати їм широкий вибір 

можливих варіантів відповіді. Результати опитування можуть бути 

опубліковані після відповіді всіх слухачів курсу або взагалі не висвітлюватися. 

Модуль «Опитування» є корисним для швидкого стимулювання мислення з 

теми, що вивчається; перевірки розуміння майбутніми МВУ навчального 

матеріалу; визначення думки слухачів про курс, теми тощо.  

Варто зазначити, що ефективним засобом удосконалення дистанційних 

навчальних курсів є використання зворотного зв’язку з їхніми учасниками. 

Опитування майбутніх МВУ після завершення кожного «Уроку» дистанційного 

курсу перед очною роботою може дозволити виявити труднощі, які виникли під 

час опанування навчального матеріалу, усунути проблеми сприйняття 

програмного інтерфейсу, а також виявити упущені та надмірні елементи 

навчального матеріалу. Це, своєю чергою, надасть можливість визначити 
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напрямки та шляхи вдосконалення дистанційного курсу, який є важливим 

складником технології змішаного навчання, усунути виявлені недоліки та 

помилки функціонування програмних модулів, а також встановити необхідність 

розроблення чи вдосконалення додаткових навчальних «Уроків» з метою 

формування певного складника ІПК. 

Слід зауважити, що поточний стан розвитку інформаційних технологій 

дозволяє забезпечити ефективне навчання продуктивних видів мовлення – 

читання та аудіювання. Для навчання репродуктивних видів мовлення – письма 

та, особливо, говоріння – необхідно забезпечити можливість розвитку 

комунікативних навичок і вмінь майбутніх МВУ за активної участі викладача 

іноземної мови під час опанування очного компонента, що посилює доцільність 

використання технології змішаного навчання, яке передбачає спільне 

використання традиційної та дистанційної форм навчання.  

Отже, впровадження технології змішаного навчання в іншомовну 

підготовку майбутніх МВУ покликане забезпечити появу нових можливостей 

для оновлення змісту навчання та методів викладання дисциплін і поширення 

знань; розширення доступу до навчальних ресурсів; реалізацію можливості 

навчання без обмежень за просторовою та часовою ознаками; індивідуалізацію 

навчання. Запропоновані рекомендації щодо подальшого впровадження 

технологій змішаного навчання у ВВНЗ з метою формування ІПК майбутніх 

МВУ спрямовані на широке поширення зазначених технологій у ЗС України та 

ефективне використання можливостей сучасних інформаційних технологій. 

Розроблення необхідних дистанційних курсів на основі передових технологій 

зробить можливим підвищення ефективності іншомовної підготовки особового 

складу ЗС України. Виконання запропонованих рекомендацій дозволить 

реалізувати можливості сучасних інформаційних та педагогічних технологій у 

процесі іншомовної підготовки та забезпечить підвищення її ефективності в 

умовах відведення недостатнього часу на проведення традиційних видів 

навчальних занять. 
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Висновки до третього розділу 

 

1. Висвітлено результати формувального етапу педагогічного 

експерименту; проведено порівняльний аналіз діагностики рівня сформованості 

іншомовної професійної компетентності досліджуваних контрольної й 

експериментальної груп. Контрольний замір показав, що рівень сформованості 

ІПК майбутніх МВУ в експериментальній групі суттєво відрізняється від 

інтегрального показника контрольної.  

Отримані емпіричні дані створили методичне підгрунтя для розроблення 

відповідних практичних рекомендацій науково-педагогічним працівникам щодо 

використання технології змішаного навчання у процесі формування іншомовної 

професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління 

2. На основі отриманих результатів формувального та контрольного етапів 

експерименту сформульовано висновок, що впроваджена професійно орієнтована 

модель формування ІПК майбутніх МВУ з використанням авторської методики, 

осовою якої складають основні принципи змішаного навчання дозволила 

комплексно вплинути на всі складники ІПК, що позитивно вплинуло на загальний 

результат. Зафіксована позитивна динаміка щодо формування ІПК майбутніх 

МВУ в експериментальній групі пояснюється вдалим поєднанням очного 

навчання, що полягало в опануванні курсу іноземної військової термінології, та 

дистанційного курсу «Англійська мова для майбутніх магістрів військового 

управління». Запропоноване поєднання компонентів сформувало у слухачів 

стійкий інтерес до формування ІПК, розвитку мовленнєвого складника ІПК, 

зацікавленості до опанування іноземної мови. Таким чином, майбутні МВУ стали 

активними суб’єктами під час вивчення іноземної мови у ВВНЗ. 

3. З метою підвищення ефективності формування ІПК майбутніх МВУ в 

ЗС України та якісного використання можливостей сучасних інформаційних та 

телекомунікаційних технологій запропоновано рекомендації щодо подальшого 

впровадження технологій змішаного навчання в освітній процес ВВНЗ. 

Визначено, що створення необхідної нормативної бази, розроблення 
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необхідних дистанційних курсів для змішаного навчання на основі передових 

технологій, реалізація он-лайн тестування дадуть змогу підвищити 

ефективність формування ІПК майбутніх МВУ.  

4. Аналіз емпіричних і теоретичних результатів дослідження засвідчив 

потужний педагогічний та освітній потенціал змішаного навчання щодо 

формування ІПК майбутніх фахівців з активним застосуванням технологій 

дистанційного навчання з використанням платформи MOODLE. 

