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АНОТАЦІЯ 

Тракалюк О. Л. Розвиток фахової компетентності посадових осіб 

кадрових органів Збройних сил України у системі післядипломної освіти. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

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

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Київ, 

2020. 

Дисертація присвячена розв’язанню наукового завдання, яке стосується 

розвитку фахової компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних 

сил (далі – ЗС) України в системі післядипломної освіти. 

Актуальність теми дисертації полягає в тому, що в умовах реформування 

ЗС України, вдосконалення засад підготовки та застосування військ (сил) на 

основі принципів і стандартів Організації Північноатлантичного договору, 

одним із головних завдань на рівні держави постає проблема формування 

сучасного офіцерського корпусу, який би складався з найбільш професійно 

підготовлених офіцерів з високими морально-етичними та військово-

професійними якостями. Це потребує зміни концептуальних підходів до 

системи кадрового менеджменту в ЗС України в цілому та окремих її елементів, 

зокрема.  

Документи сектору безпеки та оборони України, Концепція військової 

кадрової політики у ЗС України на період до 2020 року визначають, окрім 

стратегічних орієнтирів і перспектив розвитку кадрової політики, сучасні 

вимоги до організації та проведення кадрової роботи у військах (силах). 

Головними виконавцями цього завдання є посадові особи кадрових органів ЗС 

України, на яких покладено функції управління кар’єрою військовослужбовців. 

У зв’язку з цим особливі вимоги висуваються до рівня їх військово-професійної 

підготовленості та інтегральної її складової – фахової компетентності.  

У дисертації дістав подальшого розвитку поняттєво-категорійний апарат 

щодо розвитку фахової компетентності посадових осіб кадрових органів ЗС 
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України в системі післядипломної освіти на основі вимог сучасної системи 

кадрового менеджменту, з урахуванням їхнього посадового призначення, а 

також відповідно до положень концепції неперервної освіти та засад 

компетентнісного, суб’єктно-діяльнісного, контекстного та андрагогічного 

підходів; представлено її компоненти з урахуванням специфіки та змісту їхньої 

фахової діяльності; здійснено педагогічне моделювання розвитку їх фахової 

компетентності в системі післядипломної освіти; представлено авторську 

методику розвитку їхньої фахової компетентності, що ґрунтується на засадах 

концепції змішаного навчання; теоретично обґрунтовано та експериментально 

перевірено організаційно-педагогічні умови її розвитку в системі 

післядипломної освіти, що спрямовані на вирішення визначених навчально-

виховних завдань і досягнення бажаних педагогічних цілей – актуалізацію 

ціннісно-мотиваційної сфери, вдосконалення їхніх фахових знань, навичок і 

вмінь, а також розвиток професійно важливих якостей як суб’єктів фахової 

діяльності у галузі кадрового менеджменту; удосконалено критерії та 

показники оцінювання розвиненості цієї компетентності. 

Досліджувана компетентність обґрунтована як інтегральне фахове 

утворення посадових осіб кадрових органів ЗС України, що містить їх цінності 

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

важливі якості, військово-професійний і фаховий досвід, що забезпечують їхню 

здатність і готовність самостійно здійснювати фахову діяльність, ухвалювати 

рішення і нести відповідальність за результати їх реалізації у процесі виконання 

функціональних обов’язків за посадою. 

Обґрунтовано, що розвиток їх фахової компетентності є спеціально 

організованим освітнім процесом в системі післядипломної освіти, який 

здійснюється в різних організаційних формах шляхом використання спеціально 

відібраних і скомпонованих методів, методик, технологій і засобів її розвитку. 

Для вирішення цього завдання обґрунтовано організаційно-педагогічні умови 

розвитку їх фахової компетентності, які є певними стійкими обставинами та 
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чинниками, що сприяють її розвитку, а реалізація однієї педагогічної умови є 

передумовою реалізації іншої. 

За результатами педагогічного експерименту виявлено позитивний вплив 

теоретично обґрунтованих організаційно-педагогічних умов на динаміку 

розвитку фахової компетентності посадових осіб кадрових органів. 

Встановлена закономірність підтверджується значимими відмінностями між 

статистичними результатами, отриманими на організаційно-діагностувальному 

та контрольно-діагностувальному етапах експериментального дослідження.  

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, 

що: 

уперше: теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 

організаційно-педагогічні умови розвитку фахової компетентності посадових 

осіб кадрових органів Збройних сил України в системі післядипломної освіти 

(педагогічне моделювання розвитку їх фахової компетентності в системі 

післядипломної освіти; наявність сучасної методики розвитку їх фахової 

компетентності; використання сучасних організаційних форм її розвитку; 

самоменеджмент слухачів у процесі її розвитку; використання об’єктивних 

критеріїв оцінювання її розвиненості); спроєктовано організаційно-

функціональну модель розвитку їх фахової компетентності в системі 

післядипломної освіти, яка є комплексом послідовних і взаємоузгоджених – 

цільово-методологічного, змістовного, суб’єктного, організаційно-методичного 

та діагностувально-результативного – блоків, що системно сприяють її 

розвитку, реалізації його теоретичного й практичного етапів на основі 

суб’єктно-діяльнісного, контекстного, андрагогічного та компетентнісного 

підходів; 

удосконалено: методику розвитку фахової компетентності посадових осіб 

кадрових органів Збройних сил України (удосконалення здійснено шляхом 

адаптації форм, методів, методик, технологій і засобів підвищення кваліфікації 

до специфіки її розвитку на теоретичному та практичному етапах реалізації 

методики); критерії й показники оцінювання розвиненості їх фахової 
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компетентності шляхом конкретизації її змісту залежно від специфіки фахової 

діяльності – ціннісно-мотиваційний, інтелектуально-когнітивний, 

праксеологічний, комунікативний, емоційно-вольовий, організаційно-

управлінський, індивідуально-психічний і регулятивний (удосконалення 

здійснено шляхом доповнення переліку новими критеріями – праксеологічним, 

емоційно-вольовим, індивідуально-психічним та регулятивним); 

дістало подальшого розвитку змістове наповнення поняття «фахова 

компетентність посадових осіб кадрових органів Збройних сил України» 

(подальший розвиток полягає в конкретизації змісту їх фахової компетентності 

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

навичок, здатностей, професійно важливих якостей відповідно до вимог 

сучасної системи кадрового менеджменту і з урахуванням їхнього посадового 

призначення у Збройних силах України, а також доповненні такими професійно 

важливими характеристиками, як здатність та готовність самостійно 

здійснювати фахову діяльність, ухвалювати рішення й нести відповідальність 

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

посадою). 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у 

впровадженні основних результатів дисертації в освітній процес Національної 

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

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

сил імені Івана Кожедуба (акт № 350/176/51-290/1059пс від 30 листопада 2018 

р.), Національного університету оборони України імені Івана Черняховського 

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

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

Результати дисертації були використані у процесі формування переліку 

компетентностей випускника та опису службових (бойових) функцій 

Професійного стандарту офіцера оперативно-тактичного рівня Збройних сил 

України з кадрового менеджменту у військах (силах) (ВОС 290100, 290400, 

290500, 290701); визначення кваліфікаційних вимог до випускників Вищих 
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академічних курсів НУОУ імені Івана Черняховського з питань організації та 

проведення кадрової роботи; внесення змін до методичного забезпечення 

процесу підготовки фахівців за спеціальністю 254 «Забезпечення військ (сил)», 

спеціалізацією «Кадровий менеджмент у військах (силах)» і слухачів Вищих 

академічних курсів з питань організації й проведення кадрової роботи; 

внесення змін до організаційно-методичного забезпечення підготовки слухачів 

на курсах підвищення кваліфікації офіцерів кадрових органів Національної 

академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Окрім того 

розроблено та впроваджено в освітній процес ВВНЗ окремий авторський розділ 

у дистанційному навчальному курсі «Управління персоналом у Збройних силах 

України», Методичні рекомендації щодо розвитку фахової компетентності 

посадових осіб кадрових органів Збройних сил України в системі 

післядипломної освіти й навчально-методичний посібник «Розвиток фахової 

компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних сил України у 

системі післядипломної освіти».. 

Результати дисертації можуть бути використані в процесі індивідуальної 

підготовки військовослужбовців кадрових органів ЗС України, у вищих 

військових навчальних закладах Міністерства оборони України, а також у 

закладах вищої освіти інших військових формувань України, закладах 

післядипломної освіти для розвитку фахової компетентності фахівців кадрових 

органів цих установ та організацій. 

Ключові слова: компетентність, фахова компетентність посадових осіб 

кадрових органів, компоненти фахової компетентності, організаційно-

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

показники оцінювання, педагогічний експеримент, система післядипломної 

освіти.  
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ABSTRACT 

Trakaliuk O. L. Professional competence development of personnel services` 

officials of the Armed Forces of Ukraine in the postgraduate education system. – 

Qualifying research paper on the rights of the manuscript.  

Thesis for a Candidate Degree in Pedagogical Sciences, Specialty 13.00.04 

Theory and Methodology of Professional Education. – National Defense University 

of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv, 2020.  

The dissertation is devoted to researching the development of professional 

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

postgraduate education system. 

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

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

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

developing modern officer corps which would consist of the most highly 

professionally trained officers with high moral, ethical and military-professional 

qualities. This requires a change in the conceptual approaches to the personnel 

management system in the Armed Forces of Ukraine as a whole and to its individual 

elements in particular. 

Strategic documents of Ukraine`s security and defence sector and the Concept 

of Personnel Policy in the Armed Forces of Ukraine determine not only the strategic 

vision and prospects of personnel policy development but also modern requirements 

for the organization and conduct of personnel work in the troops (forces). The main 

executors of this task are the personnel services` officials of the Armed Forces of 

Ukraine, which are assigned officer career management functions. In this regard, 

special requirements are put forward to their military-professional readiness and its 

integral component – professional competence. 

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

pertaining to the development of professional competence of personnel services` 

officials of Armed Forces of Ukraine in the postgraduate education system based on 

the modern personnel management system requirements, with the account of their 
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official appointment in the Armed Forces of Ukraine, and also according to the 

provisions of the continuing education concept and the principles of competence-

based, subjective-activity, contextual and andragogical approaches; the components 

are presented with the account of the specifics and content of their professional 

activity; pedagogical modeling of the Armed Forces personnel services officials` 

professional competence development in the postgraduate education system is carried 

out; the author's methodology of the professional competence development based on 

the blended learning concept is presented; theoretically substantiated and 

experimentally tested are the organizational and pedagogical conditions for 

developing professional competence of personnel services` officials of the Armed 

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

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

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

develop professionally important qualities as of those performing professional 

activity in the field of personnel management; the criteria and indicators for this 

competence development assessment are enhanced. 

The researched competence is substantiated as an integrated professional 

formation, which includes values and motivation for professional activity, 

professional knowledge, skills, abilities, important professional qualities, military-

professional and professional experience of personnel services` officials of the 

Armed Forces of Ukraine, which ensure their ability and willingness to independently 

carry out professional activities, make decisions and bare responsibility for the results 

of their implementation when performing their functional duties. 

It is substantiated that the development of the professional competence of 

personnel services` officials of the Armed Forces of Ukraine is a specially organized 

educational process in the postgraduate education system, which is carried out 

through various organizational forms via the use of specially selected and combined 

methods, techniques, technologies and means of professional competence 

development. To solve this problem, the organizational and pedagogical conditions 

for the professional competence development are substantiated, which are certain 
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stable conditions and factors that contribute to its development, and the 

implementation of one pedagogical condition is a prerequisite for the implementation 

of another condition. 

According to the results of the pedagogical experiment, the positive influence 

was revealed as related to the theoretically substantiated organizational and 

pedagogical conditions of the dynamics of personnel services officials` professional 

competence development. The determined tendency was verified by significant 

differences in the statistical indicators obtained during the organizational-diagnostical 

and control-diagnostical stages of the experiment. 

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

For the first time – the organizational and pedagogical conditions were 

theoretically substantiated and experimentally tested for the development of 

professional competence of personnel services` officials of the Armed Forces of 

Ukraine in the postgraduate education system: educational modeling of their 

professional competence development in the postgraduate education system; presence 

of the methodology to develop their professional competence; implementation of 

modern organizational forms of competence development; students` self-management 

in the process of competence development; use of objective criteria to evaluate 

competence development; organizational-functional model was elaborated for the 

development of personnel officials` professional competence of the Armed Forces of 

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

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

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

systematically contribute to the competence development, implementation of the 

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

contextual, andragogical and competence approaches. 

The following was enhanced – the methodology of the professional competence 

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

enhancement was achieved through tailoring forms, methods, methodologies, 

technologies, and means of qualifications advancement to match the specifics of 
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professional competence development at theoretical and practical stages of 

methodology implementation); criteria and indicators for assessing competence 

development via specifying the content depending on the peculiarities of professional 

activities: values- and motivation-based; cognitive and intellect-based; praxeological, 

communicative, emotional and determination-based, managerial, psycho- and 

individual-based, and regulatory. 

The following was further developed – the essence of the notion of 

‘professional competence of personnel services` officials of the Armed Forces of 

Ukraine’. Further development implied specification of the content of the officials` 

professional competence via clarifying and supplementing values, motivation, 

knowledge, skills, abilities, professionally important qualities in accordance with the 

requirements of the modern personnel management system, and with the account of 

their functional position in the Armed Forces of Ukraine, as well as supplementing 

with professionally important characteristics of «ability and readiness to 

independently carry out professional activities, make decisions and be responsible for 

the results of their implementation when performing functional and position-related 

duties». 

The practical significance of the research results lies in the following: the 

incorporation of the main dissertation results into the process of qualifications 

advancement of the personnel services` officials, researchers and teaching personnel 

in the postgraduate education system (Records: National Defense University of 

Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi record No. 182/5930 of December 27, 

2018; P. Sahaidachnyi National Land Forces Academy record No. 1648-нов of 

November 21, 2018; Kharkiv I. Kozheduba National Air Force University record No. 

350/176/51-290/1059пс of November 30, 2018) as well as into the practical activity 

of the Ministry of Defense authorities (Ministry of Defense Personnel Policy 

Department record No. 226/210 of January 16, 2019). 

The dissertation results were used: 
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to develop the List of graduate`s competencies and description of duty 

(combat) functions for the Professional Standard of a Personnel Management Officer 

of Operational and Tactical Level of the Armed Forces of Ukraine (military 

occupational specialty 290100, 290400, 290500, 290701);  

to determine qualification requirements to graduates of advanced academic 

courses at the National Defense University of Ukraine named after Ivan 

Cherniakhovskyi on the organization and conduct of personnel work; 

to introduce changes to the methodological support of the process of training 

specialists in the MOS 254 «Provisioning of Troops (Forces)», specialization 

«Military Personnel Management» and students of advanced academic courses on 

issues of organizing and conducting personnel work; 

to introduce changes to the organizational and methodological support of 

students` training at advanced academic courses for personnel services` officials at 

the Hetman P. Sagaidachny National Land Forces Academy. 

Apart from the before mentioned, the following was elaborated and introduced: 

a separate block elaborated and introduced into the educational process at 

higher military educational institutions as part of the online course «Personnel 

Management in the Armed Forces of Ukraine»;  

methodological recommendations on the professional competence development 

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

postgraduate education; 

a manual «The Professional Competence Development of Personnel Services` 

Officials of the Armed Forces of Ukraine in the Postgraduate Education System». 

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

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

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

other military formations of Ukraine, postgraduate education institutions to develop 

professional competence of personnel services` experts of the related organizations. 
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Обґрунтованість вибору теми дослідження. Зміни воєнно-політичної 

обстановки у світі, геостратегічного становища та соціально-економічного 

стану України, досвід проведення антитерористичної операції та операції 

Об’єднаних сил спричиняють необхідність обґрунтування нових 

методологічних підходів до проблеми забезпечення національної безпеки, 

визначення ролі й місця її Збройних сил (далі – ЗС) у структурі воєнної 

організації держави, забезпечення їх бойової та мобілізаційної готовності для 

збройного захисту національних інтересів, територіальної цілісності й 

суверенітету України як суб’єкта геополітики. Основним завданням для 

усунення вищезазначених викликів і загроз суверенітету України має стати 

суттєве реформування її ЗС, їх переоснащення і забезпечення сучасним 

озброєнням і бойовою технікою, а найголовніше – компетентним особовим 

складом.  

В умовах реформування ЗС України, вдосконалення засад підготовки та 

застосування військ (сил) на основі принципів і стандартів Організації 

Північноатлантичного договору (НАТО) одним із головних завдань на рівні 

держави є формування нового офіцерського корпусу, який би складався з 

найбільш професійно підготовлених військовослужбовців з високими 

морально-етичними, професійно важливими та індивідуально-психічними 

якостями. Це завдання потребує зміни методологічних підходів до 

функціонування системи кадрового менеджменту в ЗС України в цілому та її 

окремих елементів зокрема. У стратегічних документах сектору безпеки та 

оборони України, Концепції військової кадрової політики у ЗС України на 

період до 2020 року визначено, окрім стратегічних орієнтирів і перспектив 

розвитку кадрової політики, сучасні вимоги до організації та проведення 

кадрової роботи у військах (силах). Головну увагу для виконання цього 

завдання має бути приділено посадовим особам кадрових органів (далі – 

ПОКО) ЗС України, на яких покладено функції управління кар’єрою 
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військовослужбовців. У зв’язку з цим особливі вимоги висуваються до рівня їх 

військово-професійної підготовленості та її інтегральної складової – фахової 

компетентності. 

Результати наукових досліджень і багаторічний досвід застосування нової 

системи оцінювання військовослужбовців ЗС України показують, що найбільш 

ефективним методом управління кадровим потенціалом є його оцінювання за 

такими критеріями, що характеризують ефективність військово-професійної і 

фахової діяльності, тобто рівень сформованості/розвиненості їх військово-

професійної та фахової видів компетентності. Рівень компетентності 

військовослужбовців не залишається постійним протягом усієї служби. У разі 

переходу військовослужбовця на іншу посаду, на інший напрямок діяльності 

йому потрібен певний час для розвитку та вдосконалення військово-

професійної та фахової компетентності залежно від нових завдань, посадових 

компетенцій та умов фахової діяльності. Це завдання вирішує система 

післядипломної освіти – підвищення кваліфікації особового складу, зокрема 

ПОКО. 

У сучасній зарубіжній практиці управління персоналом, особливо в 

розвинутих країнах, наприклад, у США, Австрії, Голландії, Канаді, Німеччині, 

дедалі частіше оцінюють персонал на основі визначення рівня його професійної 

компетентності, що забезпечує результативність діяльності персоналу та 

безпосередньо впливає на систему оплати праці, просування кар’єрними 

сходинами. В основі ідеології впровадження компетентнісного підходу в 

систему професійної освіти лежить результативний підхід до управління 

персоналом, що передбачає його відбір, призначення, розвиток і кар’єрне 

просування на основі демократичних принципів з урахуванням наявних 

службових досягнень, а також постійний контроль для об’єктивного 

оцінювання результатів діяльності. Він базується на оцінюванні персоналу 

шляхом порівняння результатів діяльності, якості та складності праці з 

еталонними характеристиками на цій посаді. Базовим критерієм може 

слугувати ідеальна модель компетентного фахівця (сукупність складових 
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компетентності), що дає можливість визначати, які якості співробітників мають 

потребу в розвитку, і відповідно, виходячи з цього, які програми необхідно 

розробляти для їх ефективного навчання. Такий підхід до оцінювання 

професійно важливих якостей (далі – ПВЯ) персоналу також досить поширено 

в Україні, насамперед у сфері бізнесу, а також є предметом уваги багатьох 

наукових дисциплін – соціології, професійної психології та педагогіки, 

кадрового менеджменту, історії, філософії, культурології тощо. Її розв’язання 

передбачає теоретичний пошук на стику кількох наукових галузей. У сучасній 

психолого-педагогічній науці розроблено компетентнісний підхід до 

досліджуваної нами проблеми, що є актуальним і для військової освіти. 

Проблему реалізації компетентнісного підходу до формування різних 

видів компетентності досліджено в наукових працях В. І. Байденка [13], 

І. Д. Беха [20], Ю. В. Варданян [29], О. А. Дубасенюка [59; 58], І. А. Зимньої 

[72], Н. Кузьміної [89], А. К. Маркової [108], О. І. Пометун [147], Л. Л. Хоружої 

[237], В. В. Ягупова [255; 258; 261] та ін. Завдяки дослідженням цих та інших 

учених визначено сутність, зміст і структуру професійної та інших видів 

компетентності людини та фахівця, виявлено умови, розроблено психолого-

педагогічні основи їх формування та розвитку. 

У ході дослідження проблеми формування та розвитку фахової 

компетентності фахівців вивчалися такі аспекти: філософія освіти 

(В. П. Андрущенко [6], Б. С. Гершунський [42], В. Г. Кремень [89] та ін.); 

компетентнісний підхід в освіті (Н. В. Бібік [21], О. В. Овчарук [86], 

О. І. Пометун [148], О. Я. Савченко [178], В. В. Ягупов [257; 261] та ін.); 

формування компетентності майбутніх фахівців у системі безперервної 

професійної освіти (В. І. Луговий [97], Н. Г. Ничкало [134], В. О. Радкевич 

[169], В. В. Ягупов [254; 279]), підготовка менеджерів на засадах 

компетентнісного підходу (Г. А. Дорошук [54], А. О. Касич [79], 

О. М. Ельбрехт [61]), реалізація компетентнісного підходу у сфері управління 

персоналом (С. А. Александрова [2], О. М. Арапова [8], М. Армстронг [9], 
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Н. В. Коленда [85], В. А. Модирка [8], С. О. Рекіянов [170], Н. І. Ситник [193], 

Х. С. Столярук [203] та ін.). 

У контексті проблеми формування та розвитку професійної 

компетентності фахівців, зокрема й у сфері управління персоналом, ведуться 

досить активні наукові дослідження за кордоном, результати яких подано в 

працях В. І. Байденка [14], Д. Брітела [269], Дж. Вінтертона [287], Ч. Вудрафа 

[40], Е. Ф. Зеєра [69], А. К. Маркової [109], Дж. Равена [167], К. Скота [287], 

Л. Спенсера [272], О. Субетта [205], Е. Шорта [273] та ін. 

У теорії кадрового менеджменту широко застосовуються теоретичні 

напрацювання вітчизняних і зарубіжних дослідників, що стосуються проблеми 

професійної компетентності персоналу та її складових – В. Л. Балабанової [15], 

В. А. Бодрова [21], І. Р. Бузько [27], Т. В. Бучинської [27], Р. Бояциса [267], 

О. А. Грішнової [49], О. А. Дєгтяра [54], У. Клемента [271], Д. МакКлеланда 

[286], Л. І. Скібіцької [196], Е. Шейна [247]. 

Окремі аспекти проблеми фахової компетентності досліджували й 

вітчизняні науковці. Наприклад, дослідження українських науковців щодо 

проблем фахової компетентності різних фахівців: формування й розвиток 

(Д. А. Костюк [87], Е. М. Луговська [100], В. Р. Міляєва [124; 125], 

М. А. Михаськова [122], О. М. Самойленко [179], С. В. Світайло [186], 

О. В. Тімець [209], О. В. Часнікова [240], Б. О. Шевель [246] та ін.); психолого-

педагогічні аспекти фахової компетентності (С. Мартиненко [111]), теоретичні 

та методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів 

освіти (Г. В. Єльникова, О. І. Зайченко, В. І. Маслов [208]), формування фахової 

компетентності менеджерів (М. Г. Єщенко [64]), професійного (фахового) 

розвитку управлінського персоналу (О. В. Баніт [15]). 

Упродовж останніх років почались дослідження проблемних питань, 

пов’язаних із формуванням і розвитком фахової компетентності особового 

складу ЗС та інших військових формувань України, зокрема, такі: формування 

фахової компетентності майбутніх офіцерів тилу у сфері військово-економічної 

логістики (О. М. Маслій [113]), розвиток фахової компетентності начальників 
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фізичної підготовки і спорту військових частин ЗС України в системі 

післядипломної освіти (Д. В. Погребняк [146]), розвиток фахової компетентності 

викладачів спеціальних дисциплін вищих військових навчальних закладів (далі 

– ВВНЗ) у системі післядипломної освіти (О. О. Рибчук [172]) та ін. Досліджено 

також проблеми формування та розвитку управлінської, комунікативної та інших 

видів компетентності керівників військових підрозділів. Водночас за очевидної 

теоретичної і практичної значущості проблема розвитку фахової 

компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти залишилася поза 

увагою науковців. 

Отже, актуальність теми полягає у тому, що у процесі час проведення 

дисертаційного дослідження теоретично обґрунтовано та експериментально 

перевірено організаційно-педагогічні умови розвитку фахової компетентності 

ПОКО в системі післядипломної освіти, що сприятиме вдосконаленню системи 

підвищення їхньої кваліфікації, а також підвищенню ефективності підбору 

кандидатів на відповідні посади у кадрових органах Збройних сил (КО ЗС) 

України та, в цілому, проходження ними служби (роботи).  

На підставі проведеного аналізу порушеного питання в сучасній 

військово-педагогічній теорії та практиці виявлено такі суперечності:  

між потребою ЗС України в компетентних фахівцях у сфері кадрового 

менеджменту та необхідністю вдосконалення системи їх цілеспрямованої 

фахової підготовки в системі післядипломної освіти; 

між необхідністю цілеспрямованого розвитку, а інколи й формування (у 

зв’язку з відсутністю базової підготовки фахівців у галузі кадрового 

менеджменту) фахової компетентності ПОКО та недостатньою конкретизацією 

її структури і змісту у відповідних стандартах вищої освіти та професійних 

стандартах, як результату їх військово-професійної й військово-спеціальної 

(фахової) підготовки; 

між об’єктивною потребою розвитку фахової компетентності ПОКО на 

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

андрагогічного підходів у системі післядипломної освіти, недостатньою 
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обґрунтованістю її педагогічних основ загалом і недостатнім рівнем 

забезпеченості відповідних для цього організаційно-педагогічних умов. 

Актуальність проблеми дослідження й недостатня її розробленість у 

сучасній педагогічній теорії та практиці, об’єктивна потреба цілеспрямованого 

розвитку фахової компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти, а 

також необхідність усунення зазначених вище суперечностей зумовили вибір 

теми дисертації – «Розвиток фахової компетентності посадових осіб 

кадрових органів Збройних сил України у системі післядипломної освіти». 

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

грантами.  

Дисертацію виконано згідно з планами наукової та науково-технічної 

діяльності Національного університету oбoрoни України (НУОУ) імені Івана 

Черняхoвськoгo, Військового інституту Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка та Науково-методичного центру кадрової політики 

Міністерства оборони (МО) України, зокрема в межах таких НДР: 

«Розроблення науково-методичних підходів щодо розвитку фахової 

компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних сил України» 

(державний реєстраційний номер 0113U001377) та «Обґрунтування наукових 

підходів щодо удосконалення професійної діяльності фахівців кадрових органів 

Збройних сил України» (державний реєстраційний номер 0114U001762). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Національного університету 

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

року) та узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі 

освіти, педагогіки і психології НАПН України (протокол № 2 від 28 березня 

2017 року). 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити організаційно-педагогічні умови розвитку фахової компетентності 

посадових осіб кадрових органів Збройних сил України в системі 

післядипломної освіти. 
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Для досягнення поставленої мети сформульовано такі дослідницькі 

завдання: 

1. Здійснити психолого-педагогічний аналіз проблеми фахової 

компетентності фахівців у педагогічній теорії і практиці й уточнити поняттєво-

категорійний апарат дисертації. 

2. Обґрунтувати організаційно-педагогічні умови розвитку фахової 

компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних сил України в 

системі післядипломної освіти. 

3. Розробити організаційно-функціональну модель розвитку фахової 

компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних сил України в 

системі післядипломної освіти. 

4. Удосконалити методику розвитку фахової компетентності посадових 

осіб кадрових органів Збройних сил України в системі післядипломної освіти та 

критерії і показники оцінювання її розвиненості.  

5. Експериментально перевірити організаційно-педагогічні умови 

розвитку фахової компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних 

сил України в системі післядипломної освіти та розробити методичні 

рекомендації щодо її розвитку. 

Об’єкт дослідження – розвиток фахової компетентності посадових осіб 

кадрових органів Збройних сил України в системі післядипломної освіти. 

Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови розвитку 

фахової компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних сил України 

в системі післядипломної освіти. 

Для досягнення мети та розв’язання завдань дослідження використано 

такі дослідницькі методи: 

теоретичні: аналіз та узагальнення зарубіжного й вітчизняного досвіду 

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

визначення організаційно-педагогічних умов розвитку їх фахової 

компетентності; теоретичний аналіз психолого-педагогічної, навчально-

методичної, спеціальної літератури з проблеми формування та розвитку 
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фахової компетентності фахівців – для уточнення поняттєво-категорійного 

апарату дисертації; аналіз нормативно-правових і методичних документів щодо 

організації професійної підготовки ПОКО – для з’ясування особливостей їх 

військово-професійної та військово-спеціальної (фахової) підготовки й 

цілісного уявлення щодо її організації в системі післядипломної освіти; аналіз 

освітніх документів – для уточнення компонентів фахової компетентності 

ПОКО і вимог до рівня їх фахових знань, умінь, навичок, здатностей, 

професійно важливих та інших якостей; систематизація результатів 

теоретичного дослідження – для обґрунтування організаційно-педагогічних 

умов розвитку фахової компетентності; педагогічне моделювання – для 

розроблення моделі розвитку фахової компетентності ПОКО; 

емпіричні: вивчення передового досвіду у сфері управління персоналом, 

спостереження, анкетування, вивчення документації, ранжування, експертне 

оцінювання – для визначення стану розвиненості фахової компетентності 

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

розвиток, удосконалення критеріїв і показників оцінювання її розвиненості; 

тестування – для діагностування динаміки змін окремих елементів їх фахової 

компетентності та з’ясування рівня розвиненості фахової компетентності 

загалом; педагогічний експеримент – для експериментальної перевірки 

результативності організаційно-педагогічних умов її розвитку; 

статистичні: методи статистичного аналізу отриманих даних 

(порівняння середніх, r-критерій Пірсона, W-критерій Уілкоксона, U-критерій 

Манна-Уїтні, критерій Колмогорова-Смірнова) – для оброблення й 

теоретичного обґрунтування достовірності результатів емпіричної складової 

дослідження і встановлення кількісних залежностей між явищами, що 

вивчалися – статистично значущих змін змісту фахової компетентності ПОКО; 

програми оброблення статистичних баз даних Microsoft Office Excel 2007, 

Statistica v21 – для статистичного оброблення результатів експериментального 

дослідження.  
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Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що:  

уперше: теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 

організаційно-педагогічні умови розвитку фахової компетентності посадових 

осіб кадрових органів Збройних сил України в системі післядипломної освіти 

(педагогічне моделювання розвитку їх фахової компетентності в системі 

післядипломної освіти; наявність сучасної методики розвитку їх фахової 

компетентності; використання сучасних організаційних форм її розвитку; 

самоменеджмент слухачів у процесі її розвитку; використання об’єктивних 

критеріїв оцінювання її розвиненості); спроєктовано організаційно-

функціональну модель розвитку їх фахової компетентності в системі 

післядипломної освіти, яка є комплексом послідовних і взаємоузгоджених – 

цільово-методологічного, змістовного, суб’єктного, організаційно-методичного 

та діагностувально-результативного – блоків, що системно сприяють її 

розвитку, реалізації його теоретичного й практичного етапів на основі 

суб’єктно-діяльнісного, контекстного, андрагогічного та компетентнісного 

підходів; 

удосконалено: методику розвитку фахової компетентності посадових осіб 

кадрових органів Збройних сил України (удосконалення здійснено шляхом 

адаптації форм, методів, методик, технологій і засобів підвищення кваліфікації 

до специфіки її розвитку на теоретичному та практичному етапах реалізації 

методики); критерії й показники оцінювання розвиненості їх фахової 

компетентності шляхом конкретизації її змісту залежно від специфіки фахової 

діяльності – ціннісно-мотиваційний, інтелектуально-когнітивний, 

праксеологічний, комунікативний, емоційно-вольовий, організаційно-

управлінський, індивідуально-психічний і регулятивний (удосконалення 

здійснено шляхом доповнення переліку новими критеріями – праксеологічним, 

емоційно-вольовим, індивідуально-психічним та регулятивним); 

дістало подальшого розвитку змістове наповнення поняття «фахова 

компетентність посадових осіб кадрових органів Збройних сил України» 

(подальший розвиток полягає в конкретизації змісту їх фахової компетентності 
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шляхом уточнення й доповнення цінностей, мотивації, фахових знань, умінь, 

навичок, здатностей, професійно важливих якостей відповідно до вимог 

сучасної системи кадрового менеджменту і з урахуванням їхнього посадового 

призначення у Збройних силах України, а також доповненні такими професійно 

важливими характеристиками, як здатність та готовність самостійно 

здійснювати фахову діяльність, ухвалювати рішення й нести відповідальність 

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

посадою).  

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у 

впровадженні основних результатів дисертації в освітній процес Національної 

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

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

сил імені Івана Кожедуба (акт № 350/176/51-290/1059пс від 30 листопада 2018 

р.), Національного університету оборони України імені Івана Черняховського 

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

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

Результати дисертації були використані у процесі формування переліку 

компетентностей випускника та опису службових (бойових) функцій 

Професійного стандарту офіцера оперативно-тактичного рівня Збройних сил 

України з кадрового менеджменту у військах (силах) (ВОС 290100, 290400, 

290500, 290701); визначення кваліфікаційних вимог до випускників Вищих 

академічних курсів НУОУ імені Івана Черняховського з питань організації та 

проведення кадрової роботи; внесення змін до методичного забезпечення 

процесу підготовки фахівців за спеціальністю 254 «Забезпечення військ (сил)», 

спеціалізацією «Кадровий менеджмент у військах (силах)» і слухачів Вищих 

академічних курсів з питань організації й проведення кадрової роботи; 

внесення змін до організаційно-методичного забезпечення підготовки слухачів 

на курсах підвищення кваліфікації офіцерів кадрових органів Національної 

академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Окрім того, 

розроблено та впроваджено в освітній процес ВВНЗ окремий авторський розділ 
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у дистанційному навчальному курсі «Управління персоналом у Збройних силах 

України», Методичні рекомендації щодо розвитку фахової компетентності 

посадових осіб кадрових органів Збройних сил України в системі 

післядипломної освіти й навчально-методичний посібник «Розвиток фахової 

компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних сил України у 

системі післядипломної освіти». 

Результати дисертації можуть бути використані в процесі індивідуальної 

підготовки військовослужбовців КО ЗС України, у вищих військових 

навчальних закладах (ВВНЗ) МО України, а також у закладах вищої освіти 

(ЗВО) інших військових формувань України, закладах післядипломної освіти 

для розвитку фахової компетентності фахівців кадрових органів цих установ та 

організацій. 

Особистий внесок здобувача. Розроблені автором наукові положення та 

одержані емпіричні дані є самостійним внеском у дослідження проблеми 

розвитку фахової компетентності ПОКО. У публікаціях, підготовлених у 

співавторстві, зокрема статті [230] особистий внесок полягає у виокремленні й 

розкритті змісту компонентів фахової компетентності ПОКО та обґрунтуванні 

сутності моделі її розвитку; роботах [228] і [229] – визначенні основних 

професійно важливих якостей сучасного військового керівника та 

формулюванні висновків щодо впровадження в систему кадрового 

менеджменту комплексної методики психологічного (психофізіологічного) 

вивчення офіцерського складу; статті [227] – аналізі та узагальненні наукових 

джерел за тематикою, виокремленні ключових тенденцій у підготовці фахівців 

у сфері кадрового менеджменту та формулюванні висновків; монографії [192] – 

аналізі психологічних аспектів успішності управлінської діяльності офіцерів 

оперативно-стратегічного рівня; інформаційно-аналітичному бюлетені [123] – 

виокремленні ключових тенденцій і формулюванні висновків щодо 

впровадження в систему кадрового менеджменту кращого досвіду держав –

 членів НАТО; понятійно-термінологічному словнику [33] – опрацюванні 

основних термінів і понять щодо основ кадрового менеджменту та підготовки 
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кадрів; монографії [34] – огляді основних проблемних питань формування та 

реалізації військової кадрової політики, виокремленні ключових тенденцій, 

аналізі основних проблемних питань системи підготовки особового складу, 

зокрема ПОКО, для участі в бойових діях. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження доповідалися на таких наукових конференціях і семінарах: 

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

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

22.11.2013), «Теорія і практика формування та розвитку творчої обдарованості 

майбутніх фахівців у системі професійної освіти» (Бар, 06–08.04.2017), 

«Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: 

проблеми та перспективи» (Одеса, 12–13.09.2019); 

всеукраїнських: «Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-

економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного 

забезпечення підрозділів та частин Збройних сил України» (Київ, 25.04.2014), 

«Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка» (Київ, 24.04.2015); 

засіданнях кафедри суспільних наук гуманітарного інституту НУОУ імені 

Івана Черняховського (2013–2019). 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено у 22 наукових 

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

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

зарубіжному виданні); 5 – в інших наукових періодичних виданнях; 5 – у 

збірниках тез доповідей на конференціях; 2 – у колективних монографіях; 1 – у 

понятійно-термінологічному словнику; 1 – в інформаційно-аналітичному 

бюлетені; 1 – навчально-методичний посібник. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел (291 найменування, із них 26 – іноземними мовами), 11 

додатків на 122 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 364 сторінки, 

із них – 192 сторінки основного тексту. Робота проілюстрована 19 таблицями та 

10 рисунками, з яких 4 займають 6 повних сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

РОЗВИТОК ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ 

КАДРОВИХ ОРГАНІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

1.1. Проблема формування та розвитку фахової компетентності 

фахівців у педагогічній теорії та практиці 

 

В умовах сучасного глобалізованого світу, реформування української 

освіти, наближення її до європейських стандартів особливої актуальності 

набуває запровадження та активний розвиток системи неперервної освіти. 

Ідею про неперервність освіти деякі дослідники знаходять ще в працях 

Аристотеля, Сократа, Платона, Конфуція, Сенеки, джерелом якої є релігійно-

філософські уявлення і вчення про постійне духовне вдосконалення людини. 

Попередником сучасних поглядів на неперервну освіту вважається 

Ян Коменський, який зазначав, що кожний вік підходить для навчання і в 

людини в житті взагалі немає іншої мети, крім навчання. 

Нині поняття «неперервна освіта» науковці розглядають у контексті 

концепції неперервної освіти особи. Воно є багатомірним, вихідним у ньому 

є положення про розвиток особистості на всіх етапах її життєдіяльності. 

Неперервна освіта є умовою всебічного розвитку як особистості та як 

фахівця, вдосконалення, розширення та збагачення його творчого потенціалу 

і можливостей, реалізації різних здатностей, набуття додаткових 

компетентностей, удосконалення отриманих знань, умінь, навичок, а в ідеалі 

– загальних і професійних здатностей [94]. 

Динамізм розвитку сучасного суспільства потребує перекваліфікації 

людини 7-10 разів упродовж життя. Кінцевий принцип освіти залишається у 

минулому. Зміст неперервної освіти передбачає перехід від традиційних 

процесів накопичення знань до випереджувального відображення проблем 

суспільства, до вміння саморегулювання людиною рівня своїх знань 
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відповідно до вимог сьогодення, до активного перетворення людиною себе і 

своїх знань, до створення власної індивідуальної системи освіти [94]. 

Однією з ключових складових неперервної освіти є післядипломна 

освіта, яка розглядається в сучасному суспільстві як одна з пріоритетних 

цілей у життєвому розвитку людини. Післядипломна освіта дає кожній 

особистості можливість здійснювати невпинне творче вдосконалення, 

оновлення та розвиток своєї освіти протягом усього життя. 

Концептуальні підходи до неперервної та післядипломної освіти 

повністю відповідають потребам системи управління людськими ресурсами у 

розвитку персоналу. Підвищення освітнього й культурного рівня 

працівників, їх фахової компетентності є не тільки важливим резервом 

удосконалення системи управління людськими ресурсами, а й одним з 

основних чинників успішного вирішення багатьох соціальних та 

економічних проблем у суспільстві [234]. 

Теоретико-методологічні засади функціонування неперервної освіти та 

системи післядипломної освіти обґрунтовували у своїх працях науковці 

О. В. Глузман [45], Г. Є. Гребенюк [48], Д. І. Дзвінчук [52], В. Л. Журавський 

[66], Н. Л. Клясен [82], А. І. Кузьмінський [90], М. І. Лапенок [93], 

В. К. Майборода [103], О. І. Мармаза [110], Н. Г. Ничкало [134; 135], 

В. В. Олійник [137], Т. М. Сорочан [201] та інші. 

У Законі України «Про вищу освіту» післядипломна освіта 

розглядається як «спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної 

підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її 

професійних знань, навичок і вмінь або отримання іншої професії, 

спеціальності на основі здобутого раніше освітнього рівня та практичного 

досвіду» [150]. 

У цьому законі також визначено, що післядипломна освіта передбачає 

такі організаційні форми: перепідготовку – отримання іншої спеціальності на 

основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного 

досвіду; спеціалізацію – набуття особою здатностей виконувати окремі 



35 

 

завдання та обов’язки, які мають особливості, в межах спеціальності; 

підвищення кваліфікації – набуття особою здатностей виконувати додаткові 

завдання та обов’язки в межах спеціальності; стажування – набуття особою 

досвіду виконання завдань та обов’язків певної спеціальності [150]. 

Із зазначених організаційних форм післядипломної освіти, в межах 

нашого дослідження, науковий інтерес становить підвищення кваліфікації. 

Дослідниця С. М. Вишнякова у словнику професійної освіти визначає 

«підвищення кваліфікації» як навчальну діяльність, що спрямована на 

досягнення більш високого ступеня професійної кваліфікації; передбачає 

освоєння нових загальнотеоретичних і спеціально-технологічних знань, 

розширення спектра умінь і навичок, поглиблення розуміння зв’язку між 

наукою і технологією [164, с. 342]. 

Зарубіжні дослідники Г. Джонс [281], М. Кунтер [284], Ф. Лауерман 

[285], Дж. Равен [167], Е. Шорт [288] та інші охарактеризували систему 

підвищення кваліфікації фахівців як самостійну складову загальної системи 

професійної освіти. 

У секторі безпеки та оборони України, зокрема в ЗС України, як його 

складової частини, концепція післядипломної освіти реалізується через 

функціонування відповідних курсів підвищення кваліфікації. А запроваджена 

система підвищення кваліфікації посадових осіб і спеціалістів центральних та 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань 

національної безпеки та оборони держави здійснюється з метою оновлення та 

поглиблення знань керівниками і спеціалістами та є обов'язковою для 

керівників і спеціалістів, а також є необхідною умовою їх атестації, просування 

по службі, присвоєння рангів державних службовців тощо [157]. 

У МО та ЗС України, відповідно до рішення колегії МО України, 

введеного в дію наказом МО України від 13 вересня 2017 року №475 «Про 

введення в дію Рішення колегії МО України», та з метою забезпечення 

безперервної підготовки, перспектив просування по службі 

військовослужбовців, працівників ЗС України та державних службовців, 
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комплектування посад в органах військового управління, військових 

частинах, установах, ВВНЗ і військових навчальних підрозділах ЗВО 

фахівцями з відповідною кваліфікацією, отримання ними нових професійних 

і фахових знань, вдосконалення практичних умінь і навичок, необхідних для 

виконання функціональних обов’язків за посадами, реалізується система 

підвищення кваліфікації зазначених фахівців. Одним із напрямів підвищення 

кваліфікації персоналу є підвищення кваліфікації з питань організації та 

проведення кадрової, мобілізаційної (мобілізаційно-кадрової), організаційно-

штатної роботи та оборонного планування [158]. 

Таким чином, можемо констатувати, що післядипломна освіта, як одна з 

пріоритетних складових неперервної освіти, має загальну педагогічну мету, 

визначену структуру та характеризується специфічними завданнями, змістом, 

відповідними формами, методами, технологіями і засобами організації й 

забезпечення професійного та особистісного розвитку фахівця впродовж життя. 

На сучасному етапі реформування освітнього простору України 

особливої актуальності набуває реалізація вимог компетентнісного підходу в 

системі вітчизняної післядипломної освіти та системі військової 

післядипломної освіти зокрема. У науковій літературі такий підхід 

визначається як спрямованість педагогічного процесу на формування і 

розвиток основних компетентностей як особистості, так і фахівця. Як 

кінцевий варіант цього процесу має відбутися оволодіння особою 

професійними компетентностями, тобто сукупністю знань і вмінь, 

необхідною для ефективної професійної діяльності – вміння аналізувати, 

передбачати результати діяльності, використовувати інформацію [81]. 

Зауважимо про те, що категорії «компетенція», «компетентність» у 

рамках «компетентнісного підходу» впроваджені в освітній процес і 

зустрічаються у психолого-педагогічній літературі лише на початку 1970-х 

років у західних країнах. Вважається, що компетентнісний підхід було 

започатковано у США разом із появою статті Д. МакКлелланда 

(D. McClelland) «Тестувати компетентність, а не інтелект» [286]. Наприкінці 
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1980-х років така термінологія з відповідним змістовим підґрунтям 

з’являється і у вітчизняній літературі. 

В основу компетентнісного підходу покладено ідею виховання 

компетентного фахівця, який має не лише необхідні знання, професіоналізм, 

високі моральні якості, а й уміє діяти адекватно у відповідних ситуаціях, 

застосовувати ці знання і брати відповідальність за результати власної 

діяльності [43]. 

У більшості сучасних зарубіжних досліджень (C. Beelishe, M. Linard, 

B. Rey, L. Turkal, M. Joras та ін.) поняття «компетентність» трактується не як 

сукупність здатностей, знань і вмінь, а як здатність і готовність мобілізувати 

всі ресурси особистості (організовані в систему знань, умінь, навичок, 

здатностей і психічних якостей), що необхідні для виконання поставлених 

завдань на високому професійному рівні. Деякі зарубіжні вчені 

використовують терміни «компетенція» і «компетентність» як синоніми 

(Дж. Равен), тоді як інші науковці (Е. Шорт, Р. Уайт, А. Бермус) чітко 

розмежовують ці поняття [168; 291]. Е. Шорт під «компетенцією» розуміє 

наявність у людини певних якостей і станів, що зазвичай не гарантують їй 

можливості їх практичного застосування, а під поняттям «компетентність» – 

певну межу (міру), якою може володіти будь-хто на основі відповідних 

компетенцій, яка об'єднує в собі як конкретну категорію компетенцій, за 

допомогою яких можна судити про адекватність і придатність людини, так і 

якість або стан, що характеризує цю людину в межах цієї категорії [168]. 

Одним із перспективних напрямів реалізації компетентнісного підходу 

є моделювання, наприклад, формування різних видів компетентностей, якому 

було приділено велику увагу науковців (Г. М. Артюшин, Т. Г. Браже, 

В. О. Болотов, А. О. Вітченко, В. Н. Введенський, Г. В. Єльникова, 

О. І. Мармаза, Т. М. Мацевко, Н. Г. Ничкало, Г. Г. Селевко, В. В. Серіков, 

В. І. Свистун, Т. М. Сорочан, В. В. Ягупов та ін.). На переконання 

В. В. Ягупова, який виокремлює три основних види компетентності будь-якої 

особи – ключові, професійні та фахові, доцільно моделювати різні види 
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компетентності керівників, зокрема і фахову та інформаційно-аналітичну 

[255; 258], які вкрай важливі для військових фахівців. 

Наступним важливим аспектом, який стосується розуміння суті 

компетентнісного підходу в освіті, є визначення його ключових принципів і 

цілей. Так, на думку В. А. Болотова та В. В. Серікова, компетентнісний 

підхід визначає домінувальним не поінформованість особистості, а її вміння 

вирішувати певні проблеми [22]. Г. Г. Селевко вважає, що «компетентнісний 

підхід означає поступову переорієнтацію домінувальної освітньої парадигми 

з переважаючою трансляцією знань, формуванням навичок створення умов 

для оволодіння комплексом компетенцій, які становлять потенціал, здатність 

випускника до виживання і стійкої життєдіяльності в умовах сучасного 

багатоманітного соціально-політичного, ринково-економічного, інформаційно і 

комунікаційно насиченого простору» [187, с. 138]. 

Вітчизняний науковець Н. Г. Ничкало передбачає реалізацію 

компетентнісного підходу у навчанні, як основі формування та розвитку 

компетентностей потенційного фахівця, саме у вихідних результатах його 

діяльності, що забезпечуються здатністю виконання практичних завдань, при 

використанні знань, отриманих під час навчання, формуванні навичок і вмінь 

професійної діяльності [160]. 

В. В. Ягупов визначає суттєві обставини, які «стимулюють» 

впровадження компетентнісного підходу в систему освіти: «соціально-

економічні потреби держави в компетентних фахівцях, що потребує 

забезпечення її якості; необхідність проектування національних моделей 

професійної підготовки фахівців; потреба ринку праці у професійно 

мобільних та ініціативних фахівців, які здатні діяти в умовах невизначеності і 

готові до прийняття оптимальних рішень у складних ринкових умовах; 

необхідність володіння фахівцями водночас кількома професіями у зв’язку з 

переорієнтацією галузевих організацій на диверсифікацію, що забезпечує їх 

універсальність, конкурентоздатність, професійну мобільність і 

автономність» [255, с. 82–83]. 
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А. М. Зельницький вважає, що впровадження компетентнісного 

підходу в систему підготовки військових фахівців передбачає досягнення 

ними кінцевого результату освітнього процесу – сформованості визначених 

освітніми стандартами окремих компетентностей, а саме: соціально-особистісних 

(морально-етичних, індивідуально-психічних, самовдосконалення); 

загальнонаукових (базових знань з гуманітарної та соціально-економічної, 

математичної та природничо-наукової підготовки); загальнопрофесійних 

(організаційно-управлінських, правових, тактичних, виховної роботи, 

інформаційно-комунікативні, несення чергової служби); спеціалізовано-

професійних (тактико-спеціальних, військово-технічних, методичних) [71]. 

Таким чином, компетентнісний підхід орієнтує нас у тому, що він 

зумовлює необхідність трансформування знань фахівця, що здобуті під час 

професійної освіти та самовдосконалення, у практичну площину їх реалізації 

у професійній діяльності. Особливо науковці наголошують на практичному 

використанні набутого професійного та фахового досвіду, що проявляється в 

здатності фахівця професійно вирішувати практичні завдання діяльності 

різного рівня складності. 

У цілому аналіз наукових джерел показав, що проблема компетентності 

та її формування/розвитку в процесі професійної підготовки фахівців різного 

профілю є предметом дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних 

дослідників. Щоправда, на переконливу думку низки дослідників, і сьогодні 

існує актуальна потреба в чіткому формулюванні базових понять 

компетентнісного підходу. 