Зміст цього розділу знайшов відображення у працях дисертанта [96; 99]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та розв’язання наукового 

завдання щодо обґрунтування і впровадження в освітній процес ВВНЗ 

професійно орієнтованої моделі формування ІПК майбутніх МВУ за 

допомогою авторської методики змішаного навчання, що дало змогу 

сформулювати такі висновки: 

1. Сучасний стан модернізації вищої військової освіти, необхідність 

забезпечення оперативної сумісності ЗС України з підрозділами збройних сил 

держав-партнерів до виконання спільних завдань у міжвидових (об’єднаних) 

штабах із підтримання миру й безпеки актуалізують потребу підвищення якості 

професійної іншомовної підготовки офіцерських кадрів. Водночас проблема 

формування ІПК майбутніх МВУ в системі післядипломної освіти не дістала 

належного наукового розв’язання в педагогічній теорії та практиці, тож  

потребує подальших досліджень. 

За результатами теоретичного опрацювання предмета дослідження, 

аналізу психолого-педагогічної, лінгвістичної та науково-методичної 

літератури, нормативно-правових джерел виокремлено й теоретично 

обґрунтовано зміст і структуру ІПК, що містить ціннісно-мотиваційний, 

когнітивний, операційний та суб’єктний компоненти. Установлено, що поняття 

«іншомовна професійна компетентність майбутніх магістрів військового 

управління» – інтегративне професійне утворення, яке є сукупністю мовних 

знань, іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь, досвіду їх застосування в 

іншомовному середовищі й містить професійно важливі якості офіцера, що 

відображають здатність функціонувати в іншомовному середовищі та 

готовність до виконання завдань під час проведення спільних бойових дій 

(операцій) з підрозділами НАТО. 

2. Розроблено професійно орієнтовану модель формування ІПК, що 

містить чотири блоки: концептуальний, змістовний, методичний і 

результативний. Основними її структурними елементами визначено мету, 
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завдання, підходи, принципи, етапи, форми, методи формування ІПК, критерії, 

показники діагностування сформованості цього професійного новоутворення. 

3. Розроблено авторську методику формування ІПК майбутніх МВУ в 

системі післядипломної освіти, яка є поєднанням очного та дистанційного 

компонентів і містить три етапи – корегувальний, основний і завершальний. З 

цією метою в межах наукового дослідження розроблено й апробовано 

дистанційний курс на платформі MOODLE «Англійська мова для майбутніх 

магістрів військового управління», що став основою дистанційного компонента 

запропонованої методики, та навчально-методичний посібник «Технологія 

змішаного навчання: теорія і практика формування іншомовної 

компетентності». 

4. На констатувальному етапі експерименту виявлено, що переважна 

більшість майбутніх МВУ мають низький рівень сформованості ІПК (62,9 ± 3,1, 

р ≤ 0,05), що негативно позначається на якості виконання завдань в 

іншомовному професійному середовищі. Такий стан її сформованості 

зумовлений недостатньою обґрунтованістю наукових засад педагогічного 

моделювання формування досліджуваної якості та передбачає розроблення 

професійно орієнтованої моделі, стрижень якої становить авторська методика 

змішаного навчання. 

Порівняння отриманих результатів формувального етапу експерименту та 

контрольної діагностики сформованості цієї компетентності засвідчили, що 

реалізація запропонованої професійно орієнтованої моделі з використанням 

методики змішаного навчання позитивно впливає на розвиток усіх структурних 

компонентів ІПК майбутніх МВУ. Проведені математичні розрахунки 

отриманих результатів дають можливість констатувати вищу результативність 

формування компонентів ІПК майбутніх МВУ в ЕГ (80,6 ± 3,3, р ≤ 0,05) на 

відміну від КГ (72,6 ± 4,3, р ≤ 0,05). Наявність позитивного зрушення за всіма 

компонентами ІПК в ЕГ засвідчує, що поставлену мету дослідження досягнуто, 

гіпотезу доведено, а дослідницькі завдання виконано. 
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На основі отриманих емпіричних даних установлено, що впроваджена 

професійно орієнтована модель формування ІПК майбутніх МВУ дала змогу 

комплексно вплинути на всі її складники й отримати статистично значущі 

науково обґрунтовані результати. 

5. Практичні рекомендації, розроблені на основі проведеного 

дослідження формування ІПК майбутніх МВУ, містять обґрунтовані пропозиції 

щодо використання можливостей педагогічного моделювання розвитку ІПК 

офіцерів у системі післядипломної освіти шляхом впровадження сучасних 

освітніх інформаційних і телекомунікаційних технологій у ВВНЗ. 

Пріоритетними напрямами вдосконалення іншомовної підготовки фахівців є 

створення необхідної нормативно-правової бази, розроблення дистанційних 

курсів із вивчення іноземної мови та військової термінології з використанням 

можливостей інформаційних технологій дистанційного навчання з метою 

створення умов для занурення майбутніх МВУ у штучне мовне середовище й 

реалізації діагностування сформованості ІПК із використанням мережі 

Інтернет. Вказані практичні рекомендації дадуть змогу підвищити ефективність 

формування ІПК військових фахівців. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування 

ІПК майбутніх фахівців військового профілю. Подальшого дослідження 

потребують проблемні питання вдосконалення процесу вивчення іноземної 

мови у ВВНЗ, зокрема з використанням технології імітаційного моделювання, 

узагальнення зарубіжного досвіду використання інформаційно-комунікаційних 

технологій дистанційного навчання в розвитку ІПК у військових фахівців. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

Модифікований опитувальник локус-контролю О. Ксенофонтової 

 

Вам пропонуються висловлювати про життя, з якими Ви можете 

погодитися чи не погодитися.  

Якщо Ви вважаєте, що: «Так, я думаю приблизно так само», тоді поставте 

на аркуші для відповідей поряд із номером судження відповідь «так» або плюс.  

Якщо Ви вважаєте, що: «Ні, я думаю про це по-іншому», тоді поставте 

відповідь «ні» або мінус.  