Так, у словнику «Професійна освіта» подано такі визначення базових 

понять компетентнісного підходу: 

компетентність – міра відповідності знання, уміння, досвіду осіб 

певного соціально-професійного статусу реальному рівню складності завдань 

і проблем, що вони виконують і вирішують; 
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компетенція – коло повноважень, прав, обов’язків певного державного 

органу, або коло питань, в яких певна посадова особа має знання та досвід 

[32, с. 130–131]. 

Поняття «компетентність» конкретизується у певних сферах і галузях 

людського буття, професійній діяльності, соціальній, життєвій, 

громадянській, професійній і фаховій активності особистості [84]. 

Один із фундаторів компетентнісного підходу у зарубіжній психології 

Дж. Равен під компетентністю розуміє специфічну здатність особи, яка 

включає, на його думку, як вузькоспеціальні знання, особливого роду 

предметні навички, способи мислення, а також розуміння відповідальності за 

свої дії та дає змогу ефективно виконувати конкретну діяльність у певній 

предметній галузі [167]. 

У Термінологічному словнику Європейської політики у сфері освіти і 

навчання подано таке визначення компетентності – «здатність ефективно 

використовувати результати навчальної діяльності у визначеному контексті 

(в навчанні, роботі, особистісному або професійному розвитку)» [289, с. 47]. 

У коментарі до цього визначення зазначається, що «компетентність не 

обмежується лише когнітивними елементами (теоретичні знання), а також 

включає функціональні аспекти (технологічні навички), навички міжособистісної 

взаємодії (соціальні або організаційні навички) й цінності» [289, с. 47]. 

За В. І. Свистун, компетентність проявляється в діяльності та не може 

обмежуватися тільки певними знаннями чи вміннями. На її думку, фахівець 

має бути професійно та психологічно готовим і здатним до ефективного 

застосування набутих фахових знань у професійній діяльності [181, с. 186]. 

Отже, компетентність інтегрує та мобілізує знання, навички, вміння, 

професійну культуру, що дозволяє суб’єкту діяльності розв’язувати життєві 

та професійні проблеми (отримувати й критично аналізувати фахову 

інформацію, професійно обґрунтовано та виважено ухвалювати нові рішення, 

оцінювати соціальні результати своїх дій, працювати у групі, організовувати 

свою професійну діяльність, використовувати нові інформаційні технології, 
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проявляти стійкість перед труднощами), самореалізуватися як суб’єкту буття 

та життєдіяльності, професійної та фахової діяльності [84, с. 26–27]. 

А. М. Зельницький слушно вважає, що бути компетентним фахівцем 

означає володіти знаннями, вміннями і здатностями, 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 [41; 71]. Таким чином, компетентність 

передбачає інтегроване поєднання знань, здатностей і настанов, оптимальних 

для виконання фахової діяльності; здатність якісно виконувати завдання з 

високим ступенем саморегулювання, саморефлексії, самооцінювання. 

На думку Т. М. Мацевка, компетентність є проявом якостей і рівня 

засвоєння компетенції певної професійної діяльності. Компетенцію автор 

вважає вимогами до фахівця, обсягу його професійних функцій, які 

зумовлені умовами професійної діяльності, уявленнями про цю діяльність у 

певному професійному середовищі. Компетенція визначається освітньо-

кваліфікаційною характеристикою фахівця та є описовою, ідеальною 

прогностичною моделлю його діяльності за професійним призначенням [115, 

с. 18]. Такий підхід вважаємо слушним. 

В. В. Ягупов визначає компетентність як підготовленість (теоретичну 

та практичну) і здатність (інтелектуальну, діяльнісну та суб’єктну), а також 

готовність (професійну, особистісну, психологічну тощо) особи, як фахівця, 

до певного виду діяльності [33; 256]. У цьому визначенні, як вказує автор, 

бачимо його багатозначність і різноманітність, що дійсно так, оскільки 

існують різні види компетентностей. На його переконливу думку, 

спостерігається відсутність чітких критеріїв класифікації самого поняття 

«компетентність», що й є точкою відліку компетентнісного підходу. Він 

пропонує такі провідні характеристики поняття «компетентність»: 

багатогранність, багатовимірність і багатокомпонентність; 
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надпредметність і міждисциплінарність формування компетентності 

особистості фахівця, а головне – їх різнофункціональність у практичній 

площині діяльності фахівця [256]. 

У педагогічній науці існує велика кількість різновидів компетентності 

залежно від виду та специфіки діяльності фахівця. Деякі дослідники 

виокремлюють доволі широкий перелік видів компетентностей: професійна, 

педагогічна, фахова, дидактична, методична, комунікативна, психологічна, 

соціокультурна, управлінська, конфліктологічна, політична, діагностична, 

міжкультурна, економічна, ґендерна, інформаційна тощо. У свою чергу вчені 

пропонують і більш звужену класифікацію видів компетентностей: ключові 

(базові), предметні (спеціальні), професійні, фахові [21; 121; 147]. Щоправда 

існують і певні авторські модифікації. 

Так, В. В. Ягупов на основі аналізу педагогічної практики та 

узагальнення вітчизняних і зарубіжних наукових джерел пропонує 

класифікувати три основні види компетентності. 

Ключові – необхідні для буття, здобуття освіти та активної діяльності 

особи в суспільстві як соціального суб’єкта: планування, організація та 

оцінювання власного учіння чи навчальна компетентність; результативне 

порозуміння в різних ситуаціях чи здатність чітко висловлювати власні 

думки та чути інших чи комунікативна компетентність; ефективна взаємодія 

в команді, колективі, чи здатність бути членом команди, виконувати в ній 

різні ролі та спроможність до пошуку відповідного місця в ній, чи соціальна 

компетентність; здатність творчо розв’язувати проблеми чи здатність до 

наукового стилю організації власного мислення та діяльності чи діяльнісна 

компетентність; комп’ютерна чи інформаційна грамотність. 

Професійні – необхідні для професійного буття особи як професійного 

суб’єкта. Професійна компетентність фахівця є складним інтегральним 

психологічним, професійним і суб’єктним утворенням, що формується у 

процесі набуття професійної підготовки, проявляється, розвивається і 

вдосконалюється у процесі практичної професійної діяльності, а 
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ефективність його здійснення суттєво залежить від теоретичної, практичної 

та психологічної видів підготовленості особи до неї, особистісних, 

професійно важливих та індивідуально-психічних якостей, сприйняття цілей, 

цінностей, змісту та особливостей цієї діяльності. 

Фахові – необхідні для фахового буття особи як фахового суб’єкта. 

Фахова компетентність – це інтегральне фахове утворення фахівця, яке 

характеризує його підготовленість, здатність і готовність, необхідні для 

успішного здійснення ним своєї діяльності як суб’єкта фахової діяльності 

[213]. Вони існують у межах певної професії (військовий – професія, а 

офіцер-психолог, командир танкового підрозділу – фах; лікар – професія, а 

терапевт – фах) [256]. 

У контексті нашого дослідження особливий інтерес становлять 

професійна та фахова компетентність фахівців, зокрема ПОКО. 

З метою дослідження категорії «професійна компетентність» і «фахова 

компетентність» розглянемо спочатку поняття «професія», «фах» 

«спеціальність», а також визначимо їх послідовність співіснування. 

Так, у науковій психолого-педагогічній літературі ці поняття 

трактуються досить багатозначно. Поняття «спеціальність» визначається як 

галузь виробництва, науки, техніки, мистецтва, як сфера діяльності, роботи 

або навчання певного фахівця [197, с. 852]. Спеціальність конкретизує 

ширше коло робіт у межах однієї професії й може поділятися на підтипи, 

споріднені групи [84]. 

У словнику з професійної освіти поняття «професія» трактується як 

«вид трудової діяльності людини, яка володіє комплексом спеціальних знань 

та навичок, набутих у результаті фахової підготовки та досвіду роботи» 

[160]. У «Сучасному тлумачному словнику української мови» поняття 

«професія» трактується як комплекс дій та відповідних знань, виділених у 

рамках суспільного поділу праці, що вимагає відповідної освіти чи 

кваліфікації, які особа може систематично виконувати [207]. 
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Згідно зі «Словником української мови», поняття «фах» може 

розглядатись у декількох площинах: «1) вид заняття, трудової діяльності, що 

вимагає певної підготовки і є основним засобом до існування; професія; 

спеціальність, кваліфікація; будь-який вид занять, що є основним засобом до 

існування; 2) основна кваліфікація, спеціальність; справа, заняття, в якому 

хтось виявляє велике вміння, майстерність, хист» [198]. Зміст поняття 

«фахівець» визначається як той, хто досконало володіє якимсь фахом, має 

високу кваліфікацію, глибокі знання з певної галузі науки, техніки, 

мистецтва тощо; той, хто зробив якесь заняття своєю професією [198]. 

Д. А. Костюк пропонує розглядати всі вищезазначені поняття у такій 

послідовності: «праця – професія – спеціальність (фах) – фахівець» [84]. У 

цілому погоджуємося з таким поглядом. 

У ході аналізу вищезазначених визначень понять «професія» та «фах» 

слід зазначити, що професійна та фахова компетентність фахівця 

проявляються в контексті його професійної та міжособистісної взаємодії. Цей 

аспект враховують більшість сучасних визначень. 

Поняття «професійна компетентність» була предметом досліджень та 

обґрунтування вітчизняних і зарубіжних учених Г. М. Артюшина [8], 

В. О. Архипенка [11], Ю. Баумерта [266], О. О. Безносюка [18], А. О. Вітченко 

[32], Г. М. Гапоненко [41], С. О. Демченко [53], О. В. Діденко [57; 56], 

О. А. Дубасенюка [162], А. М. Зельницького [71], А. А. Каленського [77], 

М. Кунтер [284], О. С. Лагодинського [92], Ф. Лауерман [285], Л. П. Маслак 

[112], Н. М. Мась [114], В. Є. Мозальова [126], В. І. Осьодло [140], Н. Г. Ничкало 

[133], В. І. Саюк [180], В. І. Свистун [183], В. В. Ягупова [253] та ін. 

Існують різні підходи серед науковців до розуміння поняття 

«професійна компетентність». Зарубіжні автори визначають її як 

«поглиблене знання», «стан адекватного виконання завдання», «здатності до 

актуального виконання діяльності». Але вони не конкретизують зміст самого 

поняття [266; 268]. 

http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh


45 

 

Вітчизняні науковці вкладають у зміст поняття «професійна 

компетентність» такі аспекти: 

теоретична, практична та психологічна види підготовленості, що 

зумовлюють здатність і готовність фахівця здійснювати професійну 

діяльність [185, с. 186]; 

системне інтегральне явище, що містить, з одного боку, професійні та 

фахові знання, навички, вміння, професійно важливі якості, професійний і 

фаховий досвід суб’єкта професійної діяльності, які забезпечують успішну 

реалізацію ним посадових компетенцій, а з другого, – мотиваційну готовність 

і позитивне ставлення до цілей, завдань, змісту, методик, технологій, засобів 

і результатів своєї професійної діяльності [263, с. 3–8]; 

загальнопрофесійні, профільні та спеціальні, базові (базові теоретичні 

знання та навички), академічні (академічні знання та навички), базові та 

практичні, професійні знання і компетенції [243, с. 65]; 

сукупність фахових знань і вмінь, що забезпечують опанування 

спеціальних термінів, розуміння проблем фахової діяльності, загальної 

культури фахівця, способу його професійного мислення [107, с. 90]. 

Американський учений Дж. Старк вважає, що професійна 

компетентність формується лише у взаємозв’язку із соціальними 

настановами фахівця, зокрема, такими: 

професійною ідентичністю (прийняття професійних цінностей, норм і 

відповідальності через процес професійної соціалізації); 

професійною етикою (опанування етичних норм професії); 

конкурентоспроможністю (здатністю до ефективної професійної 

діяльності в структурі ринкових відносин); 

мотивацією до продовження освіти (потребою в постійному 

професійному самовдосконаленні відповідно до вимог сучасності) [278]. 

Важливим компонентом професійної компетентності фахівця є досвід 

професійної (фахової) діяльності. Г. М. Артюшин, який досліджував 

професійну компетентність співробітників органів сектору безпеки та 
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оборони України, пропонує включати до її складу досвід як окремий 

компонент. На думку дослідника, саме досвід дозволяє перевірити готовність 

майбутніх фахівців до виконання професійних завдань і виявлення 

професійно важливих якостей, що визначають ефективність їхньої подальшої 

професійної діяльності, оскільки вони виконують широке коло завдань [8]. 

Отже, аналіз основних визначень і проявів професійної 

компетентності свідчить про те, що вона передбачає залучення людини як 

соціального та професійного суб’єкта до загального культурного світу 

цінностей, і саме в цьому просторі людина реалізує себе як фахівець, 

професіонал, тобто «людина, яка володіє не лише достатнім обсягом знань, 

умінь і навичок..., а й здатністю до безперервної самоосвіти» [131]. 

Згідно з думкою Т. Г. Браже, професійна компетентність фахівця, 

який працює в системі «людина – людина», визначається не лише базовими 

знаннями й вміннями, а й його ціннісними орієнтаціями, мотивами 

діяльності, усвідомленням самого себе серед оточення та оточення навколо 

себе, загальною культурою, здатністю до розвитку свого творчого потенціалу, 

стилем взаємодії з людьми. Наприклад, у професії вчителя увагу сфокусовано 

на володінні методикою викладання навчального предмета, здатності розуміти 

й впливати на духовний світ своїх вихованців, їх поважати [22]. 

Вважаємо, що професійна компетентність є практичним проявом 

сукупності професійної підготовленості та набуття відповідної освіти будь-

якого фахівця. Отже, професійну компетентність фахівця доцільно 

розглядати у розрізі загальної професійної обізнаності конкретного фахівця – 

військовослужбовця, лікаря, педагога тощо – щодо майбутніх посадових 

компетенцій і в аспекті професійної підготовленості до їх розв’язання в 

практичній діяльності, тобто професійної придатності. 

Найголовнішим є те, що основою професійної компетентності будь-

якого фахівця є саме фахова компетентність, що має свої ознаки, зміст, 

структуру та характеристики та є інтегрованим проявом всієї професійної 

компетентності. Існують різні наукові підходи до розуміння поняття «фахова 



47 

 

компетентність». Щоправда більшість дослідників нині одностайні у 

поглядах на те, що фахова компетентність є стрижньовим компонентом 

професійної компетентності, оскільки без неї майже неможлива актуалізація 

професійної компетентності фахівця в практичній діяльності, в 

матеріальному та соціальному виробництві. 

Проблемі фахової компетентності приділяли увагу такі вітчизняні та 

зарубіжні вчені, як А. Л. Воєвода [38], Л. Б. Волошко [40], Г. В. Єльникова 

[63], О. І. Зайченко [208], І. О. Зимня [72], Ю. Ф. Зіньковський [727], 

Д. А. Костюк [90], В. К. Мельник [145], О. В. Овчарук [86], В. А. Петрук 

[144], О. М. Самойленко [179], В. І. Свистун [183], А. О. Чемерис [249], 

Л. Б. Щербатюк [249], В. В. Ягупов [249] та інші. 

У педагогічній науці існують різні погляди на трактування поняття 

«фахова компетентність». Наприклад, такі: 

сукупність фахових знань персоналу певної організації, яка необхідна 

для вирішення соціально-економічних, політичних, екологічних, 

культурологічних, правових та інших проблем у межах поставлених перед 

організацією цілей [241, c. 18]; 

підготовленість до виконання трудової діяльності за конкретною 

спеціалізацією в межах певної спеціальності [183, c. 182]; 

інтегральна фахово-особистісна характеристика, що визначає 

готовність і здатність виконувати педагогічні функції відповідно до норм, 

стандартів, вимог до предмету інформатики [179, c. 21]; 

здатність до освітньої діяльності на основі знань, набутих умінь, у 

відповідності із суспільними вимогами та ціннісними орієнтаціями [18, c. 18]; 

сукупність знань, умінь, навичок із фундаментальних і спеціально-

професійних дисциплін, керуючись якими фахівець здатний виконувати свої 

професійні обов’язки [249] та ін. 

Ю. Ф. Зіньковський тлумачить фахову компетентність як одну із 

складових професійної компетентності. На його погляд, професійна 

компетентність містить загальнопрофесійний і вузькопрофесійний 



48 

 

компонент. Загальнопрофесійний компонент передбачає професійні знання, 

вміннями та навички, а вузькопрофесійний – складається з таких складових, 

які визначають ту чи іншу спеціалізацію: основи тієї чи іншої навчальної 

дисципліни, технічний інструментарій, що застосовується в межах виконання 

практичних або дослідних робіт [73]. Отже, вузькопрофесійна 

компетентність – це фахова компетентність. 

Досить системно та повно обґрунтовує сутність поняття «фахова 

компетентність» Л. Б. Волошко: «фахова компетентність – це особливий тип 

організації спеціальних знань, умінь і навичок фахівця, що забезпечує йому 

можливість приймати ефективні рішення в процесі професійної діяльності. 

…відображає сутність спеціальності, яку опановує студент, тому може бути 

схарактеризована як концептуальна основа підготовки фахівця. Вона 

відображає рівень сформованості професійних знань, умінь і навичок, його 

професійну ерудицію, що дають змогу успішно вирішувати три класи задач 

професійної діяльності: стереотипні, діагностичні та евристичні, що 

передбачені нормативно-правовими документами вищої школи» [39, c. 24]. 

Єдине, автор чітко не розмежовує професійну та фахову види діяльності, 

відповідно професійну та фахову компетентність. 

Така думка характерна для більшості дослідників. Наприклад, 

Г. Ю. Сорокін визначає фахову компетентність як системно організовану, 

цілісну, особистісно-обумовлену характеристику майбутнього фахівця як 

суб’єкта діяльності, адекватну цілям та змісту певного виду його професійної 

діяльності [200]. Постає запитання: чому «особистісно-обумовлену 

характеристику…», а не фахово орієнтовану характеристику? 

Нам імпонує науковий підхід Д.А. Костюка до обґрунтування поняття 

«фахова компетентність», який визначає його як широке й різноманітне 

застосування теоретичних, практичних і дослідних знань у фаховій 

діяльності, інтерес до самоактуалізації та самореалізації в ній, потреба у 

самопізнанні, саморефлексії, що характеризує прояви суб’єктності у фаховій 

діяльності; результат підготовленості фахівця з конкретно фахових знань, 
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навичок і вмінь, що є підґрунтям формування його фахових здатностей 

відповідно до вимог сьогодення, сукупність професійно важливих якостей і 

фахового досвіду; багатовимірне утворення, що належить до 

загальногалузевого змісту освітніх стандартів та є спеціально 

структурованим комплексом якостей особистості, що дають змогу ефективно 

брати участь у конкретних професійних сферах як суб’єкту фахової 

діяльності [84]. 

В. В. Ягупов досить повно визначає такі провідні характеристики 

фахової компетентності: 

здатність особи кваліфіковано здійснювати фахову діяльність згідно з 

посадовими компетенціями; 

інтегральна якість фахівця, яка проявляється в загальній здатності 

здійснювати фахову діяльність і демонструвати готовність до цієї діяльності; 

характеризує ступінь залученості фахівця як суб’єкта професійного 

існування в професійну та фахову діяльність; 

має суб’єктний і діяльнісний характер прояву, оскільки проявляється в 

процесі професійної діяльності фахівця; 

має часовий вимір прояву, тобто має динамічний і постійний характер 

протікання; 

діяльнісна характеристика фахівця у межах конкретної спеціалізації, 

яка відображає його здатність і готовність працювати на певному рівні 

ефективності; 

активна суб’єктна позиція, за якої фахівець знає, розуміє та усвідомлює 

свої посадові компетенції, а також здатний свідомо їх реалізовувати [256]. 

На нашу думку, фахова компетентність ПОКО − це не тільки широке й 

різноманітне застосування теоретичних і практичних знань у фаховій 

діяльності, а це також інтерес до самоактуалізації та самореалізації в ній, 

потреба фахового вдосконалення, що сприяє формуванню стійких потреб у 

самопізнанні, саморефлексії та самоактуалізації, що врешті-решт 

характеризує їх як суб’єктів фахової діяльності [226]. 
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У цьому переліку містяться достатньо характеристик, які розкривають 

зміст фахової компетентності будь-якого фахівця. Відповідно до складу 

фахової компетентності фахівця входять, як правило, такі компоненти: 

1) ціннісно-мотиваційний компонент, що характеризується позитивним 

ставленням особи, як суб’єкта фахової діяльності, до фаху та відображається 

у внутрішній вмотивованості до своєї фахової діяльності; змістом цього 

компонента є такі прояви: 

фахові інтереси (зацікавленість фахом); 

фахові потреби (потреба здобуття фахової освіти та отримання роботи 

за фахом; зацікавленість у професійному становленні як фахівця певного 

профілю діяльності); 

фахові мотиви (мотиви здобуття фахової освіти, отримання роботи за 

фахом; зацікавленість у професійному становленні як фахівця певного 

профілю діяльності); 

фахові цінності (бажання стати фахівцем за конкретним спрямуванням; 

зацікавленість і бажання фахово вдосконалюватися); 

фахове ставлення до фаху фахівця певного профілю (позитивне 

ставлення до фаху фахівця певного профілю); 

2) когнітивний – це інтелектуальна сфера фахівця відповідного 

профілю; наприклад, це може бути його обізнаність у професійній сфері 

діяльності, наявність системних знань; змістом цього компонента, як 

правило, є такі:  

загальнопрофесійні знання, вміння, здатності; 

вузькопрофесійні знання, вміння як фахівця певного профілю; 

екологічні знання, вміння, здатності як фахівця певного профілю; 

технологічні знання, вміння, здатності як фахівця певного профілю; 

фахові знання, вміння, здатності як фахівця певного профілю, які 

інтегрують вищевказані знання, вміння, здатності; 

3) праксеологічний компонент, тобто практична здатність успішно 

реалізовувати свої посадові компетенції у процесі фахової діяльності як 
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фахівця певного профілю; цей компонент відображає насамперед фаховий 

досвід, культуру та стиль фахової діяльності, здатність успішно діяти як 

фахівець відповідного профілю; це практичні вміння та здатності, досвід і 

культура фахової діяльності; 

4) професійно важливі якості – це ті якості фахівця, що ефективно 

впливають на успішність його фахової діяльності, сприяють самоактуалізації 

та самореалізації як спеціаліста; насамперед це такі якості: професійне 

мислення; професійна інтуїція; скрупульозність у роботі; винахідливість; 

схильність знаходити та впроваджувати нове в практику та інші; 

5) суб’єктний компонент, суть якого полягає в усвідомленні себе 

суб’єктом певного виду фахової діяльності, що проявляється в суб’єктному 

ставленні до себе як до професіонала – фахівця відповідного профілю; 

основні якості такі: фахова самооцінка; фахова свідомість і самосвідомість; 

фахова «Я-концепція»; фахова саморефлексія; фахова суб’єктність [256]. 

Аналіз та узагальнення структури та змісту фахової компетентності 

фахівців свідчать, що це складне, багатовимірне та багатофункціональне 

психічне утворення, що охоплює коло питань від наявних цінностей, знань, 

умінь, і навичок, що застосовуються під час професійної діяльності, 

виконання функціональних завдань і пов’язані з безпосереднім досвідом 

фахівця, до суб’єктного ставлення до своєї професійної діяльності. Саме 

досвід і позитивне ставлення (цінності фахової діяльності) спеціаліста, а не 

термін роботи за фахом дають можливість виконувати функції за посадою з 

максимальною результативністю, за наявних умов і виконання своєї роботи у 

відповідний термін. 

Виходячи з вищевикладеного, досить чітко видно, що відмінність між 

професійною та фаховою видами компетентності полягає в тому, що 

професійна компетентність характеризує загальнопрофесійне спрямування 

фахівця, а фахова – надає специфічних ознак діяльності фахівця 

безпосередньо за фахом роботи, яку він виконує як фахівець. 
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Таким чином, зазначені методологічні та теоретичні позиції щодо 

професійної та фахової компетентності є, на нашу думку, актуальними і для 

ПОКО. Важливим аспектом є деталізація та конкретизація фахових понять, 

категорій і термінів у комплексі знань, умінь, навичок, здібностей, 

здатностей і цінностей у конкретній сфері діяльності, що і розкриватиме 

зміст фахової компетентності, а в нашому дослідженні – фахової 

компетентності ПОКО. 

 

1.2. Фахова компетентність посадових осіб кадрових органів: 

сутність, поняття, зміст  

 

Сучасний етап реформування ЗС України, нові – європейські – підходи 

до формування та реалізації військової кадрової політики (ефективної роботи 

з людськими ресурсами) в ЗС України висувають нові вимоги до системи їх 

кадрового забезпечення, до організації та проведення кадрової роботи у 

військах (силах) [34]. 

У будь-якій організації за формування та реалізацію кадрової політики 

відповідає кадрова служба (служба персоналу). Під словосполученням 

«кадрова служба» часто розуміють відділ кадрів, відділ (службу) по роботі з 

персоналом, департамент кадрової політики або людських ресурсів [33]. У 

ЗС України такі завдання покладаються на кадрові органи. 

Відповідно до наказу Міністра оборони України від 5 червня 2009 року 

№ 301 «Про затвердження Положення про кадрові органи Збройних сил 

України та Типових нормативів утримання кадрових органів військового 

управління, з’єднань, військових частин, установ, організацій», «кадрові 

органи ЗС України призначені для проведення (реалізації) державної 

військової кадрової політики та політики з питань проходження державної 

служби у ЗС України, комплектування ЗС особовим складом у мирний час, а 

також військовозобов’язаними в особливий період, забезпечення 
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проходження військової служби (трудової діяльності) громадянами України 

відповідно до законодавства України» [150, с. 1]. 