1. Успіхи у кар’єрі залежать не стільки від здібностей і зусиль людини, 

скільки від збігу обставин.  

2. Люди розлучаються найчастіше тому, що вони недостатньо прагнули 

пристосовуватись один до одного.  

3. Помилково думати, що хвороба – це справа випадку, адже якщо 

повинен захворіти, то нічого не вдієш.  

4. Одинокими стають саме ті люди, які не виявляють інтересу і 

дружелюбності до оточуючих.  

5. Здійснення моїх планів дуже часто залежить від вдачі.  

6. Дарма намагатися завоювати симпатію людей, якщо у них склалась 

негативна думка про мене.  

7. Зовнішні обставини, наприклад, батьки і добробут, впливають на 

сімейне щастя не менше, ніж взаємовідносини між молодятами.  

8. Я часто відчуваю, що мало впливаю на події, які зі мною відбуваються.  

9. Мої оцінки в навчанні більше залежать від випадковості, наприклад, 

від настрою педагога, ніж від мене самого.  

10. Я будую плани на майбутнє і знаю, що можу реалізувати їх.  

11. Те, що зі сторони здається удачею чи везінням, найчастіше є 

наслідком довгої цілеспрямованої діяльності. 
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12. Якщо люди не підходять один одному, то як би вони не старались, 

налагодити спілкування їм не вдасться.  

13. Мої добрі справи переважно оцінюються іншими належним чином.  

14. Думаю, що випадок чи доля відіграють не дуже важливу роль у моєму 

життя.  

15. Я стараюсь не будувати планів на майбутнє, так як все залежить не від 

мене, а від того, як складуться обставини. 

16. У випадку конфлікту я частіше відчуваю вину за собою, ніж за 

іншими.  

17. Життя більшості людей, в основному, залежить від збігу обставин. 

18. Для мене найкращим є таке керівництво, коли я повинен самостійно 

вирішувати, як виконати ту чи іншу роботу.  

19. Думаю, що сам по собі спосіб життя не є причиною хвороб.  

20. Як правило, саме збіг обставин не дає змоги людям досягти успіхів у 

власній справі.  

21. Врешті-решт за погане керівництво організацією відповідальні всі 

люди, які в ній працюють, а не лише керівник.  

22. Я часто відчуваю, що нічого не можу змінити у відносинах із 

близькими.  

23. Якщо я дуже захочу, то зможу викликати симпатію будь-кого.  

24. На підростаюче покоління впливає так багато факторів, що зусилля 

батьків по вихованню своїх дітей здебільшого не приносять результат.  

25. Практично все, що зі мною відбувається, це справа моїх рук.  

26. Важко буває зрозуміти, чому керівники поступають саме так, а не 

інакше.  

27. Людина, яка не зуміла досягти успіху в своїй діяльності, повинна 

погодитись із тим, що вона погано її організувала.  

28. Я можу отримати від оточуючих людей того, чого хочу.  
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29. Винуватцями моїх неприємностей і невдач дуже часто були інші 

люди.  

30. Дитину можна легко захистити від простуди, якщо її правильно 

одягати і правильно за нею доглядати.  

31. У складних обставинах я вважаю більш розумним чекати, поки 

проблема розв’яжеться сама по собі.  

32. Успіх, як правило, є результатом наполегливої праці і мало залежить 

від випадку чи удачі.  

33. Щастя моєї сім’ї залежить від мене більше, ніж від будь-кого.  

34. Деколи мені буває важко зрозуміти, чому я подобаюсь одним людям і 

не подобаюсь іншим.  

35. Я приймаю рішення і дію самостійно, не очікуючи допомоги від 

інших і не надіючись на долю.  

36. Шкода, що заслуги людини найчастіше залишаються невизнаними, не 

дивлячись на всі її старання.  

37. У процесі спілкування часто бувають такі ситуації, які неможливо 

розв’язати при найбільшому бажанні.  

38. Здібні люди, які не реалізували своїх можливостей, повинні 

звинувачувати в цьому тільки самих себе. 

39. Більшість моїх успіхів були б абсолютно неможливими без суттєвої 

допомоги інших людей. 40. Практично всі невдачі у моєму житті виникають 

через моє незнання, невміння чи лінь. 

Інструкція щодо використання опитувальника 

Опитувальник ЛК є методикою для дослідження локусу контролю 

особистості і містить 40 тверджень. Піддослідним пропонується погодитись чи 

не погодитись із кожним висловлюванням, відповівши «так» або «ні». Цей 

опитувальник дає змогу виявити переконання людини відносно того, де 

локалізуються сили, які впливають, керують і контролюють те, що відбувається 

в житті людини. 
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Особистості, переконані в тому, що головні сили, які визначають їхнє 

життя, знаходяться всередині них самих (це власні старання, зусилля, 

здібності), називаються інтерналами, або людьми з внутрішнім локусом 

контролю. Люди, переконані в тому, що їхня доля залежить лише від зовнішніх 

факторів (інших людей, випадку), називаються екстерналами, або людьми з 

зовнішнім локусом контролю. 

Чим вищі показники інтернальності респондента, тим більша ймовірність 

того, що він відчуває себе «господарем власної долі», відрізняється 

впевненістю в собі і має досить високий рівень розвитку саморегуляції 

життєдіяльності. Чим нижчі показники інтернальності, тобто чим ближче 

респондент знаходиться до полюсу зовнішнього локусу контролю чи 

екстернальності, тим меншою мірою він впевнений у собі і потребує 

психологічної допомоги, є недостатньо самостійним у розв’язанні різних 

життєвих завдань. 
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Опитувальник «Потреби у досягненнях» Ю. Орлова 

Інструкція: на кожне запропоноване твердження необхідно поставити 

знак «+» , якщо запропонований варіант є близький для вас чи «-», якщо 

твердження є не властиве для вас.  

Твердження 

1. На мою думку, успіх у житті більше залежить від щасливого випадку, 

ніж від розрахунку. 

2. Якщо я буду позбавлений улюбленої справи, життя для мене втратить 

сенс. 

3. У будь-якій справі для мене важливішим є не її виконання, а кінцевий 

результат. 

4. На мою думку, люди більше зазнають прикростей від невдач, 

пов'язаних із їхньою професійною діяльністю, ніж від непорозумінь із 

близькими людьми. 

5. На мою думку, більшість людей живуть далекими цілями, а не 

близькими. 

6. У моєму житті було більше успіхів, ніж невдач. 

7. Емоційні люди мені подобаються більше, ніж діяльні. 

8. Навіть коли я виконую звичну для себе роботу, намагаюся 

вдосконалити деякі її елементи. 

9. Мої думки про власний успіх бувають такими яскравими, що я можу 

забути про заходи перестороги. 

10. Близькі люди вважають мене ледачим. 

11. Думаю, що причиною моїх невдач є обставини, а не я сам. 

12. Терпіння і наполегливість мені властиві більше, ніж певні здібності. 

13. Мої батьки надто суворо контролюють мене. 

14. Лінощі, а не сумніви у власному успіху змушують мене часто 

відмовлятися від своїх намірів. 

15. Думаю, що я впевнена в собі людина. 
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16. Заради успіху я можу ризикнути, навіть якщо шанси не на мою 

користь. 

17. Я наполеглива людина. 

18. Коли все йде стабільно, моя енергія збільшується. 

19. Якби я був журналістом, мабуть, писав би швидше про оригінальні 

винаходи людей, ніж про події. 

20. Мої рідні не поділяють моїх планів. 

21. Рівень моїх життєвих потреб нижчий, ніж у моїх товаришів. 

22. На мою думку, наполегливості у мені більше, ніж здібностей. 

Ключ 

Відповіді «так» на запитання 2, 6, 7,8,14,16, 18, 19, 21, 22;  

Відповіді «ні» на запитання: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20. 

За кожне спів падіння із ключем відповіді присвоюється 1б. Отримані 

результати додаються та зіставляються із таблицею. 
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Методика «Ціннісні орієнтації» М. Рокича 

Зараз Вам буде пред'явлений набір з 18 карток з позначенням цінностей. 

Ваше завдання – розкласти їх по порядку значимості для Вас як принципів, 

якими Ви керуєтеся у Вашому житті. 

Уважно вивчіть таблицю і, вибравши ту цінність, яка для Вас найбільш 

значима, помістіть її на перше місце. Потім виберіть другу за значимістю 

цінність і помістіть її слідом за першою. Потім виконайте те ж з усіма рештою 

цінностями. Найменш важлива залишиться останньою і займе 18 місце. 

Розробіть непоспішаючи, вдумливо. Кінцевий результат повинен 

відбивати Вашу справжню позицію. 

Тестовий матеріал 
Список А (термінальні цінності): 

1) активне діяльне життя (повнота та емоційна насиченість життя); 

2) життєва мудрість (зрілість суджень і здоровий глузд, що 

досягаються життєвим досвідом); 

3) здоров’я (фізичне і психічне); 

4) цікава робота; 

5) краса природи і мистецтва (переживання прекрасного в природі і в 

мистецтві); 

6) любов (духовна і фізична близькість з коханою людиною); 

7) матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних 

труднощів); 

8) наявність хороших і вірних друзів; 

9) суспільне покликання (повага оточуючих, колективу, товаришів по 

роботі); 

10) пізнання (можливість розширення своєї освіти, кругозору, загальної 

культури, інтелектуальне розвиток); 

11) продуктивна життя (максимально повне використання своїх 

можливостей, сил і здібностей); 
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12) розвиток (робота над собою, постійне фізичне і духовне 

вдосконалення); 

13) розваги (приємне, необтяжливе проведення часу, відсутність 

обов'язків); 

14) свобода (самостійність, незалежність у судженнях і вчинках); 

15) щасливе сімейне життя; 

16) щастя інших (добробут, розвиток і вдосконалення інших людей, 

всього народу, людства в цілому); 

17) творчість (можливість творчої діяльності); 

18) впевненість у собі (внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх 

протиріч; сумнівів). 

Список Б (інструментальні цінності): 

1) акуратність (охайність), вміння тримати в порядку речі, порядок у 

справах; 

2) вихованість (гарні манери); 

3) високі запити (високі вимоги до життя і високі домагання); 

4) життєрадісність (почуття гумору); 

5) старанність (дисциплінованість); 

6) незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче); 

7) непримиренність до недоліків у собі та інших; 

8) освіченість (широта знань, висока загальна культура); 

9) відповідальність (почуття боргу, уміння тримати своє слово); 

10) раціоналізм (вміння тверезо і логічно мислити, приймати обдумані, 

раціональні рішення); 

11) самоконтроль (стриманість, самодисципліна); 

12) сміливість у відстоюванні своєї думки, поглядів; 

13) тверда воля (вміння настояти на своєму, не відступати перед 

труднощами); 
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14) терпимість (до поглядів і думок інших, вміння прощати іншим їхні 

помилки та омани); 

15) широта поглядів (уміння зрозуміти чужу точку зору, поважати інші 

смаки, звичаї, звички); 

16) чесність (правдивість, щирість); 

17) ефективність у справах (працьовитість, продуктивність у роботі); 

18) чуйність (дбайливість). 
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Додаток Г.1 

Зразки завдань мовного тесту відповідно до стандарту 

НАТО STANAG 6001 

READING TEST 

LEVEL 1 

PART 1 

QUESTIONS 1–5 
Where can you see these notices? 
For notices 1–5, write the correct letter A, B or C on the answer sheet. 