Зважаючи на важливість завдань, що виконують КО ЗС України, 

висуваються підвищені вимоги до особового складу, який проходить службу 

в їх складі та до рівня їх фахової підготовленості. Беручи до уваги той факт, 

що нині в Україні здійснюється лише підвищення кваліфікації ПОКО в 

системі післядипломної освіти та немає спеціалізації як такої «Кадрова 

робота в ЗС України» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти у 

ВВНЗ, потребує комплексного дослідження проблема формування та 

розвитку їх фахової компетентності. Лише високопрофесійно та фахово 

підготовлений фахівець у сфері кадрового менеджменту здатний якісно 

виконувати професійні та найголовніше – фахові завдання у ЗС України. 

Зазначимо, що психолого-педагогічну проблему фахової 

компетентності ПОКО практично не досліджено. У процесі її розв’язання 

необхідно усвідомити, що бачення та розуміння цілей, завдань, змісту та 

технологій їх фахової діяльності не може вважатися однозначним і не 

обмежується лише відпрацюванням оперативної та планової документації в 

процесі кадрового забезпечення ЗС України відповідними фахівцями на 

різних рівнях. Ця робота має бути комплексною та контекстною, системно 

пронизувати всі рівні функціонування військової організації та бути 

злагодженою, охоплювати різні інформаційні потоки, враховувати їх 

динаміку та швидкість. Такими є реалії останніх років розвитку військової 

організації держави. 

Долучаємося до думки В. А. Савченко, що сучасним організаціям 

потрібні такі менеджери з персоналу, які володіють уміннями розробляти 

стратегію і політику управління персоналом, здатні планувати, 

організовувати й реалізовувати процеси добору персоналу, адаптації нових 

працівників, оцінювання і професійного навчання працівників, формування 

та підготовки резерву керівників, мотивації персоналу тощо. Це потребує від 

менеджерів з персоналу ґрунтовних знань, умінь і практичних навичок з 
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основ економіки, організації виробництва, управління, соціально-трудових 

відносин, соціології, психології, педагогіки та трудового законодавства [178]. 

Важливим аспектом удосконалення фахової діяльності кадрових 

менеджерів є визначення стандартів їх професійної діяльності та підготовки, які, 

з одного боку, в галузі військового кадрового менеджменту у вітчизняній 

педагогічній науці є недостатньо дослідженими, а з другого, – їх доволі 

детально розроблено в багатьох країнах світу. Під стандартами професійної 

діяльності та підготовки фахівців у галузі кадрового менеджменту 

розуміється комплекс функцій і завдань, знань, умінь і навичок на кожному 

професійному і посадовому щаблі [189]. Результати аналізу зазначеного 

закордонного досвіду з цієї тематики подано в додатку А. 

Проведений аналіз досвіду провідних країн світу (зокрема 

Великобританії, Канади, Німеччини, США, Франції) свідчить про те, що 

сучасний менеджер з персоналу – фахівець високого рівня підготовки. 

Діяльність менеджера з персоналу характеризується такими 

особливостями: 

1) різноманітність змісту професійної активності, тобто взаємодія з 

представниками різних спеціальностей; 

2) відповідальність за стан роботи з персоналом, кадровий потенціал 

організації і результати діяльності персоналу; 

3) творча манера виконання функціональних обов’язків, при дефіциті 

інформації і часу; 

4) особлива роль комунікативних функцій, оскільки діяльність з 

управління персоналом передбачає спілкування, роботу з людьми; 

5) високий рівень загальної нервово-психічної напруженості. 

Найважливішими чинниками успіху в діяльності менеджера з 

персоналу виокремлюють такі: 

а) бажання й інтерес людини управляти персоналом; 

б) уміння працювати з людьми, спілкуватися, взаємодіяти, 

переконувати, впливати на людей (комунікативні якості та здатності); 
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в) гнучкість, нестандартність, оригінальність практичного мислення; 

г) висока професійна компетентність і спеціальна управлінська 

підготовленість. 

Однією з найважливіших вимог до психологічних якостей менеджера з 

персоналу є наявність стійких особистісних цінностей і чітких професійних 

цілей, що вкрай важливо для успіху в професійній діяльності, кар’єрі та 

особистому житті. 

Особливістю підготовки ПОКО у ЗС України є те, що такої підготовки на 

тактичному рівні у ВВНЗ взагалі немає. Щодо оперативно-тактичного рівня 

підготовки, то така підготовка здійснюється з 2010 року у НУОУ, де готують 

магістрів за спеціалізацією «Кадровий менеджмент у військах (силах)». На рівні 

післядипломної освіти підготовка ПОКО здійснюється на відповідних курсах 

підвищення кваліфікації, під час яких відбувається цілеспрямована їх фахова 

підготовка, яка сприяє розвитку (а іноді і формуванню) основних видів 

компетентності, зокрема і фахової. Це такі курси як: 

курси підвищення кваліфікації фахівців мобілізаційної, організаційно-

штатної, кадрової роботи та оборонного планування при НАСВ імені 

гетьмана Петра Сагайдачного, де здійснюється підвищення кваліфікації осіб 

офіцерського складу, працівників ЗС України і військовослужбовців військової 

служби за контрактом з числа осіб сержантського і старшинського складу 

кадрових органів з’єднань, військових частин, військових навчальних 

закладів, установ та організацій ЗС України; 

ВАК НУОУ, на яких здійснюється підвищення кваліфікації фахівців 

КО ЗС України (МО України, ГШ ЗС України, видів ЗС України, 

оперативних командувань і повітряних командувань ЗС України) [158; 227]. 

Військовослужбовці КО ЗС України мають можливість підвищувати 

свою кваліфікацію шляхом індивідуальної підготовки, яка відбувається в 

процесі службової діяльності як фахова підготовка в межах загальної системи 

індивідуальної підготовки військовослужбовців [156]. На цей час визначальним 

чинником підвищення рівня фахової підготовленості ПОКО є самоосвіта. 
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Необхідно зауважити, що незважаючи на наявність певної системи 

підготовки фахівців КО ЗС України, підготовку фахівців тактичної ланки 

управління, яка б забезпечувала здобуття ними базової для цієї спеціальності 

фахової освіти, не здійснює жоден ВВНЗ України. За умов відсутності 

підготовки таких фахівців та з огляду на посадові категорії фахівців КО ЗС 

України, які залучаються на курсову підготовку, можна стверджувати, що 

саме Курси підвищення кваліфікації фахівців організаційно-штатної, 

мобілізаційної та кадрової роботи органів військового управління ЗС України 

при НАСВ імені гетьмана Петра Сагайдачного мають бути базовими. Під час 

навчання на вказаних курсах доцільно здійснювати перепрофілювання осіб, 

які вже мають тактичний рівень військової освіти за іншими спеціальностями 

та призначаються на посади керівників КО ЗС України низової ланки. У 

подальшому підвищення рівня професійної/фахової підготовленості ПОКО 

має здійснюватися періодично на ВАК НУОУ. 

Подібний підхід до побудови кар'єри військового кадрового менеджера 

(осіб офіцерського складу служб персоналу) існує у ЗС багатьох країн, в яких 

немає такої підготовки на тактичному рівні, а фахівців у службу персоналу 

підбирають з числа осіб, які проходять службу у певному виді (роді) ЗС та 

мають схильність до кадрової роботи. Так, наприклад, у ЗС США підготовка 

офіцерів для служб персоналу на тактичному рівні не здійснюється, а для 

набуття відповідних знань і вмінь запроваджено підготовку терміном від 3 до 

5 місяців для відібраних кандидатів на курсах перепідготовки та підвищення 

військової кваліфікації при командно-штабних коледжах сухопутних військ, 

військово-повітряних і військово-морських сил без отримання ступеня вищої 

освіти. Обов’язковою умовою для призначення на посаду офіцера служби 

персоналу є наявність досвіду роботи з особовим складом на командних 

посадах та служби у відповідних видах ЗС США. У подальшому офіцери 

служб персоналу перед призначенням на вищу посаду проходять підготовку 

терміном від 5 до 10 місяців на курсах підвищення військової кваліфікації. 

Під поняттям підвищення кваліфікації особового складу в ЗС США 
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розуміють, насамперед, створення умов для реалізації особистісних 

перспектив подальшого просування по службі. Підвищення кваліфікації 

посадових осіб спирається на систематичні та визначені на відповідний 

термін заходи, завдяки яким покращуються знання та навички персоналу. 

Добросовісне підвищення кваліфікації є вагомою передумовою для 

належного виконання функціональних обов’язків за призначенням [265]. 

НУОУ здійснює підвищення кваліфікації фахівців КО ЗС України на 

ВАК НУОУ. Зазначимо, що на початковому етапі запровадження курсів 

підвищення кваліфікації з питань організації та проведення кадрової роботи в 

університеті обсяг змісту навчання свідчив про те, що фаховому 

спрямуванню змістовної частини відповідних програм приділялося 

недостатньо уваги. Пріоритетом підготовки було надання знань з питань 

застосування ЗС України та основних аспектів їх кадрового забезпечення 

(підготовки і комплектування ЗС України особовим складом, основ кадрової 

роботи, її морально-психологічного, правового, фінансово-економічного 

забезпечення тощо). 

Протягом 2012–2017 років, зважаючи на відгуки та побажання фахівців 

КО ЗС України, які навчались на цих курсах, було внесено зміни та 

доповнення до їх навчально-методичного забезпечення з метою збільшення 

кількості годин саме на їх фахову підготовку. До опрацювання зазначених змін і 

доповнень безпосередньо залучався також автор дисертаційного дослідження. 

Таким чином, зазначимо, що в цілому аналіз системи підвищення 

кваліфікації фахівців для КО ЗС України дає підстави стверджувати про 

необхідність її вдосконалення. Також, враховуючи завдання, що визначені ЗС 

України щодо переходу в найближчій перспективі на стандарти НАТО, 

потребує вдосконалення і змістовна складова підготовки ПОКО, особливо, 

що стосується їх фахової компетентності відповідно до сучасних вимог 

функціонування системи кадрового менеджменту. 
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У межах нашого дослідження, зважаючи на необхідність особистої участі 

автора дисертаційного дослідження в організації педагогічного експерименту, 

розглядалось підвищення кваліфікації ПОКО лише на ВАК НУОУ. 

У психолого-педагогічній літературі поняття «фахова компетентність 

фахівців військового кадрового менеджменту» майже не вживається. 

Щоправда існує доволі широка палітра досліджень фахової компетентності 

фахівців інших напрямів професійної та фахової діяльності. 

Так, В. І. Свистун, у процесі дослідження підготовки майбутніх 

фахівців аграрного сектору економіки до управлінської діяльності, 

виокремлює в структурі управлінської компетентності майбутніх керівників-

аграрників фахову компетентність як компонент управлінської 

компетентності майбутніх керівників-аграрників [183]. А. О. Чемерис на 

основі теоретичного обґрунтування групової дієвої компетенції органів 

державного управління та місцевого самоврядування розробив систему 

групової дієвості організації, в якій визначив групову фахову компетентність 

[241]. О. М. Самойленко визначив організаційно-методичні засади розвитку 

фахової компетентності викладачів інформатики ЗВО за дистанційною 

формою підвищення кваліфікації [179]. 

В. А. Петрук виокремила та обґрунтувала складові моделі формування 

фахової компетентності у студентів технічних ЗВО у процесі двоступеневого 

навчання [144]. Науковець А. Л. Воєвода досліджувала формування фахової 

компетентності майбутнього вчителя математики засобами розвитку пізнавальної 

активності [38]. Л. Б. Щербатюк вивчала формування професіоналізму майбутніх 

інженерів-механіків у процесі фахової підготовки [249]. 

Нам імпонує погляд військових науковців В. В. Ягупова та 

П. О. Жупінського щодо визначення поняття сутності і змісту фахової 

компетентності операторів радіолокаційних станцій контрбатарейної 

боротьби відповідно до вимог сучасності. На їх думку, фахова 

компетентність зазначених фахівців передбачає не лише всебічне й ґрунтовне 

використання теоретичних, практичних і дослідних знань у фаховій 
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діяльності, а також зацікавленість у власній самореалізації та 

самоактуалізації, необхідність моніторингу фахових публікацій, які 

сприятимуть розвитку стійких потреб у самопізнанні, саморефлексії, що 

безумовно характеризує їх як суб’єктів фахової діяльності [249]. 

Таким чином, вищезазначене дає можливість дійти висновку, що 

фахова компетентність певного фахівця є його інтегральним фаховим 

утворенням, що містить сукупність певних компонентів, необхідних для 

успішного здійснення фахової діяльності. Вона являє собою складну систему 

внутрішніх психічних станів і властивостей: готовність до виконання 

професійної діяльності і задатки (тобто вміння і можливості) виконувати 

необхідні види професійної діяльності. Необхідно звернути увагу на те, що 

система не піддається прямому спостереженню, а виявляється 

опосередкованими шляхами, в процесі і в результаті професійної діяльності 

[170, с. 161]. Фахова компетентність ПОКО ЗС України відображає їх 

актуалізовану здатність і готовність оптимально реалізовувати ієрархію цілей 

фахової діяльності з питань організації і проведення кадрової роботи та 

творчо підходити до її організації, що зумовлюється її позитивним ставленням і 

настановою до неї, фаховими знаннями, навичками та вміннями, засвоєними 

видами, способами, методами, методиками, технологіями та засобами 

здійснення фахової діяльності ПОКО, а також професійно важливими якостями 

й їх суб’єктністю як кадрового менеджера в КО ЗС України. 

Фахова компетентність ПОКО – це, на нашу думку, не тільки широке й 

різноманітне застосування теоретичних, практичних і дослідницьких знань у 

фаховій діяльності, а це також інтерес до самоактуалізації, самореалізації та 

фахового самовдосконалення, що в сукупності сприяє формуванню стійких 

потреб у самопізнанні і саморефлексії. Сучасний фахівець ПОКО − це не 

тільки висококваліфікований військовослужбовець, а й допитливий 

дослідник. Зважаючи на швидкі темпи науково-технічного прогресу, він має 

постійно поповнювати фахові знання відповідно до розвитку сучасної науки, 

технологій менеджменту (управління) персоналу [223]. 
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Отже, під фаховою компетентністю ПОКО в нашому дослідженні 

розуміємо їх інтегральне фахове утворення, що містить цінності та 

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

важливі якості, військово-професійний і фаховий досвід, що забезпечують 

їхню здатність і готовність самостійно здійснювати фахову діяльність, 

ухвалювати рішення й нести відповідальність за результати їх реалізації у 

процесі виконання функціональних обов’язків за посадою. 

Її зміст становлять, на нашу думку, сукупність фахових понять, 

категорій і термінів, що деталізовано в комплексі знань, умінь, навичок, 

здібностей, здатностей та цінностей у сфері кадрового менеджменту. 

У процесі обґрунтування основних її компонентів враховували 

діалектику загального, особистісного й одиничного, що має місце в процесі 

реалізації ними посадових компетенцій, а також аналізували типові 

функціональні обов’язки керівників і фахівців КО ЗС України (додаток Б). На 

основі аналізу їх функціональних обов’язків можна визначити спільне і 

відмінне між їх компетентностями, а також описати ці особливості (табл. 1.1). 

Аналіз функціональних обов’язків і компетентностей керівників та 

фахівців КО ЗС України показує, що кваліфікаційні вимоги до зазначених 

категорій персоналу є майже ідентичними. Як керівники, так і фахівці перш 

за все є менеджерами по роботі з персоналом, і тому їм притаманні всі 

необхідні професійно важливі якості, необхідні для ефективної діяльності. 

Відмінними переважно є функції керівників щодо управління своїми 

підрозділами. Але фахівці також беруть безпосередню участь у підготовці та 

прийнятті кадрових рішень. Поряд з тим вони перебувають на посадах в КО 

ЗС України вищого рівня і є керівниками за функціональним призначенням 

для фахівців КО ЗС України нижчого рівня. Відповідно, на наше 

переконання, структура їх фахової компетентності може бути подібною. 

Наступною проблемою є структурування фахової компетентності 

ПОКО. Дж. Равен зазначав, що «компетентність багатокомпонентна, що 
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багато її компонентів відносно незалежні один від одного і що самі 

компетентності мають якості кумулятивності і взаємозамінності» [167, с. 75]. 

Поділяємо погляд Е. М. Луговської щодо поняття «компоненти фахової 

компетентності» як сукупності якостей і характеристик фахівця, що дає йому 

можливість досягати фахових цілей (виконувати функціональні обов’язки) в 

процесі фахової діяльності відповідно до фахових компетенцій. 

Компоненти фахової компетентності формуються через реалізацію 

освітньо-професійних програм і виражаються в освітньо-кваліфікаційній 

характеристиці фахівця [100]. 

Таблиця 1.1  

Компетентності, наявність яких необхідна (бажана) для виконання 

функціональних обов’язків керівників і фахівців КО ЗС України 

 Компетентності 

 Керівники Фахівці 

1 2 3 

1 Уміння чітко визначати перспективу в 

професійній діяльності, можливості і 

ризики, а також спосіб дій з погляду 

ефективного використання ресурсів та 

досягнення довгострокових цілей 

Уміння чітко визначати перспективу в 

професійній діяльності, можливості і ризики, 

а також спосіб дій з погляду ефективного 

використання ресурсів та досягнення 

довгострокових цілей 

2 Уміння та навички організації професійної 

діяльності підлеглих, спроможність 

створювати сприятливі та мотивувальні 

умови підлеглим для досягнення ними 

визначених цілей 

Вимог немає 

3 Здатність зрозуміти суть проблеми та уміння 

знаходити шляхи її вирішення 

Здатність зрозуміти суть проблеми та уміння 

знаходити шляхи її вирішення 

4 Знання системи управління ЗС, їх структури 

й функціонального призначення 

Знання системи управління ЗС, їх структури 

й функціонального призначення 

5 Здатність вирішувати складні завдання Здатність вирішувати визначені завдання 

6 Здатність оцінювати професійну (фахову) 

компетентність та потенційні можливості 

людей 

Здатність оцінювати професійну (фахову) 

компетентність та потенційні можливості 

людей 

7 Відповідальність за прийняте рішення і його 

реалізацію та якість виконаної роботи 

Відповідальність за визначений напрям 

діяльності та якість виконаної роботи 

8 Виконавча дисципліна Виконавча дисципліна 

9 Сучасні уявлення в галузі теоретичних основ 

управління персоналом й практичного 

використання технологій кадрового 

менеджменту 

Сучасні уявлення в галузі теоретичних основ 

управління персоналом й практичного 

використання технологій кадрового 

менеджменту 
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Продовження табл. 1.1 

 

1 2 3 

10 Знання основ та здатність організувати 

виконання заходів щодо проведення 

державної військової кадрової політики та 

реалізації політики з питань проходження 

державної служби у ЗС 

Знання основ та здатність виконувати заходи 

щодо проведення державної військової 

кадрової політики та реалізації політики з 

питань проходження державної служби у ЗС 

11 Знання основ та здатність організовувати 

кадрову роботу відповідно до вимог 

нормативно-правових документів 

Знання основ та здатність здійснювати 

кадрову роботу відповідно до вимог 

нормативно-правових документів 

12 Знання теоретичних основ, здатність 

організовувати та забезпечувати виконання 

заходів оборонного планування щодо 

визначення людських ресурсів для 

забезпечення потреб ЗС 

Знання теоретичних основ, здатність 

виконувати заходи оборонного планування 

щодо визначення людських ресурсів для 

забезпечення потреб ЗС 

13 Сучасні уявлення про принципи 

моніторингу, здатність організовувати 

роботу щодо оцінки стану кадрової ситуації 

та ефективності функціонування системи 

кадрового забезпечення (відповідно до 

повноважень) 

Сучасні уявлення про принципи 

моніторингу, здатність проводити роботу 

щодо оцінки стану кадрової ситуації та 

ефективності функціонування системи 

кадрового забезпечення (відповідно до 

повноважень) 

14 Знання основ статистики та здатність їх 

використовувати для організації кадрової 

роботи щодо обліку особового складу 

Знання основ статистики та здатність їх 

використовувати для проведення кадрової 

роботи щодо обліку особового складу 

15 Знання основ та здатність організовувати 

виконання заходів повсякденної діяльності 

(оперативної, мобілізаційної та бойової 

підготовки) військ (сил), підтримання їх 

бойової та мобілізаційної готовності 

Знання основ та здатність організовувати 

виконання заходів повсякденної діяльності 

(оперативної, мобілізаційної та бойової 

підготовки) військ (сил), підтримання їх 

бойової та мобілізаційної 

16 Здатність володіти навичками роботи з 

комп'ютером на рівні користувача, 

здатність використовувати інформаційні 

технології для рішення практичних 

завдань у кадровій роботі 

Здатність володіти навичками роботи з 

комп'ютером на рівні користувача, 

здатність використовувати інформаційні 

технології для рішення практичних 

завдань у кадровій роботі 

17 Здатність до ділових комунікацій у 

професійній сфері, знання основ 

ділового спілкування 

Здатність до ділових комунікацій у 

професійній сфері, знання основ ділового 

спілкування 

18 Навички роботи в команді Навички роботи в команді 

19 Уміння вести дискусію й викладати 

основи кадрової роботи 

Уміння вести дискусію 

20 Лідерські та організаторські здібності Лідерські та організаторські здібності (як 

менеджера) 

21 Цілеспрямованість, наполегливість і 

рішучість у досягненні мети 

Цілеспрямованість, наполегливість і 

рішучість у досягненні мети 

22 Спрямованість на справу Спрямованість на справу 

23 Здатність до критики й самокритики, 

уміння сприймати критику 

Здатність до критики й самокритики, 

уміння сприймати критику 

24 Здатність до системного мислення Здатність до системного мислення (як 

менеджера) 
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Закінчення табл. 1.1 

Крім цього, слід зазначити, що «компоненти фахової компетентності» 

відображають у собі такі характеристики і здатності ПОКО, що дають змогу 

їм досягати професійних і фахових цілей (цінностей) у процесі реалізації 

посадових компетенцій. 

Фахова компетентність ПОКО має включати, на нашу думку, не тільки 

вузькофахові знання, вміння, навички та професійно важливі якості, а й 

схильність, здатність і готовність до творчої фахової діяльності в управлінні 

персоналом ЗС України. Вона є більш інтегрованою за своїм змістом, ніж 

локальні (предметні), які включають здатності, здібності, досвід, вміння та 

навички, являє собою комплексне фахове утворення, яке визначається 

певними стандартами, оскільки в них закладено комплексні кваліфікаційні 

вимоги, реалізація яких дійсно забезпечує достатній рівень сформованості 

фахової компетентності і гарантує стандартизовану якість підготовленості 

середнього рівня випускника курсів підвищення кваліфікації. 

У психолого-педагогічній літературі ще не сформовано однозначного 

підходу до визначення структури фахової компетентності ПОКО. Науковці, 

які досліджують проблеми професійної та фахової компетентності, 

виокремлюють різні її компоненти, які вони вважають провідними залежно 

від виду професійної (фахової) діяльності, напрямів професійної підготовки 

(табл. 1.2). Під «компонентами фахової компетентності» розуміємо такі 

прояви та характеристики фахівця, як ціннісно-мотиваційні, когнітивні; 

операційно-діяльнісні чи праксеологічні, професійно важливі якості та 

суб’єктні, які дають йому можливість досягати професійних і фахових цілей 

у процесі реалізації своїх посадових компетенцій як суб’єкту певного виду 

професійної діяльності. 

1 2 3 

25 Уміння знайти вихід у стресовій ситуації Уміння знайти вихід у стресовій ситуації 

26 Педагогічні здібності Вимоги відсутні (як менеджера) 

27 Толерантність, розуміння та сприйняття 

етичних норм поведінки щодо інших 

людей 

Толерантність, розуміння та сприйняття 

етичних норм поведінки щодо інших 

людей 
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Аналіз підходів науковців до визначення структури фахової 

компетентності дав змогу констатувати, що більшість з них виокремлюють в 

її структурі такі компоненти, як мотиваційний, ціннісний, операційно-

діяльнісний або практичний, когнітивний і суб’єктний. 

З урахуванням підходів вітчизняних і зарубіжних учених до 

визначення структури фахової компетентності, а також зважаючи на 

специфіку діяльності фахівців у сфері кадрового менеджменту, вважаємо, що 

основні компоненти фахової компетентності ПОКО мають бути більш 

деталізованими та представлені таким чином:  

ціннісно-мотиваційний; 

когнітивний; 

практично-діяльнісний; 

емоційно-вольовий; 

менеджерський (управлінський); 

індивідуально-психічний (професійно важливі якості); 

комунікативний; 

суб’єктний [223]. 

Таблиця 1.2  

Компоненти фахової компетентності фахівців різних напрямів 

професійної підготовки 

Дослідники Суб’єкт дослідження Компоненти фахової 

компетентності 

О. М. Борисюк [24,с. 11] офіцер органів внутрішніх 

справ 

мотиваційно-ціннісний; 

когнітивний; поведінково-

діяльнісний; рефлексивний. 

Г. В. Єльнікова [63, с. 5] керівник ЗВО мотиваційний; 

планувальний; 

організаційний; 

контрольний; рефлексивний 

О. М. Маслій [113, с. 11] офіцер тилу у сфері 

військово-економічної 

логістики 

мотиваційний;  

військово-професійний; 

функціональний; 

соціальний управлінський. 
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Продовження табл. 1.2 

Дослідники Суб’єкт дослідження Компоненти фахової 

компетентності 

О. О. Рибчук [174, с. 194] викладач ВВНЗ ціннісно-мотиваційний; 

емоційно-вольовий; 

когнітивний; предметно-

діяльнісний; оцінно-

коригувальний; 

рефлексивно-суб’єктний. 

А.Ф. Тупчій [232] фахівець бухгалтерського 

обліку 

діагностичний;  

обліково-аналітичний; 

організаційний. 

В. В. Ягупов [260, с. 47–48] фахівець технічного 

профілю 

ціннісно-мотиваційний; 

когнітивний; 

праксеологічний; 

професійно важливі якості; 

суб’єктний 

У ході структурування та конкретизації змісту кожного компонента 

дотримувалися таких принципів: 

урахування специфічного та загального в поняттєво-категоріальному 

апараті системи наукових знань у педагогіці, які стосуються ПОКО та цілей, 

змісту, технологій, засобів і результатів їх фахової діяльності; 

комплексності, багатогранності, системності та конкретності фахової 

компетентності ПОКО; 

проявом суб’єктної позиції ПОКО у практичній реалізації фахової 

компетентності у своїй діяльності; 

гнучкості основних проявів, характеристик і провідних рис цієї 

компетентності; 

зумовленості основних проявів і провідних рис фахової компетентності 

ПОКО їх індивідуально-психічними якостями. 

На основі проведеного дослідження щодо аналізу фахової компетентності 

ПОКО та врахування сутності поняття «фахова компетентність ПОКО» 

запропоновано структуру їх фахової компетентності (рис. 1.1). 

Під структурою розуміємо побудову, розміщення, внутрішню будову і 

зв’язки складових частин чого-небудь, а саме сукупність взаємопов’язаних 



66 

 

компонентів і якостей, з яких формується фахова компетентність [197, 

с. 865].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 Структура фахової компетентності ПОКО 

Більш докладно проаналізуємо окремі компоненти фахової 

компетентності ПОКО. 

1. Ціннісно-мотиваційний компонент відображає фахові інтереси, 

потреби та мотиви фахової діяльності ПОКО, а також ціннісне ставлення до 

обраного фаху – фахівця у сфері кадрового менеджменту (професіонала з 

організації кадрового менеджменту у військах (силах). 

Зазначений компонент змістовно складається з таких якостей: 

фахові інтереси: зацікавленість спеціальністю менеджера з персоналу 

(фахівця кадрового органу), яка проявляється через пізнавальну потребу, 

спрямовану на предмет фахової діяльності. Фахові інтереси ПОКО 

виражаються в їх потребі оволодіти (розвинути) необхідними знаннями, 

уміннями, навичками та отримати бажаний досвід; 

фахові потреби: потреба у можливості проходження військової служби 

у кадровому органі (отримання роботи за фахом) з метою реалізації набутих 

знань, навичок, умінь, досвіду та майстерності; потреба у професійному 
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зростанні як суб’єкта фахової діяльності, потреба у розвитку власного 

фахового потенціалу; 

фахові мотиви: спонукання ПОКО до активності (усвідомлене 

спонукання), пов'язане з намаганням задовольнити усвідомлені фахові 

потреби (прийняття мотиву); прагнення до розвитку фахової майстерності 

(реалізація мотиву). Фахові мотиви поділяють на внутрішні і зовнішні. 

Внутрішні мотиви проявляються через мотивацію щодо вибору фаху, 

пізнавальну потребу ПОКО у процесі професійної підготовки та 

повсякденної діяльності, прагнення реалізувати власний потенціал у сфері 

кадрового менеджменту. Зовнішні мотиви включають в себе привабливість 

умов діяльності, соціальний та фаховий престиж, соціальні гарантії держави, 

рівень грошового забезпечення (заробітну плату) тощо [165, с. 720]. 

Мотивація, як система мотивів фахової діяльності, є важливою складовою 

позитивного ставлення ПОКО до обраного фаху; 

фахові цінності: ідеали, переконання, загальноприйняті у суспільстві і 

професійній діяльності; норми та правила поведінки, на які спираються 

ПОКО у процесі вирішення визначених завдань. Цінності можуть 

стосуватися освіти, релігії, лояльності, патріотизму, ставлення до оточуючих 

та ін. М. Рокіч визначив цінності як глибокі переконання, які визначають дії 

та судження людини у різних ситуаціях [118]. Важливим аспектом 

формування особистісних цінностей фахівця є їх взаємозв’язок із системою 

цінностей організації, де працює цей фахівець. Для того щоб система 

цінностей ПОКО позитивно впливала на результати діяльності КО ЗС 

України необхідно, щоб система цінностей ПОКО збігалася, зокрема, з 

системою цінностей КО ЗС та ЗС в цілому, а система цінностей КО ЗС була 

інтегрована в стратегію розвитку ЗС і забезпечувала її реалізацію, що у 

кінцевому результаті дасть можливість втілювати стратегії і досягати 

поставлених цілей. Цей аспект є вагомим мотиваційним чинником для 

персоналу на шляху досягнення як особистих цілей, так і стратегічних цілей 

КО та ЗС [49]. 
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Зазначений компонент є стрижневим, оскільки містить найважливіші 

стимули діяльності ПОКО в опануванні своїм фахом та виступає відправною 

точкою для актуалізації та реалізації інших компонентів. 

2. Когнітивний компонент відображає інтелектуальну сферу діяльності 

ПОКО, його обізнаність у фаховій сфері, наявність системних 

спеціалізованих знань та здатність встановлювати відносини, формулювати 

судження, аналізувати проблеми кадрової роботи і використовувати засвоєні 

стратегії для вирішення завдань кадрового менеджменту. Когнітивний 

компонент має двоякий характер, оскільки в процесі навчально-пізнавальної 

діяльності фахові знання спочатку виступають у ролі мети, а потім – як засіб 

оволодіння фаховими вміннями і навичками. 

Багато науковців розділяє точку зору Дж. Керролла, який визначав 

інтелект як загальну когнітивну якість, що проявляється в здатності 

міркувати, розв’язувати вербальні, математичні і просторові задачі, швидко 

навчатися та засвоювати велику кількість знань [270]. Німецький психолог 

Р. Амтхауер розглядав інтелект як спеціалізовану підструктуру в цілісній 

структурі особистості, тісно пов’язану з її емоційно-вольовою сферою, 

потребами й ціннісними установками. 

У різні часи до структур інтелекту вчені відносили різні здібності: 

вербального і невербального характеру (Д. Векслер) [166, с. 83]; 

підструктури когнітивного, метакогнітивного та інтернаціонального досвіду і 

сукупність інтелектуальних здібностей, зокрема конвергентні і дивергентні 

здібності, здатність до навчання і пізнавальні стилі (М. О. Холодна) [236]); 

загальну здібність особистості раціонально міркувати й адаптуватися до змін 

навколишнього середовища (О. П. Лобанов) [97, с. 54]; здібність до 

когнітивної і метакогнітивної організації ментальних репрезентацій різного 

рівня системної інтеграції і диференціації (О. П. Лобанов) [97, с. 144]. 

Цей компонент, на нашу думку, містить такі якості: 

вербальний інтелект: здатність ПОКО мислити категоріями, що 

використовуються в теорії кадрового менеджменту та кадрової роботи у ЗС 
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України, здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях; здатність до логічного узагальнення, вміння 

будувати умовиводи, самостійність і соціальна зрілість мислення ПОКО під 

час виконання посадових компетенцій, як в усній (під час спілкування), так і 

в письмовій (під час опрацювання різноманітних документів) формах; 

практичний інтелект: здатність ПОКО адаптуватися до 

навколишнього середовища, його змін, а також здатність знаходити нове, 

використовуючи набутий досвід і знання. Здатність врахування кращого 

досвіду діяльності служб персоналу армій передових країн світу та 

цивільного сектору, його адаптація з подальшим упровадженням у 

повсякденну діяльність КО ЗС України, пошук нових шляхів підвищення 

ефективності кадрової роботи на основі запровадження новітніх технологій 

кадрового менеджменту; 

соціальний інтелект: сукупність здібностей ПОКО, що визначає 

успішність соціальної взаємодії з персоналом. Він передбачає здатність 

розуміти поведінку опонентів по соціальній взаємодії, свою власну 

поведінку, а також здатність діяти відповідно до ситуації; 

спеціалізовані (фахові) знання: інтегративна система знань, яка 

необхідна для ефективного виконання ПОКО функціональних обов’язків за 

посадою призначення. У широкому розумінні, спеціалізовані (фахові) знання 

містять такі: 

військово-професійні – базові знання військово-професійної діяльності; 

знання нормативно-правових актів, керівних та методичних документів, що 

стосуються питань організації та функціонування ЗС та оборонного 

планування (щодо комплектування військ (сил) особовим складом), кадрової 

та мобілізаційно-кадрової роботи, управління персоналом, проходження 

військової служби, трудових відносин та державної служби; 

теоретично-професійні: знання основ теорії кадрового менеджменту, 

психології, педагогіки, соціології, права тощо; 
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технологічні: знання щодо організації та проведення кадрової роботи, 

застосування технологій кадрового менеджменту; 

технічні: знання ПЕОМ, електронних баз даних, засобів АСУ, інтернет-

ресурсів, технічних засобів навчання та виховання, зразків озброєння та 

техніки тощо. 

здатність до аналітичного та просторового мислення: спроможність 

до аналізу кадрових процесів у ЗС України та на цій основі моделювання 

тенденцій розвитку кадрової політики на перспективу, ефективність 

використання новітніх технологій кадрового менеджменту та виконання 

функціональних обов’язків, що потребують аналітичних здібностей фахівця. 

3. Практично-діяльнісний компонент визначає здатність виконувати 

конкретні фахові завдання кадрового забезпечення ЗС України. Він 

пов’язаний з практичною стороною професійної діяльності ПОКО, оскільки 

дає можливість оволодіти сукупністю вмінь і навичок та сприяє прагненню 

до самовдосконалення власних фахових здібностей. Для ПОКО, зважаючи на 

відсутність базової фахової підготовки у сфері кадрового менеджменту на 

тактичному рівні, важливим аспектом, поряд зі знаннями, навичками та 

уміннями, є наявність позитивного досвіду діяльності у цій сфері. Досвід 

діяльності є внутрішньою умовою руху особи до мети, він виступає як 

готовність особи до певних дій і операцій на основі наявних знань, умінь і 

навичок. Він передбачає, крім навчально-пізнавальної діяльності, досвід 

оцінних, професійно і соціально значимих видів діяльності [91]. 

Цей компонент містить такі якості: 

Організаційно-технологічні вміння та навички, що стосуються питань 

організації та функціонування ЗС та оборонного планування (щодо 

комплектування військ (сил) особовим складом), кадрової та мобілізаційно-

кадрової роботи, управління персоналом, проходження військової служби, 

трудових відносин та державної служби; дотримання вимог керівних 

документів; оцінити ситуацію, визначити черговість завдань та розрахувати 

термін їх виконання; вміння виявляти проблемні питання організації та 
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проведення кадрової роботи та визначати шляхи їх вирішення; планувати 

службову діяльність; своєчасно приймати обґрунтовані рішення, узгоджуючи 

свої задуми з реальними умовами і забезпечувати їх реалізацію; робити 

необхідні розрахунки і контролювати реалізацію прийнятих рішень; 

спрямовувати, координувати та контролювати діяльність підлеглого 

особового складу; раціонально розподіляти функціональні обов’язки між 

підлеглим особовим складом, забезпечувати їх взаємодію; опанування 

повним циклом технологій кадрового менеджменту та набуття практичних 

навичок їх використання на практиці для вирішення актуальних завдань 

кадрового забезпечення ЗС; 

соціально-комунікативні вміння та навички міжособистісної 

взаємодії: встановлювати адекватні взаємини з персоналом (керівниками та 

своїми колегами, кандидатами для призначення на посади) таким чином, щоб 

подальші відносини з ними будувалися на позитивному ставленні один до 

одного, довірі і взаємному сприйнятті. 

На думку О. О. Леонтьєва, комунікативне вміння – це вміння 

диференційовано використовувати різні навички або їх поєднання для 

досягнення різних комунікативних цілей. Учений виокремлює такі 

комунікативні вміння: управління своєю поведінкою; спостережливість, 

гнучкість; уміння «читати по обличчю», розуміти, а не лише бачити, 

адекватно моделювати особистість співрозмовника, його психічний стан за 

зовнішніми ознаками (уміння соціальної перцепції); уміння оптимально 

будувати своє мовлення в психологічному плані (уміння мовленнєвого й 

немовленнєвого контакту); уміння усвідомлювати, систематизувати й 

узагальнювати інформацію (гностичні вміння) [95]. 

Важливою ознакою для менеджера по роботі з персоналом є наявність 

навичок активного слухання з метою привернути до себе іншу людину, 

створити сприятливе ставлення, отримати в процесі спілкування ту 

інформацію, в якій він зацікавлений, і зробити певний вплив на свого 
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співрозмовника; володіти ораторським мистецтвом у бесідах, дискусіях; 

навичками роботи в команді; 

проектувальні вміння та навички: розробляти нормативно-правові 

акти, керівні та методичні документи, що стосуються питань організації та 

функціонування ЗС та оборонного планування (щодо комплектування військ 

(сил) особовим складом), мобілізаційно-кадрової роботи, управління 

персоналом, проходження військової служби, трудових відносин та 

державної служби (визначення перспектив кар’єрного зростання персоналу, 

який перебуває у сфері відповідальності); аналізувати та оцінювати стан 

реалізації та перспективи розвитку кадрової політики; аналізу та 

узагальнення кращого досвіду діяльності служб персоналу армій передових 

країн світу та цивільного сектору, його адаптація з подальшим 

упровадженням у повсякденну діяльність КО ЗС України; шукати нові шляхи 

підвищення ефективності кадрової роботи на основі запровадження новітніх 

технологій кадрового менеджменту; прогнозувати чисельність особового 

складу та його втрати у разі ведення бойових дій; 

технічні вміння та навички: спеціальні уміння та навички 

використання обладнання та технічних засобів (ПЕОМ, електронних баз 

даних, засобів АСУ, інтернет-ресурсів, технічних засобів навчання та 

виховання, зразків озброєння та техніки тощо), що необхідні ПОКО для 

виконання функціональних обов’язків за посадою; 

фаховий досвід: сукупність фахових знань, умінь та навичок ПОКО, які 

здобуваються на практиці та необхідні йому для самостійного виконання 

функціональних обов’язків; рівень оволодіння фахом на певному етапі 

формування/розвитку фахової компетентності під час проходження 

військової (державної) служби (трудової діяльності) на посадах за фахом; 

бойовий досвід; зразкова поведінка. 

4. Емоційно-вольовий компонент проявляється через здатність ПОКО 

до саморегуляції, самоконтролю, уміння орієнтуватися та адекватно діяти в 

соціальних ситуаціях. Цей компонент передбачає володіння уміннями й 
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навичками управління власною емоційною сферою, різними стратегіями 

подолання професійних деструкцій. 

Загалом зміст цього компонента складають такі якості, як 

цілеспрямованість дій у фаховому середовищі, урівноваженість, відкритість, 

вияв вольових зусиль у вирішенні професійних проблем, здорова 

самокритичність, стресостійкість, надійність, відповідальність, емоційна 

стабільність, швидка адаптація до нових умов, вимог та ситуацій, 

вимогливість до себе та інших, витривалість, здатність працювати в 

екстремальних ситуаціях, оптимістичність, рішучість, самостійність, уміння 

швидко приймати рішення, схильність змінювати стиль поведінки залежно 

від умов та ситуацій. 

Основними якостями, що характеризують емоційно-вольовий 

компонент, є такі: 

здатність до емоційно-вольової регуляції власної поведінки: 

спроможність ПОКО здійснювати саморегуляцію власної поведінки під час 

виконання складних та надскладних завдань професійної діяльності, що 

передбачає такі вольові якості, як наполегливість, самовладання, рішучість, 

самоконтроль. Емоційна саморегуляція полягає в системі розумових дій, 

спрямованих або на активізацію певних емоційних процесів, або на їх 

гальмування, стабілізацію [228]; 

стійкість до тривалого перебування у напружених та стресових 

ситуаціях: здатність виконувати функціональні обов’язки в умовах 

інтенсивності професійної діяльності ПОКО, напруженості праці, стресових 

ситуацій, дефіциту (надлишку) службової інформації, несвоєчасного її 

надходження, обмеженого часу на прийняття рішень та виконання завдань, 

які спричиняють прояви втоми та перевтомлення, що у свою чергу може 

негативно позначитися на ефективності діяльності; 

уміння контролювати негативні особистісні впливи напруженого 

графіку професійної діяльності: виражається через комплекс 

взаємопов’язаних заходів щодо розвитку емоційно-вольової стійкості, що 
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базується на найпоширеніших способах управління емоціями (контроль 

інтенсивності емоцій та управління емоціогенними ситуаціями) та включає: 

усвідомлення власного емоційного стану – визначення причин виникнення; 

аналіз емоційних реакцій – адекватна чи неадекватна реакція; визначення 

способу коригування емоційного стану; актуалізацію необхідних вольових 

якостей; нейтралізацію негативних емоцій – виклик бажаної емоційної 

реакції та подолання негативного емоційного збудження через здійснення 

цілеспрямованих вольових дій. Зазначений механізм має забезпечувати 

успішний вплив на утворення та розвиток необхідних емоційно-вольових 

якостей ПОКО та сприяти ефективності їх фахової діяльності [5]. 

5. Менеджерський (управлінський) компонент відображає загальну 

рису управлінської діяльності. Спрощено схему управлінської діяльності 

можна розглядати як «систему, на вході якої інформація (предмет – те, на що 

спрямована праця), що підлягає всередині системи опрацюванню інтелектом 

людини за допомогою технічних засобів управління – обчислювальної та 

організаційної техніки (засоби праці), а на виході – якісно нова інформація, 

або управлінське рішення (результат праці)» [196, с. 13]. 

Потреба в менеджменті постає у зв'язку з необхідністю координації 

діяльності більшої або меншої кількості людей, які виконують певну роботу. 

Менеджмент – це система, що передбачає здійснення способів, методів, 

принципів управління, уміння спрямовувати працю людей, їх знання, досвід, 

інтелект на досягнення поставлених цілей [102]. 

Зміст процесу менеджменту, а також його теорії можна представити як 

систему трьох взаємозалежних і взаємодоповнюючих часткових процесів 

(підсистем), виділених відповідно до трьох аспектів – функціонального, 

прийняття рішень, інформаційного [196, с. 5]. 

Ґрунтуючись на зазначеному підході, доцільно визначити такі якості: 

здатність забезпечити виконання основних менеджерських функцій. 

Функціональний аспект процесу менеджменту поділяється на реалізацію 

основних менеджерських функцій: планування, організація, мотивація, 
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керівництво і контроль (уміння аналізувати ситуацію і виявляти проблеми, 

ставити цілі, ефективно розподіляти ресурси, формулювати критерії оцінки 

процесів і ресурсів, виявляти явні і приховані мотиви, мотивувати інших, 

ефективно заохочувати і критикувати інших людей; навички планування, 

організації та координації взаємодії між людьми, здійснення контролю та 

оцінки ефективності діяльності інших; здатність відстоювати власну думку); 

здатність приймати ефективні менеджерські (управлінські) рішення. 

Процес прийняття рішень складається з таких основних етапів: визначення 

цілей; виявлення проблеми; одержання необхідної інформації; розгляду 

можливих альтернативних рішень; прийняття рішення; розробки заходів для 

виконання рішення. Для ефективної реалізації процесу прийняття рішень 

ПОКО має бути здатним приймати виважені управлінські рішення та брати 

на себе відповідальність за прийняття і реалізацію рішень; уміти знаходити 

ресурсні можливості усередині КО і за його межами, розробляти і 

впроваджувати проекти щодо вдосконалення діяльності КО, розробляти та 

реалізовувати плани ризиків, контролювати хід виконання поточних і 

стратегічних завдань, коригувати цілі та завдання, представляти інтереси КО 

за його межами; 

здатність працювати з різноманітною інформацією: уміння ПОКО 

працювати з різними джерелами інформації, структурувати та аналізувати 

первинну інформацію, розробляти і заповнювати первинні форми для збору 

інформації, сприймати і передавати, без спотворень, інформацію, робити 

висновки на основі отриманої інформації, використовувати обладнання та 

технічні засоби (ПЕОМ, електронні бази даних, засоби АСУ, інтернет-ресурси, 

технічні засоби навчання та виховання, зразки озброєння та техніки тощо), що 

необхідні ПОКО для виконання функціональних обов’язків за посадою, а також 

бути уважним до деталей, акуратним в оформленні документів. 

6. Індивідуально-психічний компонент (професійно важливі якості) 

включає індивідуально-психічні характеристики ПОКО, що впливають на 

успішність виконання ними фахової діяльності у сфері кадрового 
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менеджменту і розвиток фахової компетентності (отримання досвіду, 

досягнення майстерності), роблять його оптимально придатним до вимог 

фаху, сприяють реалізації власного потенціалу [192; 229]. 

Професійно важливі якості виступають у ролі внутрішніх умов, через 

які проявляються зовнішні впливи і вимоги діяльності. В. Д. Шадріков під 

професійно важливими якостями розуміє «індивідуальні якості суб’єкта 

діяльності, які впливають на ефективність діяльності та успішність 

оволодіння нею» [68, с. 222]. До них він відносить також здатності. 

Найбільш відомою науковою працею, що містить ключові 

характеристики особистісних якостей менеджера, є робота Р. Стогділла. У 

результаті проведеного аналізу вчений виділив такі основні якості менеджера: 

домінантність (якість, яка проявляться у здатності й потребі впливати на інших 

людей); креативність; впевненість у собі; емоційна стабільність; прагнення 

до досягнень; стресостійкість; підприємливість (прагнення до досягнень, 

здатність до розумного ризику (готовність брати на себе відповідальність у 

вирішенні проблем); відповідальність, надійність у виконанні завдань; 

незалежність особистості, що проявляється як в умовах «тиску зверху», так і 

у разі зіткнення думок; комунікабельність (здатність будувати 

міжособистісні стосунки та встановлювати соціальні контакти) [55]. 

На нашу думку, основними елементами професійно важливих якостей, 

що визначають успішність діяльності менеджера з персоналу, є такі: 

домінантність (риса якості, яка проявляться у здатності й потребі ПОКО 

впливати на інших людей і підкоряти їх своїй волі); прагнення до досягнень; 

впевненість у собі; ініціативність; надійність у виконанні завдань; 

готовність брати на себе відповідальність у вирішенні проблем; 

дисциплінованість, пунктуальність; стресостійкість; гнучкість поведінки в 

мінливих ситуаціях. 

7. Комунікативний компонент характеризує здатність ПОКО як 

менеджера до гнучкого й конструктивного ведення діалогу та активної 

міжособистісної взаємодії в системі «людина-людина» в ході реалізації 
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управлінських функцій; це рівень його оволодіння методиками комунікації та 

міжособистісної взаємодії у фаховому середовищі, володіння специфічними 

для менеджера з персоналу та управлінця технологіями, прийомами, способами 

та засобами такої  взаємодії; а також здатність до вирішення людських проблем, 

що постають у ході цієї взаємодії з особистісною відповідальністю за її 

конструктивний і результативний характер. 

У нашому досліджені розгляд комунікативного компонента 

зосереджено на здатності ПОКО налагоджувати та здійснювати зовнішню і 

внутрішню комунікації, забезпечувати співпрацю в команді (уміння її 

підтримувати): 

здатність налагодження комунікації: уміння спілкуватися з людьми, 

швидко і без напруження увійти в контакт, впливати на людей; уміння 

слухати, вести бесіду, відкритість і доброзичливість у спілкуванні; 

здатність ефективного здійснення комунікації: уміння проводити 

наради (вибирати тему, формувати регламент, аналізувати проблемне поле, 

інформувати інших, приймати спільні рішення); навички проведення 

презентації, публічного виступу; уміння відстоювати свою точку зору, не 

руйнуючи стосунків; уміння консультувати з питань професійної діяльності; 

навички переконання; наявність знань побудови системи зовнішньої та 

внутрішньої комунікацій та умінь і навичок їх використання; уміння 

протистояти маніпуляціям. 

здатність забезпечення співпраці (уміння її підтримувати): уміння 

створювати команду, організовувати і підтримувати конструктивну роботу в 

ній та працювати в цій команді; уміння будувати конструктивні взаємини; 

уміння виробляти спільні правила взаємодії, наслідувати їх і спонукати до 

цього оточення; уміння прислухатися до думки оточення; уміння працювати 

на загальний результат; уміння формувати і підтримувати клімат співпраці; 

уміння коригувати небажану поведінку членів команди; 

обмін інформацією: уміння ПОКО ясно, чітко, структурно викладати 

інформацію; навички володіння вербальними і невербальними засобами 
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передачі інформації; уміння обирати найбільш адекватні інформаційні засоби 

чи канали комунікацій; знання побудови системи зовнішньої та внутрішньої 

комунікацій та уміння і навички їх використання; знання корпоративних 

комунікаційних каналів і засобів передачі інформації; навички 

інформаційного забезпечення процесів внутрішніх комунікацій; 

семантика інформаційного обміну: забезпечення розуміння інформації 

(повідомлення), що служить предметом обміну – мета комунікацій; 

володіння вербальними засобами передачі повідомлення (слова як символи – 

основний засіб для кодування ідей, призначених до передачі); використання 

зрозумілого понятійного апарату (точне значення слів); 

обмін невербальною інформацією: уміння уникати ситуації спотворення 

вербальної інформації невербальною; уміння управляти інтонацією, 

модуляцією голосу, плавністю мови; володіння посилюючим чинником 

одночасного використання мови жестів, звучання голосу при передачі 

мовленнєвої інформації; уміння враховувати культурні відмінності під час 

обміну невербальною інформацією для уникнення непорозуміння. 