EXAMPLE 
0 
 

 
 
A  in a restaurant 
B  in a bank  
C  in a library 

ANSWER 

C 

 
1 

 

All prices 30% off this Monday 

 
 
 
A  on a shirt 
B  in a supermarket 
C  in a school 

2 
 

PIZZA 
HOURS 12 TO 24 

 
 
A  in a restaurant 
B  in a library 
C  in a bank 

3  
 

LOST AND FOUND 

 
 
A  on a door  
B  on a menu 
C  in a church 

 

4 
 

GREAT SALE 
all December 

 
 
A  in a college 
B  in a police station 
C  in a shop 

 

Return books 
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LEVEL 

PART 1 

 

Questions 21–25 

• Look at the sign in each question. 
• Someone asks you what it means. 
• Write the letter next to the correct explanation – A, B, C or D – on your 

answer sheet. 
21 

 
 
 
 

 
A  No entry. 
B  Admission free.  
C  No tickets admitted. 
D  Entrance by tickets.  

22 
 
 
 
 

 
A  No departure. 
B  Exit to the ground floor. 
C  Follow this way to take a taxi. 
D  Be careful! Dangerous transport! 

23 
 
 
 
 
 

 
A  We do not attend customers with 
luggage. 
B  Do not leave your luggage here. 
C  Leave your luggage here. 
D  Look after your luggage. 

 

LISTENING TEST 
LEVEL 2 

PART 6 
Questions 26 – 30 
You will hear a military briefing about Afghanistan.  
You will have 30 seconds to read the task.  
You will hear the briefing twice.  
For each question fill in the missing information in a numbered space using no more 
than 3 words.  
The operations were conducted by ISAF and (26) _______ forces. 
The main aim of operations was to destroy (27) __________. 
About 400 kg of (28) _______ were captured. 
This will seriously damage insurgents’ ability (29) _______local attacks. 
The offensive has helped to establish (30) _________ with local people. 

 

  

EXIT TO  
GROUND TRANSPORT 

PLEASE DO NOT LEAVE 

YOUR LUGGAGE 

UNATTENDED 

ADMISSION BY TICKETS ONLY 
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WRITING TEST 

LEVEL 1 
TASK  1 

Read the e-mail to Capt. Johnson. 
Fill in the information on the Business Travel Form. 
For questions 1–5, write the information in the booklet. 
 
Dear Sir, 
Here is the information for your business trip to London. You will fly from      
Boryspil airport on 23rd September. You come back to Ukraine on 27th September. 
Taxi will be waiting for you at the airport. 
 

Business Travel Form 
Place of visit: 1  
 

Ukrainian airport: 2  
 

Dates of travel: 
 

Leave: 3  
 

Return: 4  
 

Transport from airport: 5  
 

     

TASK 2 
 

Your friend from the USA comes to Ukraine for the international sport 
competition. Write an e-mail to your friend and say: 

 

• what the weather is like 
• what things to take with 
• where and when you can meet him 

 

Write 25-30 words.  
 
 

Dear __________________, 

_________________________________________ 
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LEVEL 2 

You have just returned from a trip abroad. Now you are writing a letter 

to your friend from Canada. 

Write the following information in the letter: 

• date and route, purpose of the trip 
• leisure activities during the trip 
• your future plans 

 

Use about 100-110 words. 

Dear_________________________, 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 
 

THE GUIDED INTERVIEW 

SET 1 

Can you tell me your full name, please? 

What’s your rank? 

What’s your position? 

LEVEL 1 

1. Where do you usually spend your free time?  

2. How do you get to your work?  

3. Tell us about your family.  

LEVEL 2 

4. Tell us about one of the latest events in Ukraine. 

5. Compare living in a flat with living in a private house. 

6. What are your plans for the next vacation? 
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Тест для визначення індивідуальних здібностей до 

вивчення іноземних мов 

Тест складається з 6 частин, кожна з яких перевіряє певну здібність, 

наприклад, здібність до запам’ятовування іноземних слів, логіку та слух. Тест 

пропонується проводити в порядку наведеному нижче. Визначені тестові 

завдання виконуються в аудіо режимі й письмово. Для виконання тестових 

завдань в аудіо режимі використовується аудіо запис на лазерному компакт-

диску чи на інших носіях електронної інформації. Далі диктор подає 

тестованому відповідну інформацію. 

Частина 1. Вивчення чисел 

Зараз у аудіо режимі ви прослухаєте детальні інструкції щодо виконання 

тесту. Щоразу коли диктор буде повідомляти важливу інформацію ви чутимете 

звуковий сигнал («СИГНАЛ»). Запис буде зупинено. Якщо у вас виникли 

питання, можете їх поставити екзаменатору, оскільки розмовляти та відволікати 

інших тестованих під час проходження тесту забороняється.  

Частина 2. Аналітичне мислення і логіка 

Дані слова написані різними мовами. Вгадайте їх значення українською 

мовою. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал: 

Частина 3. Правопиc 

Вам необхідно знайти із 5 нижче запропонованих слів те, що 

максимально близько відповідає за значенням першому слову та записати 

літеру, яка відповідає цьому слову у бланк для відповідей. На виконання цієї 

частини тесту відводиться 10 хвилин. 