зворотній зв’язок інформаційного обміну: можливість встановити, чи 

дійсно повідомлення ПОКО, прийняте одержувачем, представлене в тому 

сенсі, який посадова особа спочатку йому надавала; уміння упереджувати 

причини, з яких передане повідомлення, на думку ПОКО, в повній 

відповідності з переданою інформацією, може бути не зрозуміло; володіння 

способами забезпечення зворотного зв’язку для вдосконалення вашого 

уміння підтримувати контакти: ставити запитання з незагрозливою 

інтонацією, змусити людину переказати ваші думки, здійснювати оцінку 

мови жестів і інтонацій людини, які неначе вказують на замішання або 

нерозуміння, контроль перших результатів роботи – виконання контрольної 

функції, проведення з підлеглими політики відкритих дверей – демонстрація 

готовності обговорити з ними будь-які питання, інтереси, що зачіпають їх, і 

підкріплення слів діями; концентрація енергії та орієнтація на конкретні цілі 

в процесі обміну інформацією. 
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уміння слухати: уміння слухати, поводитися спокійно і дати іншій 

людині говорити є найважливішою якістю ефективно функціонуючого 

ПОКО – неможливо слухати, розмовляючи; здатність створювати у людини 

відчуття свободи (атмосфери порозуміння); уміння виглядати і діяти 

зацікавлено, намагання зрозуміти – не шукати приводів для заперечень; 

усунення дратівливих моментів; співпереживання; недопущення суперечок 

або критики; уміння ставити запитання з метою підтримання розмови. 

8. Суб’єктний компонент передбачає такі якості: 

фахова самооцінка: здатність до об’єктивної самооцінки, вибору 

оптимальної стратегії поведінки та діяльності в складних ситуаціях; 

фахова свідомість і самосвідомість: здатність мислити як ПОКО та 

об’єктивно сприймати самого себе як суб’єкта фахової діяльності; 

фахова «Я-концепція»: професійне ставлення до самого себе та 

вибраного фаху; прагнення до професійного вдосконалення; сприйняття 

самого себе як суб’єкта фахової діяльності; 

рефлексія та саморефлексія: здатність визначати емоційний стан 

персоналу і враховувати його в процесі організації службової діяльності та 

реалізації посадових компетенцій; здатність до самоаналізу, узагальнення, 

осмислення досвіду власної діяльності. 

Запропоновані нами компоненти фахової компетентності ПОКО 

відображають необхідний рівень їх фахової підготовленості, що дасть 

можливість особам на якісно новій основі ефективно реалізовувати свої 

посадові компетенції. Зміст компонентів фахової компетентності ПОКО 

актуалізується в процесі фахової діяльності у КО ЗС України. Розвиток їх 

фахової компетентності передбачає оновлення знань, вдосконалення фахових 

умінь та навичок. Компоненти за своїм характером є наскрізними. 

Відповідно їх доцільно розвивати у процесі професійної підготовки через усі 

без винятку фахово-орієнтовані дисципліни та виховні заходи на курсах 

підвищення кваліфікації ПОКО. 
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Висновки до першого розділу 

 

Аналіз науково-педагогічних джерел та фахової діяльності ПОКО 

дозволив сформулювати такі висновки: 

1. У результаті теоретичного аналізу та узагальнення загальнонаукових 

джерел і психолого-педагогічної літератури, педагогічної практики 

з’ясовано, що фахова компетентність ПОКО є невід’ємною складовою їх 

професійної компетентності, а проблема її розвитку залишилася поза увагою 

дослідників, що негативно позначається на результатах фахової діяльності 

ПОКО. Це призводить до виникнення суперечностей між об’єктивною 

потребою забезпечення їх якісної фахової підготовленості та неможливістю її 

здійснення без урахування сучасних методологічних підходів, теоретичних 

основ і специфіки їх діяльності. 

Водночас аналіз практики професійної діяльності ПОКО показав, що 

проблема розвитку їх фахової компетентності є актуальною в теоретичному та 

прикладному аспектах у військовій педагогіці. Ця діяльність має свої певні 

специфічні особливості, які слід врахувати в процесі їх післядипломної освіти. 

Сфера діяльності кадрового менеджера належить до групи професій типу 

«людина – людина», основною особливістю діяльності якого є взаємодія з 

людьми. Уміння спілкуватися, контактувати з людьми, досягати взаєморозуміння 

у процесі виконання функціональних обов’язків є досить важливою умовою 

високої ефективності фахової діяльності кадрового менеджера. Досвід передових 

держав – членів НАТО свідчить про те, що у службах персоналу працюють 

переважно фахівці гуманітарного профілю і менеджменту. 

2. Дістало подальшого розвитку змістове наповнення поняття «фахова 

компетентність посадових осіб кадрових органів», що здійснено шляхом 

конкретизації змісту їх фахової компетентності, уточнення й доповнення 

цінностей і мотивації, фахових знань, умінь, навичок, здатностей, професійно 

важливих якостей відповідно до вимог сучасної системи кадрового 

менеджменту і з урахуванням їхнього посадового призначення у ЗС України, 
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а також доповнення такими професійно важливими характеристиками, як 

здатність та готовність самостійно здійснювати фахову діяльність, 

ухвалювати рішення й нести відповідальність за результати їх реалізації у 

процесі виконання функціональних обов’язків за посадою. 

3. Обґрунтовано, що фахова компетентність ПОКО являє собою 

інтегральне фахове утворення, яке містить сукупність ціннісно-

мотиваційного, когнітивного, практично-діяльнісного, емоційно-вольового, 

менеджерського (управлінського), індивідуально-психічного, 

комунікативного та суб’єктного компонентів, що необхідні для успішної 

фахової діяльності в кадрових органах ЗС України. 

4. Ґрунтуючись на аналізі теоретичних концепцій вітчизняних і 

зарубіжних авторів, зроблено висновок, що розвиток фахової компетентності 

ПОКО в системі післядипломної освіти на основі оновлення знань, 

вдосконалення їх фахових навичок і вмінь дозволить їм на якісно новому 

рівні, що відповідає сучасним вимогам ЗС України та міжнародним 

стандартам, ефективно реалізовувати свої функціональні обов’язки 

відповідно до посадового призначення. 

Основні результати розділу опубліковано в наукових працях автора [33, 

34, 192, 213, 214, 225, 226, 228, 229]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ФАХОВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ КАДРОВИХ ОРГАНІВ 

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ  

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

 

2.1. Загальна методика дисертаційного дослідження 

 

Для реалізації мети дослідження та вирішення визначених завдань було 

проведено поетапний процес науково-педагогічного пошуку. Він містив три 

основні етапи, які поділялися на певні підетапи. На кожному етапі та його 

підетапах вирішено конкретні завдання та визначено підґрунтя для 

подальшої дослідницької роботи. 

1. Теоретико-аналітичний етап складався з двох підетапів, було 

здійснено аналіз та узагальнення наукової літератури з теми дисертації, 

обґрунтовано її поняттєво-категорійний апарат. 

У межах першого підетапу здійснено аналіз та узагальнення наукових 

джерел з проблеми формування та розвитку фахової компетентності фахівців 

у педагогічній теорії та практиці; розкрито сутність і зміст поняття «фахова 

компетентність ПОКО»; визначено її провідні характеристики. 

У межах другого підетапу обґрунтовано структуру фахової 

компетентності ПОКО; визначено та описано її основні компоненти: 

ціннісно-мотиваційний, когнітивний, практично-діяльнісний, емоційно-

вольовий, менеджерський (управлінський), індивідуально-психічний 

(професійно важливі якості), комунікативний та суб’єктний. 

2. Аналітико-діагностувальний етап: містить п’ять підетапів, на яких 

було реалізовано аналітико-синтетичне поєднання емпіричних даних 

дослідження та результатів теоретичного аналізу наукової літератури. 

У межах першого підетапу емпірично перевірено компоненти фахової 

компетентності ПОКО. Для цього здійснено експертне оцінювання 
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компонентів їх фахової компетентності. Усього в експертній оцінці з метою 

емпіричного обґрунтування критеріїв діагностування фахової компетентності 

ПОКО брало участь 36 осіб з представників КО ЗС України. Відповідно до 

теоретико-прикладного обґрунтування цих компонентів респонденти 

оцінювали значимість якостей, найвищі з яких, за рейтингом, становили 

«ядро» критеріїв і показників діагностування її розвиненості. Це дало змогу 

досягти теоретично обґрунтованої та емпірично перевіреної структури 

фахової компетентності ПОКО, яка в подальшому використовувалася для 

обґрунтування діагностичного інструментарію педагогічного експерименту 

та додаткового незалежного зовнішнього контролю її розвиненості. 

У межах другого підетапу було обґрунтовано організаційно-

педагогічні умови розвитку фахової компетентності ПОКО в системі 

післядипломної освіти. Виокремлені компоненти педагогічного процесу 

стали основою для розроблення організаційно-функціональної моделі її 

розвитку та обґрунтування відповідних організаційно-педагогічних умов. 

У межах третього підетапу розроблено організаційно-функціональну 

модель розвитку фахової компетентності ПОКО в системі післядипломної 

освіти. Розроблення моделі є одним із шляхів підвищення якості підготовки 

будь-якого фахівця, зокрема й ПОКО. Для цього було використано метод 

педагогічного моделювання. 

У межах четвертого підетапу було розроблено авторську методику 

розвитку фахової компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти. 

Розроблення методики забезпечило можливість визначити ключові аспекти 

вдосконалення фахової підготовки, яка спрямована на чітке визначення 

конкретних результатів і способів їх оптимального досягнення, а також 

проектування і моделювання методики їх підготовки. Успішність усього 

комплексу фахової підготовки великою мірою залежить від педагогічної 

методики, що покладено в основу розвитку фахової компетентності ПОКО. 

У межах п’ятого підетапу було визначено критерії і показники 

оцінювання розвиненості фахової компетентності ПОКО. Для цього 
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пропонується комплекс якісних і кількісних критеріїв, виходячи з того, що ці 

критерії (складні за змістом і структурою) являють собою синтез певних 

показників оцінювання розвиненості фахових знань, навичок, умінь і 

здатностей, професійно важливих якостей, досвіду. 

3. Емпірично-узагальнювальний етап. У ході цього етапу було 

реалізовано експериментальну частину дослідження. Було здійснено 

експериментальне дослідження розвитку фахової компетентності ПОКО та 

проведено статистичний аналіз отриманих результатів. Мета нашого 

експериментального педагогічного дослідження – перевірка основних 

теоретичних положень дисертації, практичне оцінювання дієвості моделі та 

авторської методики розвитку фахової компетентності ПОКО в системі 

післядипломної освіти. 

Науково-методологічну основу дослідження становить низка 

загальнонаукових і педагогічних концепцій. Наше дослідження знаходиться 

на перехресті декількох наук – військової психології та педагогіки, військової 

науки, кадрового менеджменту, що й зумовлює вихід за межі часткового 

наукового розгляду. 

На рівні часткової методології застосовано принципи комплексності, 

гуманізації, безперервності освіти. Провідною методологічною основою 

нашої роботи були положення компетентнісного, суб’єктно-діяльнісного, 

контекстного та андрагогічного підходів до професійної підготовки ПОКО. 

Основні методи дослідження було обрано нами з урахуванням 

ключових цілей кожного етапу дослідження, які подано у структурно-

логічній схемі (рис. 2.1). 

Методи дослідження, що використовувались на першому етапі, були 

такі: теоретичний аналіз і синтез літературних джерел з досліджуваної 

проблеми, узагальнення та класифікація. 

Методи аналізу і синтезу застосовують у педагогічних дослідженнях 

під час конкретизації проблеми пошуку, вибудовування наукової гіпотези та 

завдань дослідження. Указані методи наукового пізнання не можуть 
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використовуватись ізольовано один від одного. Процес аналізу полягає в 

уявному розкладанні комплексного педагогічного явища на частини. Синтез 

– це відновлювання цілісності проаналізованого педагогічного феномену в 

усьому різноманітті його виявів. 

 

Рис. 2.1 Структурно-логічна схема методів дослідження 

Метод класифікації – один із ключових методів у педагогічних 

дослідженнях, сутність якого полягає в логічному розподілі фактів, даних, 

явищ за певною класифікаційною ознакою, що притаманна для цієї групи. 

Метод узагальнення – метод педагогічного дослідження, який за своєю 

сутністю є логічною операцією, що забезпечує поступовий перехід від 

одиничного до загального, від менш загальних до більш загальних суджень 

та знань. Під час узагальнення інформації доцільно поєднувати аналіз з 

виділенням головного, істотного. 

Методи дослідження, що використовувались на другому етапі, були 

такі: конкретизація, метод експертних оцінок, метод моделювання. 
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Метод конкретизації – розумовий процес, що передбачає надання 

предмету дослідження конкретного вираження. У процесі конкретизації 

відбувається збагачення педагогічних понять новими ознаками. 

Метод моделювання – процес створення і вивчення моделей. Він є 

засобом проведення теоретичного дослідження педагогічних феноменів у 

результаті створення педагогічних процесів. За визначенням В. Г. Кабака, 

«наукова модель – це уявна чи матеріально реалізована система, яка 

адекватно відображає предмет дослідження і здатна замінити його так, що 

вивчення моделі сприяє отриманню нової інформації про цей предмет» [76, 

с. 63]. Моделювання в педагогіці «успішно застосовується для вирішення 

таких завдань, як поліпшення планування навчального процесу, оптимізація 

структури навчального матеріалу, управління пізнавальною діяльністю, 

управління навчально-виховним процесом» [76, с. 64]. 

Метод експертних оцінок – спеціалізований метод дослідження, в 

якому головне джерело інформації – компетентні особи, «чия професійна 

діяльність пов’язана з предметом дослідження» [60, с. 49], а «дослідник 

дорожить унікальністю і неповторністю знань професіоналів своєї справи» 

[231, с. 8]. Використання методу експертних оцінок зазвичай обумовлюється 

складністю досліджуваних проблем, відсутністю надійних 

експериментальних або нормативних інструментів. Експертна оцінка, як 

правило, спрямована на уточнення гіпотези, розроблення прогнозу і 

поповнення інтерпретації певних явищ і процесів. Головним завданням 

експертів є порівняння та оцінювання деяких об’єктів, чинників або варіантів 

дій і вибір найбільш бажаних із них. Цей метод використовує евристичні 

можливості людини, дає можливість висловити апріорну інформацію 

фахівців (експертів) у числових величинах шляхом застосування різного роду 

оціночних шкал. Джерелом апріорної інформації про об'єкт, що вивчається, є, 

головним чином, знання, досвід та інтуїція фахівців, які працюють у певній 

сфері. Уся інформація про чинники, що впливають на досліджуване явище, 

переробляється в його свідомості, формує певну думку про значущість 
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кожного з істотних чинників. Значимість (ранг) чиннику, що визначається 

одним експертом, є випадковою величиною. Однак загальна закономірність 

розподілу цих рангів практично не залежить від окремих оцінок, що 

відображають індивідуальні особливості мислення. 

Метод експертних оцінок використовується з метою вивчення думки 

провідних експертів з певної проблеми. Коректне застосування методу 

експертних оцінок дає можливість виявити приховану інформацію про 

психолого-педагогічні процеси, необхідну для подальшого теоретичного і 

емпіричного дослідження. З його допомогою досліджують педагогічні 

проблеми, які не піддаються формалізації. Цей метод поєднує 

опосередковане спостереження та опитування із залученням для оцінювання 

явищ компетентних фахівців. За його допомогою вчений здатний здійснити 

такі дослідницькі дії: 

аналіз педагогічних явищ і процесів, що характеризуються якісними 

проявами і не піддаються формалізації; 

визначення і ранжування за заздалегідь визначеними критеріями 

найістотніших факторів, які впливають на функціонування і розвиток 

освітньої системи; 

оцінювання альтернативних рішень щодо певного питання та вибір 

найбільш оптимальних варіантів із них. 

Експертне оцінювання здійснювалося за такими послідовними етапами: 

1. Підготовка документа експертної оцінки. У документі фіксуються 

такі питання, як постановка завдання, мета експерименту, терміни 

оцінювання, визначаються керівник і склад групи експертів, матеріальне 

забезпечення роботи цієї групи. 

2. З’ясування вихідної інформації, яка дозволяє об’єктивізувати 

відповіді експертів. До неї належали перелік якостей фахової компетентності, 

які у свою чергу випливали з теоретично розробленої та емпірично 

перевіреної структури фахової компетентності ПОКО. 
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3. Формування експертної групи та оцінка узгодженості експертів. Для 

вирішення проблеми складу експертів залучалися представники КО ЗС 

України та НПП, керівний склад курсу Командно-штабного інституту 

застосування військ (сил) НУОУ, які безпосередньо контактували зі 

слухачами. Відбір експертів здійснювався шляхом вивчення їх 

компетентності. Основними критеріями відбору були досвід служби у 

військах від 20 років і більше; достатній та успішний досвід управлінської 

(менеджерської) діяльності; педагогічний досвід більше 10 років.  

Добір експертів враховував стаж роботи у визначеній сфері; наявність 

наукового звання чи ступеня; опубліковані наукові праці у визначеній сфері; 

рівень компетентності у визначеній сфері. Під час добору експертів 

ураховувалися креативність, відсутність схильності до конформізму, 

аналітичність мислення. 

Суб’єктивний чинник багато в чому визначає точність, достовірність, 

надійність і, що вкрай важливо, практичну цінність експертного оцінювання. 

Це пояснюється тим, що основним джерелом інформації є експерт, його 

судження, якісні і кількісні оцінки. Як наслідок, у процесі підготовки 

дослідження слід приділяти велику увагу формуванню складу експертної 

групи. На стадії формування експертної групи організатори дослідження 

складають список експертів: проводяться переговори з потенційними 

експертами, виявляються ті, хто з тих чи інших причин відмовляються від 

участі в експертизі. 

4. Підготовка і проведення опитування експертів. Опитування – 

головний етап методу експертного оцінювання, що вирішує три типи 

завдань: якісна або кількісна оцінка заданих об’єктів, побудова нових 

об’єктів, оцінка нових об’єктів. У процесі колективного опитування 

використовуються такі види опитування, як дискусія, анкетування, інтерв’ю, 

метод мозкового штурму. Перед підготовкою опитування уточнюється місце 

і час його проведення, перелік етапів опитування, форма проведення 

опитування, порядок фіксації і збору результатів опитування, необхідні 
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документи. На перших загальних зборах експертів проводиться дискусія 

експертів і з’ясовується за їх допомогою коло питань, які є найбільш 

спірними і мають бути включені в оцінку. Для наочності та зрозумілості 

застосовано шкальні вимірювання. Метод шкальних оцінок передбачає 

застосування різних спеціально розроблених шкал для кількісної оцінки 

інформації, отриманої при анкетному опитуванні експертів. Побудова шкали 

оцінок, хоча і являє собою складну задачу і потребує математичної обробки, 

може дати цінну аналітичну інформацію про експертні оцінки. Нами 

застосовано шкалу від «0» до «100», на якій кожен експерт мав оцінити 

кожного фахівця ПОКО за наведеним переліком якостей. Бальне 

перетворення дало можливість отримати середні експертні оцінки [244]. 

Застосування різних методів аналізу експертних оцінок дає можливість як 

отримати узагальнені дані, що дозволяють визначити групову думку 

експертів, так і отримати нову інформацію, що міститься в латентній формі в 

експертних оцінках. Вибір конкретного методу аналізу залежить від вибору 

методу вимірювання експертних оцінок. 

5. Оброблення результатів експертної оцінки. Для підбивання її 

підсумків матеріали індивідуальних експертних оцінок опрацьовуються за 

допомогою методів математичної статистики. 

6. Аналіз та оформлення результатів експертної оцінки. Результати 

кожного експерта сумувалися для отримання об’єктивної узагальненої 

оцінки. Варто наголосити, що результати одного з експертів було виключено 

через їх низьку узгодженість із загальногруповою оцінкою. Обробка анкет 

пов’язана з обчисленням системи якостей, зміст яких дозволяє зробити 

остаточні, узагальнюючі висновки щодо реалізації поставленого завдання. 

Методичне забезпечення передбачає насамперед розроблення 

опитувальних анкет, складання інструкцій щодо їх заповнення, сукупність 

моделей і методик, необхідних для розрахунку системи якостей, які 

використовуються в анкетному опитуванні (додаток И.2). При організації 

опитувань бралось до уваги, що не всі експерти достатньою мірою обізнані з 
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методикою використання експертних методів. Тому до бланку анкети 

додавалося коротке описання суті якостей, які підлягали оцінюванню. 

Дотримання вищевказаних особливостей організації та проведення 

експертного оцінювання дозволяє отримувати результати, які можна вважати 

близькими до об’єктивних. Цей метод особливо важливий для психолого-

педагогічних досліджень. По-перше, він дозволяє отримати первинну 

інформацію про явища, процеси за відносно короткий період часу, що може 

скласти основу для їх більш поглибленого дослідження. По-друге, в 

професійному відношенні метод експертних оцінок доступніший для 

засвоєння порівняно з іншими методами. По-третє, метод, з одного боку, 

досить універсальний і застосовний для оцінювання різних вибірок, а з 

другого, – передбачає свою конкретизацію щодо галузі, організації (за 

рахунок залучення фахівців і відбору значущих критеріїв оцінки). По-

четверте, він орієнтований на вирішення, перш за все, практичних завдань. 

По-п'яте, метод нерідко використовується в тих умовах, коли є серйозні 

труднощі в оцінці явища, процесу за допомогою інших методів, і які можуть 

виявитися недостатньо надійними. 

Методи дослідження, що використовувались на третьому етапі, були 

такі: метод педагогічного експерименту та статистичні методи. 

У своїй монографії М. І. Болдирєв та М. О. Данилов зазначають, що 

«педагогічний експеримент – це своєрідно (відповідно до завдань 

дослідження) сконструйований і здійснений освітній процес, що включає 

принципово нові його елементи і поставлений таким чином, що дає 

можливість глибше, ніж звичайно, бачити зв'язки між різними його 

сторонами і точно враховувати результати внесених змін. Його слід 

розглядати як своєрідний комплекс методів, який забезпечує переконливе 

підтвердження обґрунтованої на початку дослідження гіпотези. Відповідно 

експеримент має спиратися на весь арсенал методів, що реалізують 

експериментальний науковий пошук» [160, c. 93]. 
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Педагогічний експеримент найчастіше проводиться в умовах реального 

освітнього процесу, у звичних для слухачів умовах обстановки. Свідченням 

об’єктивності виявлених дослідником взаємозалежностей є практика 

навчання. Значення педагогічного експерименту в науковому дослідженні 

пояснюється тим, що за його рахунок учений має можливість виявити 

взаємозв’язки між різними елементами і компонентами предмета дослідження, 

накопичити дані, що потім піддаються якісному та кількісному аналізу. 

За логічною структурою доведення експериментальних гіпотез 

розрізняють послідовний (лінійний) і паралельний експеримент. Послідовний 

експеримент проводиться без контрольних груп і оснований на порівнянні 

стану контрольованих і залежних змінних до і після експериментального 

впливу. Він відрізняється тим, що аналізу піддається одна і та ж група, що є і 

контрольною (початковий стан), і експериментальною (стан після впливу 

організаційно-педагогічних умов). Іншими словами, ще до початку 

експерименту чітко фіксуються всі характеристики предмета дослідження. 

Після цього змінюються умови дидактичного процесу групи, і після 

закінчення певного, заздалегідь відведеного часу, знову вимірюється стан 

предмета дослідження за його контрольним характеристиками. 

У нашому дисертаційному дослідженні використовувався тип 

послідовного (лінійного) педагогічного експерименту. Він проходив зі 

слухачами курсів підвищення кваліфікації фахівців КО ЗС України. До 

складу вибірки увійшли слухачі ВАК Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського – усього 72 особи чоловічої статті. 

Вікові характеристики – від 34 до 46 років (середній вік 43 роки). 

Експеримент організовувався у три етапи (рис. 2.2), де проводилось два 

виміри основних складових фахової компетентності: 

на першому, організаційно-діагностувальному етапі, відбувалося 

первинне діагностування рівня розвиненості компонентів фахової 

компетентності ПОКО; формування вибірки для участі в експерименті; 

підготовка до експериментально-педагогічного впливу; 
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Рис. 2.2 Загальна структура педагогічного експерименту 

другий етап, навчально-формувальний, містив заходи щодо 

впровадження організаційно-педагогічних умов у процес підвищення 

кваліфікації слухачів шляхом проведення послідовного педагогічного 

експерименту. Суттєву увагу було приділено діалогічності навчання, 

застосуванню методів активізації навчальної діяльності: аналіз конкретних 

кадрових ситуацій, «мозковий штурм» («атака»), метод круглого столу, 

дискусія, рольові та ділові ігри. Особливістю проведення практичних занять 

із слухачами груп була організація розв’язання квазіпрофесійних завдань. У 

процесі практичних занять слухачам створювалися певні проблемні ситуації 

щодо виконання функціональних обов’язків, слухачі будували моделі 

типової та індивідуальної кар’єри військовослужбовця, презентовували та 

обґрунтовували свої рішення перед навчальною групою. Слухачі мали 

віддалений доступ до всього курсового матеріалу, що сприяло успішному 

засвоєнню вивченого матеріалу та дозволило активно готуватися до 

наступних занять, розвивати, на основі самоменеджменту, навички 

самоорганізації; 
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на третьому, контрольно-діагностувальному, етапі діагностувалася 

розвиненість фахової компетентності ПОКО після проведення послідовного 

педагогічного експерименту. 

Проведення діагностичних етапів педагогічного експерименту 

передбачало застосування комплексу різноманітних діагностичних методик 

(психодіагностичних методик, тестів, анкет). Цей інструментарій було 

підібрано відповідно до результатів емпіричної перевірки компонентів фахової 

компетентності ПОКО, що наведено у підрозділі 2.5 (табл. 2.1). 