Частина 4. Слова у реченні 

Прочитайте речення та зверніть увагу на підкреслені слова. Завдання 

полягає у тому, щоб  з наданих варіантів відповідей (А, Б, В, Г, Д) обрати той, 

який відіграє таку ж саму роль у реченні, як підкреслене слово у прикладі. 
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Частина 5. Граматика 

Перекладіть українською мовою речення, написані штучною мовою, 

використовуючи граматичні правила цієї мови. 

Частина 6. Асоціативні пари 

Прочитайте слова (табл. 1), взяті з різних іноземних мов. У вас буде 3 

хвилини для того, щоб їх запам’ятати. Вам необхідно з п’яти запропонованих 

варіантів (А, Б, В, Г, Д) вибрати одну правильну відповідь (табл. 2.10 – 2.14). 

Для виконання завдання надається 5 хвилин. 

За кожну правильну відповідь нараховується один бал. Для кожного 

тестованого робиться відсоткове співвідношення його кількості правильних 

відповідей до загальної кількості завдань. 
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Опитувальник «Діагностика рефлексії» А. Карпова 

Інструкція. Вам потрібно надати відповіді на декілька тверджень 

опитувальника. У бланку для відповідей поруч із номером питання зазначте, 

будь ласка, цифру, що відповідає варіанту Вашої відповіді: 

1.  Повністю невірно. 

2.  Невірно. 

3.  Мабуть невірно. 

4.  Не знаю. 

5.  Мабуть вірно. 

6.  Вірно. 

7.  Цілком вірно. 

1. Прочитавши хорошу книгу, я завжди потім довго думаю про неї, хочу 

її з кимось обговорити.  

2. Коли мене раптом несподівано про щось запитають я можу відповісти 

перше, що прийшло в голову.  

3. Перш ніж зняти трубку телефону, щоб подзвонити у справі, я зазвичай 

в думках планую майбутню розмову.  

4. Зробивши якийсь промах, я довго потім не можу відвернутися від 

думок про нього.  

5. Коли я роздумую над чимось або розмовляю з іншою людиною, мені 

буває цікаво раптом пригадати, що послужило початком ланцюжка думок. 

6. Приступаючи до важкого завдання, я прагну не думати про майбутні 

труднощі.  

7.  Головне для мене — уявити кінцеву мету своєї діяльності, а деталі 

мають другорядне значення. 

8. 8. Буває, що я не можу зрозуміти, чому хтось незадоволений мною. 

9. Я часто ставлю себе на місце іншої людини.  

10. Для мене важливо в деталях уявляти собі хід майбутньої роботи.  
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11. Мені було б важко написати серйозний лист, якби я заздалегідь не 

склав план.  

12. Я вважаю за краще діяти, а не роздумувати над причинами своїх 

невдач. 

13. Я досить легко ухвалюю рішення стосовно дорогої покупки. 

14. Як правило, щось задумавши, я прокручую в голові свої задуми, 

уточнюю деталі, розглядаю всі варіанти.  

15. Я хвилююся про своє майбутнє.  

16. Думаю, що в більшості ситуацій треба діяти швидко, керуючись 

першою думкою, що прийшла в голову. 

17. Деколи я ухвалюю необдумані рішення.  

18. Закінчивши розмову, я, буває, продовжую вести її подумки, 

приводячи все нові і нові аргументи в захист своєї точки зору.  

19. Якщо відбувається конфлікт, то, роздумуючи над тим, хто в нім 

винен, я в першу чергу починаю з себе. 

20. Перш ніж ухвалити рішення, я завжди стараюся все ретельно 

обдумати і зважити.  

21. У мене бувають конфлікти тому, що я деколи не можу передбачити, 

якої поведінки чекають від мене оточуючі.  

22. Буває, що, обдумуючи розмову з іншою людиною, я ніби в думках 

веду з нею діалог. 

23.  Я прагну не замислюватися над тим, які думки і відчуття викликають 

в інших людях мої слова і вчинки. 

24. Перш ніж зробити зауваження іншій людині, я обов'язково подумаю, в 

яких словах це краще зробити, щоб її не образити. 

25. Вирішуючи важке завдання, я думаю над ним навіть тоді, коли 

займаюся іншими справами.  

26. Якщо я з кимось сварюся, то в більшості випадків не вважаю себе 

винним.  
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27. Рідко буває так, що я шкодую про сказане. 

Ключ до методики 

Методика містить 27 тверджень, з яких15 є прямими (номери питань: 1, 

3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25). Решта 12 – зворотних 

тверджень, що необхідно враховувати при обробці результатів, коли для 

отримання підсумкового балу підсумовуються в прямих питаннях цифри, 

відповідні відповідям випробовуваних, а в зворотних – значення, замінені на 

ті, що виходять при інверсії шкали відповідей. Всі пункти групуються в 

чотири групи: 1) ретроспективна рефлексія діяльності (РРД) – номери 

тверджень: 1, 4, 5, 12, 17, 18, 25, 27; 2) ситуативна рефлексія (СРД) – 

твердження : 2, 5, 13, 14, 16, 17, 18, 26; 3) рефлексія майбутньої діяльності 

(РМД) –3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20; 4) рефлексія спілкування і взаємодії з 

іншими людьми (РС) – номери запитань: 8, 9,19, 21, 22, 23, 24, 26. 
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АНКЕТА 

 
для слухачів оперативно-тактичного рівня 
(Навчально-науковий центр іноземних мов 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського) 
 

Шановні слухачі! 
Просимо Вас відповісти на запитання анкети. Результати опитування 

будуть використані в узагальненому вигляді, тому прізвище називати не 
обов’язково. 

 
І.  Повідомте, будь ласка, деякі відомості про себе та досвід вивчення 

іноземної мови: 
 

1. Вік (необхідне підкреслити): 
а) до 30 років;          б) 30 – 40 років;          в) понад 40 років. 
2.         Стать (необхідне підкреслити): 
а) чоловіча;              б) жіноча 
3. Стаж служби у ЗС України (необхідне підкреслити): 
а) 3 – 5 років;           б) 5 – 10 років;            в) понад 10 років. 
3. Звання та посада: 

__________________________________________ 
4.        Досвід участі в операціях з підтримки миру та безпеки під 

егідою НАТО, ЄС чи ООН (вкажіть назву(-и) місії (-й), рік, посада (в 
загальному)):______________________________________________________ 

_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

5. Напрям освіти (необхідне підкреслити): 
гуманітарний;    технічний;   природничий 
6. Скількома іноземними мовами володієте (необхідне підкреслити; 

російська не враховується): 
жодною;                    однією;                    двома;                   більше 
(зазначити якими) _____________________________________________ 
7. Яку мову вивчали в школі (необхідне підкреслити): 
англійська;     німецька;    французька;     інша (зазначити)_________ 
8. Які оцінки переважно отримували з іноземної мови (необхідне 

підкреслити): 
відмінно;                                 добре;                                            задовільно 
9. Скільки років вивчали іноземну мову (необхідне підкреслити): 
не більше 5;                      5-7;                    7-10;                   більше 10 років 
10. Чи використовували іноземну мову в іншомовному середовищі 

(необхідне підкреслити): 
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       ні;     до 1 місяця;       до 6 місяців;      до 1 року;        більше 1 року 
 

II. Як Ви набували компетентності у спілкуванні іноземною мовою у 
ЗСУ (необхідне обвести)? 

 
а) у ВВНЗ (ВП ВНЗ)України (вкажіть який) _____________________ ; 
б) у військовій частині (підрозділі) у процесі планових навчальних занять 

та самостійної підготовки; 
в) на загальних курсах іноземної мови у ЗС України (вкажіть рік і місце) 

__________________________; 
г) на спеціалізованих курсах іноземної мови у ЗС України (вкажіть рік і 

місце) ______________________ ; 
ґ) на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації (вкажіть рік і 

місце) ______________________ ; 
д) під час навчання у ВВНЗ на оперативно-тактичному та оперативно-

стратегічному рівнях (вкажіть рік і місце) _____________________ ; 
е) в ад’юнктурі та докторантурі (вкажіть рік і місце) 

___________________________________ ; 
є) на мовних та фахових курсах у військових навчальних закладах 

іноземних держав (вкажіть рік і місце)  
_____________________________________________________________; 
ж) шляхом самоосвіти та на власному практичному досвіді; 
з) інше (вкажіть) ___________________________________________ . 
 

III.  Яким чином Ви підтримуєте рівень володіння іноземною мовою 
(коротко зазначити):  
____________________________________________________________________
_____________________________ 

IV. Що спонукає Вас вивчати іноземну мову (відповіді позначити 
знаком «+»): 

Причини Відповідь ( «+») 

1. Можливість подальшого професійного розвитку та самореалізації  

2. Участь у міжнародних заходах  

3. Участь у операціях з підтримки миру та безпеки під егідою НАТО, ЄС 
чи ООН 

 

4. Успішне проходження мовного тестування згідно вимог НАТО 
STANAG 6001 
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Причини Відповідь ( «+») 

5. Надбавка до посадового окладу за знання іноземних мов  

6. Навчання за кордоном  

7. Безпосереднє спілкування із представниками іноземних країн   

8. Можливість працювати з автентичними іноземними джерелами  

9. Почуття безпеки за кордоном  

10. Можливість повноцінного спілкування під час подорожей  

11. Інше  (зазначити)  

 

V. Як часто виникали у Вашій службово-діловій взаємодії вказані 
ситуації, що вимагають знання іноземної мови (відповіді позначити знаком 
«+»): 

 Щодня  Часто  Інколи  Рідко  Ніколи  

1. Спілкування з іноземними 
колегами під час виконання своїх 
функціональних (посадових) 
обов’язків 

     

2. Спілкування з місцевим 
населенням іноземних держав під 
час участі у міжнародних 
миротворчих операціях 

     

3. Проведення заходів із 
залученням представників ЗС 
іноземних держав (або участь у 
них): 

     

- брифінги      

- переговори      

- робочі зустрічі      

- наради      

- інструктажі      

- інші службові заходи      

4. Інші ситуації (вкажіть):       
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VI. На Вашу думку, з якими проблемами стикаються офіцери ЗСУ у 

службово-діловому спілкуванні іноземною мовою (можна відзначити 
декілька позицій/ необхідне обвести)? 

 Недостатній рівень загальної мовної підготовки для спілкування 
іноземною мовою з широкого кола питань, що стосуються повсякденної та 
професійної діяльності офіцерів. 

 Недостатній рівень володіння спеціальною іноземною термінологією, 
відповідно до військової спеціальності та вимог, визначених за займаною  або 
майбутньою посадою. 

 Недостатній рівень знань про особливості основних видів службово-
ділової взаємодії офіцерів (брифінги, офіційні та робочі зустрічі, переговори, 
наради, інструктажі, ділові бесіди та телефонні розмови). 

 Недостатній рівень володіння нормами та етикетними еталонами 
службово-ділового спілкування іноземною мовою. 

 Недостатній рівень володіння соціокультурних нормами і правилами 
поведінки та спілкування з іноземцями. 

VII. Які Ви вбачаєте способи подолання цих труднощів  під час 
вивчення іноземної мови (необхідне обвести)?  

1. Забезпечення достатньою кількістю навчальних матеріалів. 