Для оцінювання більшості професійно важливих якостей (впевненість 

у собі, ініціативність, дисциплінованість, пунктуальність) нами 

використовувався 16 – факторний особистісний опитувальник (16 ФОО) 

(додаток В.1). 

Це універсальний, практичний опитувальник, дає багатогранну 

інформацію про досліджуваного. Методику призначено для визначення 

деяких рис особистості (характерологічних особливостей), що зумовлюють 

поведінку людини в різних ситуаціях. За результатами обстеження можна 

побудувати «профіль особистості», при інтерпретації якого керуються 

ступенем вираженості кожного фактора, особливостями їх взаємодії, а також 

нормативними даними. 

У нашому дослідженні для оцінювання фахової компетентності ПОКО 

використовувались не всі фактори 16 ФОО. Наведемо опис лише тих, які 

використовували. 

Фактор «В» – рівень інтелекту, здатність до навчальної діяльності. Він 

використовувався для оцінювання якості «вербальний інтелект». 

Фактор «О» – упевненість у собі – тривожність, який використовувався 

для оцінювання якості «упевненість у собі». 

Фактор «М» – практичність – розвинута уява. Цей фактор 

використовувався для оцінювання якості «дисциплінованість, 

пунктуальність» 
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Таблиця 2.1 

Діагностичний інструментарій, що застосовувався у межах педагогічного експерименту  

Компоненти Критерії Показники  Методики  

Ціннісно-

мотиваційний 

Ціннісно-

мотиваційний 

Фахові інтереси Експертна оцінка 

Фахові мотиви Методика діагностики мотивації до успіху 

Т. Елерса Фахові потреби 

Когнітивний  
Інтелектуально-

когнітивний  

Соціальний інтелект Тест «соціальний інтелект» Дж. Гілфорда 

Вербальний інтелект 16 ФОО, фактор «В» 

Спеціалізовані (фахові) знання Тест (фахові знання) 

Практично-

діяльнісний 
Праксеологічний 

Організаційно-технологічні вміння та навички Квазіпрофесійний тест 

Проектувальні вміння та навички Експертна оцінка 

Фаховий досвід Квазіпрофесійний тест 

Комунікативний  Комунікативний  

Здатність налагоджувати комунікацію ОСТ В.М. Русалова, соціальна пластичність 

Здатність здійснювати комунікацію БОО «Адаптивність», комунікативний потенціал 

Здатність забезпечувати співпрацю ОСТ В.М. Русалова, соціальна емоційність 

Індивідуально-

психічний  

Індивідуально-

психічний 

Домінантність (лідерство) ОСТ В.М. Русалова, соціальна ергічність 

Прагнення до досягнень Мотивація успіху та страх невдачі (А. О. Реана) 

Впевненість у собі 16 ФОО, фактор «О» 

Ініціативність 16 ФОО, фактор «H» 

Готовність брати відповідальність на себе у виріш. проблем  «Локус контролю» за О.Г. Ксенофонтовою 

Дисциплінованість, пунктуальність 16 ФОО, фактор «М» 

Суб’єктний Регулятивний 

Фахова самооцінка Методика самооцінки особистості С.А.Будассі 

Фахова свідомість і самосвідомість Експертна оцінка 

Фахова «Я-концепція» Методика самооцінки особистості С.А. Будассі 

Менеджерський 

(управлінський)  

Організаційно-

управлінський 

Здатність приймати ефективні менеджерські рішення Експертна оцінка 

Здатність забезпечувати виконання основних менеджерських 

функцій 

БОО «Адаптивність», моральна нормативність та 

військово-професійне спрямування 

Здатність працювати з різноманітною інформацією Експертна оцінка 

Емоційно-вольовий Емоційно-вольовий 

Емоційно-вольова саморегуляція власної поведінки ОСТ В.М. Русалова, емоційність 

Здатність тривалого перебування у напружених і стресових 

ситуаціях 

БОО «Адаптивність», нервово-психічна стійкість 

Здатність до подолання особистих негативних проявів, що 

виникають у військово-професійній, фаховій діяльності 

ОСТ В.М. Русалова, пластичність 
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Фактор «Н» – нерішучість – сміливість, який використовувався для 

оцінювання якості «ініціативність» [128]. 

Оцінювання низки проявів емоційно-вольового (тривале перебування у 

напружених та стресових ситуаціях), менеджерського (здатність забезпечити 

виконання основних менеджерських функцій) і комунікативного (здатність 

здійснення комунікації) компонентів фахової компетентності ПОКО 

здійснювалось із застосуванням багаторівневого особистісного опитувальника 

«Адаптивність-200» (додаток В.2). Опитувальник був розроблений 

О. Г. Маклаковим, складається з 200 запитань і містить чотири структурних рівні, 

що дозволяє отримати інформацію різного обсягу і характеру. Опитувальник 

призначений для оцінювання адаптаційних можливостей особистості. При цьому 

враховуються її соціально-психологічні та деякі психофізіологічні 

характеристики, що відображають узагальнені особливості її нервово-психічного 

та соціального розвитку [104]. 

В основу методики покладено уявлення про адаптацію, як про безперервний 

процес активного пристосування людини до мінливих умов соціуму та фахової 

діяльності. Ефективність адаптації залежить від реальності сприйняття себе і 

своїх соціальних зв’язків, точності порівняння своїх потреб з наявними 

можливостями та усвідомлення мотивів своєї поведінки. Спотворене або 

недостатньо розвинене уявлення про себе призводить до порушення адаптації, які 

у свою чергу характеризується підвищеною конфліктністю, порушенням взаємин, 

зниженням працездатності і погіршенням стану здоров’я. 

У ЗС України опитувальник використовується для вивчення адаптаційних 

можливостей військовослужбовців на основі оцінки деяких соціально-

психологічних і психологічних характеристик особистості, що відображають 

інтегральні особливості психічного і соціального розвитку [149]. 

Для оцінювання окремих якостей і проявів комунікативного (здатність 

налагодження комунікації; здатність забезпечення співпраці) та емоційно-

вольового (емоційно-вольова регуляція власної поведінки; подолання особистих 

негативних проявів, що виникають у разі напруженого графіку професійної 
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діяльності) компонентів фахової компетентності ПОКО використовувався 

«Опитувальник структури темпераменту» (ОСТ) В. М. Русалова (додаток В.3). 

Цю методику спрямовано на діагностування темпераментальних особливостей 

людини. Темперамент розуміється як одне з незалежних базових утворень психіки 

(психосоціобіологічна категорія), що визначає багатство змістових характеристик 

людини. Він формується в результаті онтогенезу за участю психобіологічної 

детермінації. Темперамент задається властивостями нервової системи [130]. 

У ЗС України опитувальник використовується для діагностування 

властивостей «предметно-діяльнісного» і «комунікативного» аспектів 

темпераменту військовослужбовця. Опитувальник містить такі шкали: предметна 

ергічність; соціальна ергічність; пластичність; соціальна пластичність; темп чи 

швидкість; соціальний темп; емоційність; соціальна емоційність; контрольна 

шкала (шкала соціальної бажаності відповідей) [149]. 

Якості суб’єктного компонента фахової компетентності ПОКО «фахова 

самооцінка» та «фахова «Я-концепція» діагностувались з допомогою методики 

самооцінки особистості С. А. Будассі (додаток В.4). Ця методика дозволяє 

провести дослідження самооцінки особистості на основі кількісних параметрів. В 

основі цієї методики лежить метод ранжування. 

На думку науковців, «самооцінка – це оцінка особистістю самої себе, своїх 

можливостей, якостей і місця серед інших людей» [25, с. 16]. Вона є важливим 

регулятором поведінки людини, оскільки передбачає оцінювання людиною самої 

себе, своїх здібностей, моральних якостей та вчинків. 

Психодіагностика самосвідомості, самоставлення, самооцінки спрямована 

на вивчення та оцінювання уявлення про себе. «Я-концепція», що є сумою «Я-

реального» та «Я-ідеального», важливий чинник формування, вибору того чи 

іншого типу поведінки людини. Аналіз «Я-образу» дозволяє виділити в ньому два 

аспекти: знання про себе і самоставлення. У процесі життя людина пізнає себе і 

накопичує про себе знання, ці знання становлять велику частину її уявлень про 

себе – свою «Я-концепцію». Однак знання про себе самого, природно, їй 

небайдужі: те, що в ній розкривається, виявляється об'єктом її емоцій, оцінок, стає 
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причиною її перманентного самоставлення. Не все в самоставленні чітко та 

зрозуміло усвідомлено. Деякі аспекти «Я-образу» виявляються недосяжними для 

свідомості, неусвідомленими. Методика самооцінки особистості С. А. Будассі 

дозволяє їх виявити [26]. 

Якість «прагнення до досягнень» індивідуально-психічного компонента 

оцінювався із застосуванням опитувальника А. О. Реана «Мотивація успіху та 

страх невдачі» (додаток В.5). Ключовою функцією мотиву досягнення є 

спонукання фахівців до досягнення успіху у фаховій діяльності, а мотиву 

уникнення невдач – у спонуканні фахівців до запобігання неуспіху, поразки. 

А. О. Реан у результаті власних досліджень встановив, що мотивація досягнення 

успіху має позитивний характер. У разі такої мотивації дії особи спрямовуються 

насамперед на досягнення конструктивних і вагомих результатів. Такі фахівці 

характеризуються впевненістю у власних силах, цілеспрямованістю, активністю. 

Водночас мотивація страху невдачі належить до негативного вектору. При цьому 

типі мотивації фахівці намагаються уникнути покарання, осуду колег та 

керівництва. Навіть на початку діяльності для таких фахівців є характерним певне 

побоювання за результати. У них нерідко проявляється надмірна тривожність, 

невпевненість у власних можливостях. Водночас вони можуть відповідально 

ставитися до виконання завдань професійної діяльності й намагаються усе робити 

правильно й раціонально [235]. 

Для оцінювання таких проявів ціннісно-мотиваційного компонента фахової 

компетентності як «фахові мотиви» та «фахові потреби» було використано 

методику діагностики мотивації до успіху Т. Елерса (додаток В.7). Вона у 

психодіагностиці використовується для вивчення мотивації досягнення успіху та 

дає можливість прораховувати шанси людини на успіх. У нашому випадку 

застосовуємо цю методику для визначення мотивації ПОКО до досягнення успіху 

у фаховій діяльності. 

Під час виявлення мотивації до успіху Т. Елерс відштовхувався від 

теоретичного положення, що особа, в якої переважає мотивація до успіху, вважає 

за краще середній або низький рівень ризику. У разі сильної мотивації до успіху 
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надії на успіх зазвичай скромніші, ніж у разі слабкої мотивації, однак такі люди 

більше прагнуть до успіху та багато для цього працюють. Л. Джуелл зазначає, що 

мотивація до успіху може розвиватися в контексті трудової діяльності, коли люди 

безпосередньо відчувають всі переваги, пов'язані з досягненнями. 

Для оцінювання готовності брати відповідальність у вирішенні проблем 

використовувався опитувальник «Локус контролю» за О. Г. Ксенофонтовою 

(додаток В.6). Локус контролю – це «характеристика вольової сфери людини, яка 

відображає її нахил приписувати відповідальність за результати своєї діяльності 

зовнішнім силам або власним здібностям і зусиллям» [43, c. 146]. У першому 

випадку (екстернальний тип поведінки) людина вважає, що події, які з нею 

відбуваються, результат дії зовнішніх сил – випадку, інших людей тощо, у 

другому (інтернальний тип поведінки) – інтерпретує значущі події як результат 

своєї діяльності. 

Чим вищі результати інтернальності демонструє особа, тим більша 

ймовірність того, що вона має досить високий рівень розвиненості саморегуляції, 

відчуває себе «господарем власної долі» та вирізняється впевненістю в собі. 

Інтернали, на відміну від екстернатів, менш схильні підпорядковуватися тиску 

оточуючих та чинити спротив у разі відчуття маніпулювання у ставленні до себе; 

набагато активніше реагують ніж екстернали на втрату особистої свободи. Особи 

з вираженим інтернальним локусом контролю краще працюють наодинці, ніж під 

наглядом. 

Чим ближче особа знаходиться до полюсу зовнішнього локусу контролю чи 

екстернальності, тим меншою мірою вона впевнена у собі і потребує 

психологічної допомоги, а також є недостатньо самостійною у розв’язанні різних 

життєвих та професійних завдань. У зв’язку з цим особи з екстернальним локусом 

контролю є емоційно нестійкими, схильними до неформального спілкування і 

поведінки, у них поганий самоконтроль і високий рівень напруженості [22]. 

Діагностування якості «соціальний інтелект» когнітивного компонента 

фахової компетентності ПОКО проводилося з використанням тесту «Соціальний 

інтелект» Дж. Гілфорда, що був розроблений Дж. Гілфордом у 1960-х роках на 



99 

 

основі власної моделі структури інтелекту. Методику спрямовано на 

діагностування соціального інтелекту людини, тобто здатності розуміти і 

прогнозувати поведінку людей у різних життєвих ситуаціях, розпізнавати їх 

наміри, почуття та емоційні стани. Тест дозволяє визначити рівень розвиненості 

інтелектуальних здібностей людини, творчого мислення, її креативність і вміння 

вирішувати складні логічні завдання. Такий тест застосовується для професій 

типу «людина – людина» і дозволяє виявляти творчі задатки, а також успішність 

діяльності психотерапевтів і психологів, менеджерів, політиків і бізнесменів. 

Соціальний інтелект виступає як когнітивна складова комунікативних 

здібностей особистості. Американський психолог Дж. Гілфорд зазначав, що 

соціальний інтелект є здатністю особи до пізнання поведінки оточуючих людей. 

Він запропонував шестифакторну модель соціального інтелекту: 1) розпізнавання 

поведінкових елементів інших людей як здатність виділяти, виокремлювати із 

загального контексту вербальну або невербальну експресію; 2) розпізнавання 

різних поведінкових аспектів індивіда як здатність встановлювати загальні 

властивості, деталі та характеристики в загальному потоці або експресивної, або 

ситуативної поведінкової інформації; 3) розпізнавання взаємостосунків у 

поведінці суб’єктів, що перебувають у діалогічній взаємодії як загальна здатність 

розуміти і встановлювати зв’язки між елементами інформації, що містять 

особистісні смисли про поведінку людей; 4) розпізнавання загальних 

властивостей поведінки суб’єктів діалогічної взаємодії як здатність розуміти 

логіку розвитку цілісних ситуацій взаємодії людей, розуміння сенсу їхньої 

поведінки в цих ситуаціях; 5) розпізнавання змін поведінки як здатність розуміти 

вербальну та невербальну поведінку в різних контекстних ситуаціях; 

6) розпізнавання результатів поведінки опонентів як здатність передбачати їхні 

наслідки на основі наявної інформації [277, с. 72]. 

Для оцінювання якості «спеціалізовані (фахові) знання» когнітивного 

компонента фахової компетентності ПОКО використовувався авторський тест 

(фахові знання) (додаток Г), який спрямовано на діагностування рівня фахових 
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знань ПОКО, необхідних їм для ефективного виконання функціональних 

обов’язків відповідно до посадового призначення. 

Тест містить перелік завдань з таких питань: кадрового забезпечення ЗС 

України, мобілізаційно-кадрової роботи, положень законодавчих і нормативно-

правових актів щодо проходження військової служби громадянами у ЗС України, 

концептуальних документів щодо формування та реалізації військової кадрової 

політики, теоретичних основ кадрового менеджменту, прийняття управлінських 

(кадрових) рішень тощо. Він має два варіанти завдань, що використовувались на 

першому, організаційно-діагностувальному, етапі послідовного педагогічного 

експерименту, де відбувалося первинне діагностування рівня розвиненості 

компонентів фахової компетентності ПОКО (1-й варіант) і на третьому – 

контрольно-діагностувальному – етапі проведення послідовного педагогічного 

експерименту, де проводилось діагностування розвиненості фахової 

компетентності ПОКО після впровадження організаційно-педагогічних умов її 

розвитку в межах курсів підвищення кваліфікації (2-й варіант). 

Практично-діяльнісний компонент фахової компетентності ПОКО оцінювався 

за допомогою авторського квазіпрофесійного тесту (додаток Д). Тест було 

розроблено на основі низки відомчих нормативних документів МО України та 

Національного агентства України з питань Державної служби: наказ Національного 

агентства України з питань Державної служби від 09.10.2017 р. № 202 «Про 

затвердження переліку завдань для перевірки професійних компетенцій», наказ МО 

України від 17.05.2019 р. № 243 «Про затвердження Положення про Департамент 

кадрової політики Міністерства оборони України», наказ Генерального штабу ЗС 

України від 21.01.2017 р. № 56 «Про затвердження Положення про Головне 

управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України», наказ 

начальника Головного управління персоналу – заступника начальника Генерального 

штабу ЗС України від 30.11.2018 р. № 144 «Про затвердження Положення про 

Кадровий центр Збройних Сил України» [151; 152; 153; 154]. 

Науковим підґрунтям тесту є використання методики ситуаційних завдань. 

Ситуаційні завдання – це «…зріз процесу, фіксація його динаміки в певних 
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часових межах з метою постановки слухача перед вибором шляхів і способів 

подальшого вирішення проблеми або визначенням перспективних тенденцій 

розвитку ситуації» [3, с. 3]. 

Кадровому менеджеру, в межах виконання функціональних обов’язків, 

щодня доводиться готувати та приймати кадрові рішення, які, як відомо, мають 

специфічні особливості: їх розроблення і, тим більше, реалізація потребують 

залучення великого обсягу ресурсів; вони мають суттєвий вплив на персонал; 

кожне з них великою мірою визначає подальші кадрові рішення; висока 

відповідальність за прийняті рішення [3]. 

В основі процесу прийняття управлінського (кадрового) рішення лежить 

проблема, яку потрібно вирішити. Менеджер має вміти передбачати та бачити 

проблеми, вирішувати їх та вибирати пріоритети в їх вирішенні. 

Тест виконується письмово. Відповідно до тесту передбачається 

опрацювання (вирішення проблем) слухачами певних кадрових ситуацій, 

виконуючи роль посадової особи у складі Департаменту кадрової політики МО 

України, Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України та 

Кадрового центру ЗС України. Кожен блок завдань (відповідно до зазначених 

органів військового управління) налічував п’ять ситуаційно-фахових завдань. 

У ході аналізу ситуації слухач був включеним у такі види діяльності: 

визначення проблемної ситуації та критичне осмислення наявної 

інформації; 

аналіз причин, можливих наслідків, тенденцій розвитку ситуації (аналіз, 

виявлення проблеми); 

визначення критеріїв розв’язання проблемної ситуації; 

пошук шляхів вирішення проблеми, їх оцінювання відповідно до 

вироблених критеріїв (конструктивна ідея); 

розроблення плану розв’язання проблеми, його оцінювання (план дій). 

Слухач мав провести детальний аналіз описаної ситуації, виявленої 

проблеми; виявити можливі альтернативні варіанти вирішення проблеми; обрати і 

обґрунтувати найбільш оптимальний варіант вирішення проблеми; розробити 
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управлінське (кадрове) рішення, виявити ризики і припущення; оформити 

рішення у вигляді управлінського (кадрового) документа (проекти («тезисне 

бачення») нормативно-правових актів, певних планів, дорожніх карт, розпорядчих 

документів щодо функціонування робочих груп тощо; рекомендації і пропозиції 

щодо визначення і вирішення проблемних питань відповідно до повноважень 

«посадової ролі», вдосконалення нормативно-правових актів, підвищення 

оперативності та ефективності функціонування КО ЗС України, застосовування у 

роботі з персоналом сучасних технологій кадрового менеджменту, зниження 

корупційних ризиків у кадровій роботі тощо) [3]. 

Результати будь-якого експериментального дослідження не можуть 

вважатися достовірними, якщо воно не підтверджено достовірними 

статистичними методами – методами математичного оброблення даних. Для 

інтерпретації отриманих емпіричних результатів використано такі програми 

обробки статистичних баз даних: Microsoft Office Excel 2007, Statistica v21. 

Програмні пакети дають змогу виконувати математичні операції з даними, 

вибирати для оцінювання той чи інший статистичний критерій. Рівень значущості 

розбіжностей нами обраний традиційний – менше 5%. 

Для підтвердження достовірності отриманих результатів звернулися до 

непараметричних методів математичної статистики, а саме застосували U-

критерій Манна – Уїтні. Статистичний критерій використовується для оцінювання 

розбіжностей між двома незалежними вибірками за рівнем якої-небудь ознаки, 

вимірюваної кількісно. Вибір критерію ґрунтувався на розмірі вибірки, адже його 

можна застосовувати для непараметричних тестів і на невеликих вибірках. U-

критерій Манна – Уїтні, який був запропонований у 1945 році Френком 

Уїлкоксоном (F. Wіlcoxon). У 1947 році він був істотно перероблений і 

розширений Х. Б. Манном (H. B. Mann) і Д. Р. Уїтні (D. R. Whіtney). Він дозволяє 

виявляти розходження в значенні параметра між малими вибірками. 

Застосовувався також W-критерій Уілкоксона для перевірки відмінностей між 

двома вибірками парних вимірів, що призначений для зіставлення якості, 
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виміряних у двох різних умовах (вхідне-вихідне) на одній і тій же вибірці 

досліджуваних. 

Зазвичай діагностування рівня компетентності здійснюють методами 

кваліметричного оцінювання за допомогою багаторівневої системи якостей: 

метод «теоретичного еталону»; метод оцінки за групою критеріїв; метод 

інтегральної оцінки та метод комплексної оцінки. 

Застосування методу кореляційного аналізу дав змогу описати й виявити 

зв’язки між проявами фахової компетентності, окремими завданнями та 

загальною шкалою тощо. 

З метою аналізу шкал тестових методик, порівняння їх середніх значень 

застосовувався дисперсійний аналіз (ANOVA), який являє собою статистичний 

метод аналізу результатів, що залежать від якісних ознак. Кожен із досліджуваних 

факторів може бути дискретною чи неперервною випадковою змінною, яку 

розділяють на декілька сталих рівнів (градацій, інтервалів). Порівнянню підлягали 

«сирі бали» за методиками. 

Отже, підсумовуючи викладене у підрозділі, можна констатувати, що 

достовірність результатів дисертації забезпечено методологічною і теоретичною 

обґрунтованістю основних положень дослідження; відповідністю методів 

дослідження його меті й завданням; кількісним та якісним аналізом теоретичного 

та емпіричного матеріалу. На різних етапах наукового пошуку використовувався 

комплекс взаємопов’язаних теоретичних, емпіричних і статистичних методів, які 

забезпечують організаційну основу реалізації педагогічної моделі розвитку 

фахової компетентності ПОКО та методичну основу її розвитку. 

 

2.2. Обґрунтування організаційно-педагогічних умов розвитку фахової 

компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних сил України в 

системі післядипломної освіти 

 

Цілі, зміст і результат педагогічного процесу у ЗС України зумовлено їх 

призначенням. А для цього необхідно забезпечувати їх підготовленими кадрами. 
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Для цілеспрямованого розвитку фахової компетентності ПОКО найважливішою 

умовою є така побудова освітнього процесу у ВВНЗ, в якому його цілі, принципи, 

зміст, методи, методики, технології, засоби, а також організаційні форми 

відповідають сучасними вимогами до їх військово-професійної та фахової 

підготовленості. Вказані компоненти освітнього процесу мають стати основою 

для теоретичного обґрунтування організаційно-педагогічних умов розвитку 

фахової компетентності ПОКО [221]. 

Проблема обґрунтування різноманітних педагогічних умов розвитку певних 

видів компетентності у фахівців є не новою для педагогіки. На думку 

Ю. К. Бабанського, успішність навчальної діяльності учнів залежить від тих умов, 

в яких вона проходить [12]. Результати проведених досліджень, аналіз наукових 

джерел і багаторічний досвід кадрової роботи свідчать, що розвиток фахової 

компетентності ПОКО можна визначити як процес удосконалення фахових знань, 

умінь, навичок, здатностей і досвіду кадрової роботи, їх практичної реалізації в 

ході службової діяльності, а також розвиток професійно важливих якостей, як 

суб’єкта специфічного виду професійної діяльності в ЗС України [74; 194]. 

Для її розвитку слід обґрунтувати відповідні організаційно-педагогічні 

умови, які містять дві смислові складові – «організаційні умови» і «педагогічні 

умови». Під поняттям «організаційні умови» будемо розуміти стійкі організаційні 

(управлінські, інформаційно-технологічні, кадрові та ін.) обставини, виражені як 

вимоги освітнього середовища у ЗС України, що визначають організаційно-

управлінську основу розвитку фахової компетентності ПОКО: 

1) управлінські (нормативно-регламентувальна основа організації 

освітнього процесу, зокрема освітньо-професійні, освітньо-наукові, професійні 

програми, навчальні плани (навчальні план-програми), кваліфікаційні вимоги до 

випускника тощо); 

2) кадрові (суб’єктно-діяльнісна основа організації освітнього процесу: 

наявність науково-педагогічних працівників, які мають достатній досвід 

професійно-педагогічної діяльності та військової служби у КО ЗС України); 
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3) матеріально-технічні (науково-методична, технологічна та інформаційна 

основа організації освітнього процесу і забезпеченість сучасними засобами 

навчання, а також науковою та навчальною літературою, навчально-методичними 

посібниками та ін.) [136; 175.]. 