2. Включення підготовки з іноземної мови під керівництвом викладача до 
планів самопідготовки офіцерів.            

3. Практика спілкування з носіями мови. 

4. Збільшення терміну навчання. 

5. Оновлення  матеріально-технічної бази. 

6.Інше 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

VIII.  Як Ви ставитесь до використання комп’ютера під час вивчення 
іноземної мови (необхідне підкреслити)? 

позитивно;     

негативно (поясніть Вашу думку) 
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__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________; 

мені однаково 

IX. Як Ви ставитесь до використання елементів дистанційного 
навчання під час самостійної роботи (необхідне підкреслити)? 

позитивно; 

негативно (поясніть Вашу думку) 

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________; 

мені однаково 

X. Оцініть за 5-бальною шкалою свій рівень розвиненості 
перерахованих мовленнєвих знань та умінь (потрібний бал обвести)? 

1-дуже низький    2-низький    3-задовільний    4-достатній    5-високий 
 

№ 
з/п  Бали 

1.  Знання базової лексики іноземної мови 1 2 3 4 5  

2.  Знання базової військової термінології  1 2 3 4 5  

3.  Знання спеціальної військової термінології 1 2 3 4 5  

4.  Знання базових граматичних структур іноземної мови 1 2 3 4 5  

5.  Знання основних правил фонетики та особливостей вимови 
іноземної мови 

1 2 3 4 5  

6.  Уміння аудіювання (розуміння іноземної мови)  1 2 3 4 5  

7.  Уміння говоріння іноземною мовою 1 2 3 4 5  

8.  Уміння читання іноземною мовою 1 2 3 4 5 

9.  Уміння письма іноземною мовою 1 2 3 4 5 

 
XI. Оцініть за 5-бальною шкалою рівень своєї підготовленості до 

службово-ділового спілкування іноземною мовою під час виконання своїх 
функціональних (посадових) обов’язків: 

1-дуже низький    2-низький    3-задовільний    4-достатній    5-високий 

XII. Оцініть за 5-бальною шкалою рівень своєї підготовленості до 
службово-ділової взаємодії в іншомовному полікультурному професійному 
середовищі: 

1-дуже низький    2-низький    3-задовільний    4-достатній    5-високий 
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ХIII. Як Ви оцінюєте необхідність підвищення рівня мовної 
підготовки офіцерів ЗСУ? 

а) вкрай важливо  
б) важливо  
в) бажано  
г) не важливо 

 
Дякуємо за співпрацю! 
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Фрагменти дистанційного курсу  

«Англійська мова для майбутніх магістрів військового управління» 

 
Рис И.1. Стартова сторінка дистанційного курсу «Англійська мова для 

майбутніх магістрів військового управління» 

 

 
 

Рис. И.2. Основний етап дистанційного курсу Англійська мова для 

майбутніх магістрів військового управління» 



238 
Продовження додатку Ж 

 
 

Рис. И.3. Розділ «READING» другого етапу дистанційного курсу 

«Англійська мова для майбутніх магістрів військового управління» 

 

 
Рис И.4. Елементи мережевого спілкування дистанційного курсу 

«Англійська мова для майбутніх магістрів військового управління» 
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Рис. И.5. Дистанційний курс підготовки до мовного тестування 

(завершальний етап авторської методики) 
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СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, у яких опубліковано основні наукові результати 

дисертації: 

1. Галкіна В. Д. Використання технології змішаного навчання під час 

формування іншомовної професійної компетентності військових фахівців. 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 

Педагогічні науки. Житомир, 2016. Вип. 1 (83). C. 24–29 (міжнародні 

наукометричні бази: Index Copernicus International, РІНЦ, Ulrich’s Periodals 

Directory, CiteFactor). 

2. Галкіна В. Д. Зміст і структура іншомовної професійної 

компетентності майбутніх магістрів військового управління. Вісник 

Національного університету оборони України : зб. наук. пр. Київ, 2014. Вип. 4 

(41). C. 24–29. 

3. Галкіна В. Д. Компетентнісний підхід як методологічна основа 

професійної підготовки військових фахівців. Військова освіта : зб. наук. пр. 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 

2014. № 1 (29). C. 56–61. 

4. Крикун В. Д. Експериментальна перевірка технології формування 

іншомовної професійної компетентності майбутніх магістрів військового 

управління. Педагогічні науки : зб. наук. пр. Херсонського державного 

університету. Херсон, 2017. Вип. LXXV, т. 3. С. 55–59 (міжнародна 

наукометрична база Index Copernicus International). 

5. Крикун В. Д. Результати аналізу сучасного стану сформованості 

іншомовної професійної компетентності майбутніх магістрів військового 

управління. Військова освіта : зб. наук. пр. Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2016. №. 2 (34). С. 128–137. 
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Наукові праці, опубліковані в наукових виданнях, що входять до 

міжнародних наукометричних баз: 

6. Галкина В. Д. Модель формирования иноязычной профессиональной 

компетентности будущих магистров военного управления. Молодий вчений : 

науковий журнал. 2015. № 7 (22), ч. 2. С. 41–44 (міжнародні наукометричні 

бази: РІНЦ, ScholarGoogle, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus 

International). 

Наукові праці, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

7. Галкіна В. Д. Змішане навчання як форма використання електронних 

ресурсів під час вивчення іноземної мови. Пріоритетні напрями вирішення 

актуальних проблем виховання і освіти : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Харків, 24–25 липня 2015 р.). Харків, 2015. С. 51–53. 

8. Галкіна В. Д. Іншомовна професійна компетентність магістрів 

військово-соціального управління: структура та зміст. Освітньо-наукове 

забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань 
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