У науково-педагогічній літературі під педагогічними умовами розуміють 

сукупність об’єктивних можливостей змісту, форм, методів і матеріально-

просторового середовища, спрямованих на вирішення поставлених у педагогіці 

завдань [19]. При цьому до педагогічних умов належать тільки ті, які свідомо 

створюються суб’єктами педагогічної діяльності в освітньому процесі та реалізація 

яких забезпечує найбільш ефективне його протікання [182]. Поділяємо позицію, 

згідно з якою педагогічні умови доцільно зводити до зовнішніх і внутрішніх 

обставин, до обстановки, сукупності об’єктів, що впливають на певний процес, тому 

що розвиток фахівця в освітньому процесі являє собою єдність суб’єктивного і 

об’єктивного, внутрішніх і зовнішніх чинників, сутності і явищ [221]. 

Наприклад, Р. П. Скірко педагогічними умовами вважає обставини, що 

сприяють розвитку чи, навпаки, гальмуванню педагогічного процесу, та визначає 

їх як комплекс засобів, наявних у навчального закладу для ефективного 

здійснення навчально-виховного процесу [190]. 

Отже, з урахуванням вищезазначеного, під педагогічними умовами будемо 

розуміти сукупність сприятливих умов у ЗС України, що свідомо створюються 

організаторами педагогічного процесу – сприятливі педагогічні обставини для 

цілеспрямованого розвитку фахової компетентності ПОКО. Вони мають сприяти 

вдосконаленню і набуттю нових якостей військово-професійних і фахових знань, 

навичок, умінь і здатностей, спеціальних технологій і методик здійснення 

кадрової роботи у військовому середовищі. Так, С. Л. Рубінштейн наголошував, 

що зовнішні причини (тобто зовнішній вплив) завжди діють через внутрішні 

умови, тобто лише опосередковано [173]. Це означає, що організаційно-

педагогічні умови мають бути комплексними та системними, відповідно мають 

впливати на всі сфери психіки офіцерів. У зв’язку з цим їх обґрунтування містить 

суттєвий як теоретичний, так і практичний аспекти [221]. 
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Організаційно-педагогічні умови спеціально створюються в системі 

підвищення кваліфікації ПОКО для досягнення конкретних педагогічних цілей. 

Вони мають відображати, на нашу думку, функціональну залежність компонентів 

педагогічного явища від комплексу організаційно-педагогічних умов у різних 

проявах. Ці умови одночасно мають охоплювати теоретичні, методичні та 

практичні аспекти розвитку фахової компетентності ПОКО, які має бути 

обґрунтовано на засадах сучасних методологічних підходів до її розвитку. Такими 

методологічними підходами є, на нашу думку, суб’єктно-діяльнісний, 

контекстний, андрагогічний і компетентнісний підходи, оскільки організаційно-

педагогічні умови мають створювати систему, основним суб’єктом якої мають 

буди ПОКО, а основними елементами системи – теоретичні, методичні та 

практичні аспекти розвитку їх фахової компетентності [220]. 

У процесі обґрунтування організаційно-педагогічних умов пропонується 

дотримуватися таких принципів: 

методологічності, тобто наявність чітких методологічних підходів до 

обґрунтування організаційно-педагогічних умов; 

системності в обґрунтуванні організаційно-педагогічних умов, які, з одного 

боку, створюють педагогічну систему, а з другого, – забезпечують вплив зовнішніх 

організаційно-педагогічних умов на внутрішні психічні умови тих, хто вчиться; 

методичності, що визначається наявністю авторської методики розвитку 

фахової компетентності ПОКО; 

суб’єктності, що відображається у фаховій та діяльнісній спрямованості 

організаційно-педагогічних умов [220]. 

У процесі вибору та обґрунтування організаційно-педагогічних умов 

цілеспрямованого розвитку фахової компетентності ПОКО необхідно враховувати 

такі сприятливі обставини: 

розвиток фахової компетентності відбувається у ПОКО, які вже мають вищу 

освіту – військову, технічну, гуманітарну, психологічну тощо; 

вони вже мають достатній досвід військово-професійної, управлінської та 

соціально-психологічної діяльності на тактичній ланці управління; 
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вони залучаються на курси підвищення кваліфікації, де вони мають бути 

суб’єктами навчальної діяльності [221]. 

Але негативною обставиною є те, що більшість ПОКО, як суб’єкти кадрової 

роботи, не мають, на жаль, базової фахової освіти. 

Організаційно-педагогічні умови мають створювати оптимальні умови 

розвитку (а іноді й формування) фахової компетентності ПОКО в системі 

післядипломної освіти. На нашу думку, такими мінімальними умовами мають бути: 

педагогічне моделювання розвитку фахової компетентності ПОКО в системі 

післядипломної освіти; 

наявність сучасної методики розвитку фахової компетентності ПОКО; 

використання сучасних організаційних форм розвитку фахової 

компетентності ПОКО, наприклад, елементів дистанційного навчання; 

самоменеджмент ПОКО у процесі розвитку своєї фахової компетентності, 

тобто їх суб’єктність у навчальній діяльності; 

використання об’єктивних критеріїв оцінювання розвиненості фахової 

компетентності ПОКО, що відображають її структуру та специфіку. 

Цих умов може бути більше, але вони мінімально необхідні, які в кожному 

конкретному випадку можна вдосконалювати, доповнювати, уточнювати, 

модернізувати та адаптувати до конкретних педагогічних обставин. Безумовно, 

головними умовами реалізації організаційно-педагогічних умов є модель і 

методика розвитку фахової компетентності ПОКО, які мають включати відповідні 

компоненти, рівні, етапи, сукупність методично-обґрунтованих форм, методів, 

технологій і засобів. Обґрунтуємо кожну з цих умов. 

1. Педагогічне моделювання розвитку фахової компетентності ПОКО в 

системі післядипломної освіти. 

Педагогічне моделювання дає можливість візуально відтворити основні 

характеристики розвитку фахової компетентності ПОКО в системі 

післядипломної освіти на певному об’єкті – відповідній організаційно-

функціональній моделі. Ця модель є описовою характеристикою педагогічного 

процесу, що містить вимоги до фахових знань, умінь, професійно важливих 
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якостей ПОКО, структури й результатів освітньої діяльності, а також умови, 

основні етапи, принципи, методи та засоби розвитку їх фахової компетентності в 

системі післядипломної освіти. 

Організаційно-функціональна модель передбачає єдність мети, завдань, 

принципів, організаційно-педагогічних умов, методики розвитку фахової 

компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти, критеріїв, показників і 

рівнів оцінювання її розвиненості. Усі компоненти моделі є системними, 

послідовними, взаємозумовленими та комплексно сприяють розвитку фахової 

компетентності ПОКО. 

Важливою особливістю педагогічного моделювання розвитку фахової 

компетентності ПОКО є можливість оцінювання результатів освітнього процесу, 

а також його корегування (організаційне та змістовне). 

2. Наявність сучасної методики розвитку фахової компетентності ПОКО 

в системі післядипломної освіти. Освітній процес щодо розвитку фахової 

компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти було організовано на 

основі організаційно-функціональної моделі, в основу якої покладено авторську 

методику, що ґрунтується на засадах концепції змішаного навчання. Ця методика 

складається з програми «Розвиток фахової компетентності ПОКО», окремого 

авторського розділу у дистанційному навчальному курсі «Управління персоналом 

у ЗС України» та вебтехнології – тимчасової електронної платформи для обміну 

відео-, аудіо-, графічною й текстовою інформацією в асинхронному режимі. 

На основі теоретичного аналізу цієї проблеми можемо зробити висновок, 

що під методикою розвитку фахової компетентності ПОКО розуміємо навчальну 

систему, яка обґрунтована на провідних ідеях компетентнісного, контекстного, 

андрагогічного підходів і концепції суб’єктно-діяльнісного навчання та містить 

цілі, принципи, а також цілеспрямовано скомпоновані та найбільш раціональні й 

ефективні методи, способи, прийоми, засоби, організаційні форми та основні 

етапи розвитку фахової компетентності [221]. 

Зазначимо, що ефективно реалізувати визначені завдання й умови кожного з 

етапів можна тільки через послідовне оволодіння знаннями, навичками, вміннями 
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та здатностями, розвиток професійно важливих якостей. Реалізація етапів 

передбачає домінування в навчальному процесі активних методів навчання. 

Центральне місце у навчальному процесі має займати самостійна робота фахівців. 

Для актуалізації ціннісно-мотиваційної сфери слухачів курсів доцільно 

запрошувати авторитетних та досвідчених експертів – представників КО ЗС 

України, які можуть проводити експертні лекції з нових, актуальних питань у 

сфері управління персоналом. Такі лекції можуть супроводжуватися дискусією і, 

у подальшому, трансформуватися у форму експертних консультацій і майстер-

класів [221]. 

Запропонована авторська методика є методичним засобом розвитку фахової 

компетентності ПОКО та спрямована на активізацію їх навчально-пізнавальної 

діяльності, ціннісно-мотиваційної сфери, розвиток фахових знань, умінь та навичок, 

забезпечення суб’єкт-суб’єктних взаємини між слухачами та викладачами. 

Реалізація авторської методики передбачала виконання таких завдань: 

поглиблення спеціалізованих (фахових) знань ПОКО у сфері управління 

персоналом з метою більш ефективного виконання функціональних обов’язків за 

посадою призначення; 

набуття знань щодо сучасного досвіду збройних сил передових держав – 

членів НАТО у сфері управління персоналом (людськими ресурсами); 

розвиток умінь та навичок ПОКО виконувати конкретні фахові завдання 

кадрового забезпечення ЗСУ та самовдосконалення власних фахових здібностей; 

розвиток їх ціннісно-мотиваційних установок, що спрямовані на 

вмотивоване ставлення до своєї фахової діяльності, а також здатності до 

саморегуляції, самоконтролю, уміння орієнтуватися та адекватно діяти в 

різноманітних соціальних ситуаціях; 

підвищення рівня фахової компетентності ПОКО в межах самостійної 

підготовки та самоосвіти як основного елементу їх самоменеджменту. 

Самоменеджмент ПОКО у розвитку своєї фахової компетентності, тобто їх 

суб’єктність у навчально-пізнавальній діяльності; 
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розвиток здатностей щодо управління персоналом, а саме: виконання 

основних менеджерських функцій, прийняття ефективних управлінських 

(кадрових) рішень та вміння працювати з різноманітною інформацією; 

розвиток професійно важливих якостей ПОКО, які містять їх індивідуально-

психічні характеристики, що впливають на успішність виконання ними фахової 

діяльності у сфері управління персоналом та сприяють реалізації власного 

потенціалу; 

розвиток здатності до активної та адекватної міжособистісної взаємодії в 

процесі реалізації менеджерських функцій; 

створення умов для самореалізації та фахового самовизначення ПОКО; 

розвиток здатності ПОКО до об’єктивної самооцінки та об’єктивного 

сприйняття самих себе як суб’єктів фахової діяльності (оцінювання власних 

результатів фахової діяльності). 

3. Використання сучасних організаційних форм розвитку фахової 

компетентності ПОКО, наприклад, елементів дистанційного навчання. 

Авторська методика містила дві організаційні форми розвитку фахової 

компетентності ПОКО: очну, через впровадження елементів програми в змістовну 

частину навчального плану-програми ВАК НУОУ з питань організації та 

проведення кадрової роботи) та дистанційну, яка є дистанційним компонентом 

цієї методики та включає дві складові – окремий розділ дистанційного курсу 

«Управління персоналом у ЗС України» та вебтехнологію, яка базувалась на 

тимчасовій електронній платформі для обміну відео-, аудіо-, графічною й 

текстовою інформацією в асинхронному режимі. 

Отже запровадження очно-дистанційної форми навчання в підготовку ПОКО 

дає можливість оптимального поєднання переваг очного та дистанційного навчання 

слухачів та надання освітніх послуг шляхом застосування сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій відповідно до державних стандартів освіти за 

навчальними планами-програмами підвищення їх кваліфікації. 

Відповідно до сучасних тенденцій у педагогічній науці вважається, що під час 

навчання дорослих, особи які навчаються, мають працювати по можливості 
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самостійно, а викладач – керувати їхньою самостійною роботою. Сучасний 

науковий прогрес дозволяє під час самостійної роботи використовувати сучасні 

комп’ютерні і телекомунікаційні технології, що забезпечує інтерактивну 

взаємодію викладачів та слухачів на різних етапах навчання. 

Однією з перспективних форм є використання ресурсів і можливостей 

дистанційної форми навчання для розвитку фахової компетентності ПОКО. Така 

форма є одним із шляхів реалізації неперервної освіти, або «освіти впродовж 

життя» як нової можливості сучасного технологічного освітнього простору в 

інформаційному суспільстві. Дистанційне навчання – це «форма навчання, що 

передбачає переважне розділення в просторі і (або) в часі суб’єктів освітнього 

процесу та доставку навчальних матеріалів засобами сучасних інформаційних 

технологій» [139, с. 3]. Основні переваги використання цієї форми навчання 

вбачаємо в підвищенні якості освіти, забезпеченні її випереджального характеру, 

сприянні доступності новітніх освітніх технологій, розвитку творчого потенціалу 

ПОКО. Така форма навчання має безліч переваг, зокрема: 

гнучкість – можливість викладення матеріалу курсу з урахуванням 

підготовленості, здібностей слухачів, що досягається створенням альтернативних 

сайтів для одержання більш детальної або додаткової інформації з незрозумілих 

тем, а також низки питань, підказок тощо; 

актуальність – можливість упровадження сучасних педагогічних, 

психологічних, методичних розробок; 

зручність – можливість організації навчальної діяльності в зручний час, у 

певному місці, здобуття освіти без відриву від основної роботи, відсутність 

обмежень у часі для засвоєння матеріалу; 

модульність – розбиття матеріалу на окремі функціонально завершені теми 

у міру засвоєння і відповідно до здібностей окремого слухача або групи загалом; 

можливість одночасного використання великого обсягу навчальної 

інформації будь-якою кількістю слухачів [139]. 

Відповідно до оперативної цілі 5.2 Стратегічного оборонного бюлетеня 

України, якому надано чинності Указом Президента України від 06.06.2016 
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№ 240/2016, передбачено впровадження технологій дистанційного навчання в 

освітній процес з метою вдосконалення системи військової освіти та підготовки 

кадрів. Дистанційне навчання відповідно до Закону України «Про вищу освіту» є 

однією з форм навчання у вищих навчальних закладах України поряд з очною 

(денною, вечірньою) та заочною формами [139, с. 3]. 

Впровадження технологій дистанційного навчання у систему підготовки ЗС 

України покликано забезпечувати появу нових можливостей для оновлення змісту 

навчання та методів викладання дисциплін і поширення знань, розширення 

доступу до навчальних ресурсів, реалізації можливості навчання без обмежень за 

просторовою та часовою ознаками з мінімальним відривом від виконання 

професійних обов’язків, індивідуалізації навчання [139]. 

Окремий розділ дистанційного курсу «Управління персоналом у ЗС 

України» стосувався питань змістовної частини фахової компетентності ПОКО та 

досвіду провідних держав – членів НАТО щодо підвищення кваліфікації кадрових 

менеджерів та визначення кваліфікаційних вимог до них. Комунікаційні засоби 

комп’ютерних програм (чати, форуми), що застосовувались у дистанційному 

курсі, забезпечували суб’єктність освітнього процесу. 

Також ефективною технологією при організації дистанційного навчання є 

вебтехнологія, яка полягала в наданні інформаційних освітніх ресурсів у вигляді 

набору спеціалізованих навчально-методичних комплектів, призначених для 

самостійного вивчення та використання різних носіїв інформації. У ній ефективно 

використовуються всі наявні в системі освіти засоби навчання шляхом урахування 

як прийнятої концепції навчання, цілей, специфіки змісту навчання, так і дидактичних 

засобів і функцій кожного із засобів навчання. Вебтехнологія застосовувалась у 

вигляді тимчасової електронної платформи, на якій концентрувались навчальні 

матеріали (презентації, відеолекції, текстові файли з посиланнями на нормативні 

документи, практичні матеріали та шаблони документів щодо передового досвіду 

держав – членів НАТО та досвіду провідних українських HRM-агенцій щодо 

сфери управління персоналом, особливо, що стосується діяльності менеджерів з 

персоналу, а саме: функціональних обов’язків, вимог до кандидатів на ці посади 
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(зокрема професійно важливих якостей), сучасні методики проведення співбесіди, 

кейси-ситуативні завдання, підходи до розробки портфоліо, сучасні підходи до 

управління кар’єрою персоналу тощо) [123]. Слухачі мали можливість як 

ознайомлюватись із зазначеними матеріалами, так і обговорювати їх на форумі. 

Зазначена технологія використовувалась як допоміжна. Необхідність 

запровадження вебтехнології обґрунтовувалось короткотривалістю курсів 

підвищення кваліфікації ПОКО (216 годин, з них на самостійну підготовку – 72 

години), що не давало можливості впровадження авторської методики лише в 

межах очної складової. 

Поєднання двох організаційних форм розвитку фахової компетентності 

ПОКО дало можливість підвищити рівень та якість самостійної роботи слухачів, 

розвинути їх інформаційну культуру на базі широкого застосування в освітньому 

процесі сучасних інформаційних, комп’ютерних та телекомунікаційних технологій. 

4. Самоменеджмент ПОКО у процесі розвитку своєї фахової 

компетентності, тобто їх суб’єктність у навчальній діяльності. Фахове 

вдосконалення ПОКО здійснюється також у процесі самоосвіти, важливою 

умовою забезпечення ефективності якої є власне самоменеджмент. Ключовим 

аспектом ефективного самоменеджменту ПОКО є високий рівень їх мотивації – 

прагнення вдосконалюватися, здобувати нові знання та шукати шляхи розв’язання 

завдань [220]. Для цього необхідно глибоке усвідомлення себе як суб’єкта фахової 

та навчальної діяльності. 

Самоменеджмент (self-management) – самостійне управління менеджером 

своєю професійною діяльністю з використанням знань, умінь і навичок, яке 

спрямовано на розвиток власного інтелектуального потенціалу, а також 

ефективне його використання на задоволення своїх потреб та досягнення 

загальних цілей організації [210]. ПОКО, виходячи з конкретних умов сфери їх 

фахової діяльності, характеру функціональних обов’язків, мають уміти 

самостійно планувати, організовувати та координувати власну діяльність, так, 

щоб незалежно від зовнішніх обставин якісно виконувати визначені завдання та 
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управляти робочим часом [210]. Це має сприяти підвищенню ефективності як 

власної діяльності, так і структурного підрозділу в цілому. 

Успішність діяльності будь-якого фахівця, з погляду технології 

самоменеджменту, залежить від здатності формулювати та реалізовувати 

професійні, фахові та життєві цілі, особистої самоорганізації, самодисципліни, 

самоконтролю, знання технології (алгоритмів) своєї діяльності, власного 

емоційно-вольового потенціалу, фізичного стану тощо. 

Н. П. Лукашевич трактує самоменеджмент як послідовне і цілеспрямоване 

використання ефективних методів, прийомів та технологій самореалізації і 

саморозвитку свого творчого потенціалу [101]. Предметом управлінської 

діяльності є люди та їх діяльність, а безпосередньою метою – координація дій для 

ефективного досягнення спільної мети або цілей. Високий рівень професійної 

майстерності та творчого підходу досягається управлінцями за умов, коли в них 

постає й реалізується потреба професійного саморозвитку, самовдосконалення, а 

також коли вони виявляють мотиваційно-ціннісне ставлення до себе як суб’єкта 

педагогічної діяльності. Останнє проявляється у безпосередньому здійсненні 

заходів та усвідомленій реалізації функцій самоменеджменту в професійній 

діяльності. Щоб ефективно виконувати свої функції в освітній установі, менеджер 

має вміти управляти й самим собою, тобто здійснювати особистий менеджмент. 

Цій проблемі приділяється особлива увага, вона є актуальною потребою 

сьогодення [239]. 

Зважаючи на те, що великий відсоток навчального часу в межах очної та 

дистанційної складової авторської методики розвитку фахової компетентності 

ПОКО відводиться на самостійну роботу слухачів, оволодіння ними технологією 

самоменеджменту є вирішальним для реалізації цієї методики.  

5. Використання об’єктивних критеріїв оцінювання розвиненості фахової 

компетентності ПОКО, що відображають її структуру та специфіку. Для 

визначення ефективності організаційно-педагогічних умов розвитку фахової 

компетентності ПОКО необхідно визначити об’єктивні критерії та показники 

оцінювання її розвиненості. Ці критерії, будучи складними за змістом і 
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структурою, являють собою синтез певних показників оцінювання розвиненості 

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

військово-професійного та фахового досвіду ПОКО. Критерій і показник (-и) 

безпосередньо взаємопов’язані та взаємозумовлені, тобто за допомогою певної 

системи показників відбувається деталізація та конкретизація конкретного критерію. 

У контексті нашого дослідження вважаємо за необхідне конкретизувати 

критерії, показники оцінювання розвиненості фахової компетентності ПОКО, а 

також розробити чітку методику її діагностування. Важливою умовою є 

обґрунтований вибір показників кожного критерію. У процесі обґрунтування 

критеріїв і показників оцінювання її розвиненості слід зважати на особливості їх 

функціональної діяльності, тобто їх посадові компетенції. 

Враховуючи зазначене, пропонуємо для оцінювання розвиненості фахової 

компетентності ПОКО використовувати такі критерії: ціннісно-мотиваційний, 

інтелектуально-когнітивний, праксеологічний, емоційно-вольовий, організаційно-

управлінський, індивідуально-психічний, комунікативний та регулятивний. 

Таким чином, можемо констатувати, що наявні організаційно-педагогічні 

умови розвитку фахової компетентності ПОКО дають можливість вирішити 

визначені навчально-виховні завдання та досягти бажаних педагогічних цілей – 

актуалізацію ціннісно-мотиваційної сфери ПОКО, вдосконалення їх фахових 

знань, умінь та навичок, а також розвиток професійно важливих якостей як 

суб’єктів фахової діяльності у галузі кадрового менеджменту. 

У наступних підрозділах більш докладно розкриємо й обґрунтуємо 

запропоновані організаційно-педагогічні умови розвитку фахової компетентності 

ПОКО в системі післядипломної освіти. 
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2.3. Організаційно-функціональна модель розвитку фахової 

компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних сил в системі 

післядипломної освіти 

Проектування організаційно-функціональної моделі розвитку фахової 

компетентності ПОКО передбачає змістовне обґрунтування понять 

«моделювання» та «модель», чітке врахування таких параметрів, як мета, 

завдання, зміст, етапи та види моделювання, а також з’ясування особливостей і 

прогнозованого педагогічного результату фахової підготовленості ПОКО. 

Проблеми педагогічного моделювання досліджували зарубіжні і вітчизняні 

вчені, зокрема: моделювання об’єктів в освітньому просторі (Д. Д. Айстраханов, 

В. П. Беспалько, Б. С. Гершунський, В. В. Краєвський, М. Г.Тютюнник) [1; 18; 88; 

233], педагогічне моделювання розвитку професійної компетентності фахівців-

менеджерів, управлінців (І. В. Литовченко В. М. Нагаєв) [96, 129], моделювання 

змісту навчання [78], моделювання педагогічних та освітніх систем 

( М. С. Ігнатенко, О. П. Мещанінов) [75; 120]; застосування моделювання в 

навчальному процесі (А. А. Вербицький, Л. Г. Семушина, O. М. Дахін, 

В. І. Загвязінский) [50; 52; 67]. 

Різні аспекти моделювання компетентностей розглядаються в роботах 

А. В. Дабагян, О. П. Денисової, Е. А. Лодатко, Дж. Равена, С. Уіддетта, 

С. Холліфорд, І. О. Зимньої, В. В. Ягупова та інших [98; 168; 264]. 

У військовій сфері проблемні питання реалізації компетентнісного підходу 

у підготовці військових фахівців, зокрема педагогічного моделювання освітнього 

процесу у ВВНЗ, представлені в наукових роботах Г. М. Артюшина [8], 

О. В. Бойка [23], А. О. Вітченка [37], О. Ф. Євсюкова [62], А. М. Зельницького 

[71], О. С. Лагодинського [106], Т. М. Мацевка [115], В. Є. Мозальова [126], 

М. І. Нещадима [132], В. І. Осьодла [138], Л. В. Олійника [138], Ю. І. Приходька 

[145], О. О. Рибчука [173], О. В. Торічного [212], В. В. Ягупова [258] та ін. 

Проблему моделювання професійної компетентності випускників професійних 

навчальних закладів розкрив В. В. Ягупов [257], моделювання формування фахової 

компетентності конкретного фахівця – Д. А. Костюк [84], а педагогічна модель 



117 

 

розвитку фахової компетентності викладачів ВВНЗ міститься в дисертації 

О. О. Рибчука [173]. Завдяки дослідженням цих та інших учених визначено 

сутність, зміст і структуру фахової компетентності різних фахівців, обґрунтовано 

педагогічні умови її формування і розвитку, розроблено методичну основу. 

Одним із шляхів підвищення якості процесу підготовки будь-якого фахівця, 

зокрема і й ПОКО, є розроблення її контекстної моделі. Поняття «модель» (фр. 

modele, від лат. modulus – міра, зразок) у широкому розумінні – це будь-який 

образ (мисленнєвий або умовний: опис, схема, графік тощо) певного об’єкта, 

процесу та явища («оригіналу» цієї моделі), який використовується як його 

«заступник», «замінник», «представник» [199, с. 828]. За «Сучасним словником 

іншомовних слів», модель (італ. modello, лат. modulus – міра, ритм, такт) – «це 

схема для пояснення якогось предмета, явища або процесу в природі та 

суспільстві» [206, с. 461]. Згідно зі В. Штоффом, модель – це уявна або 

матеріально реалізована система, яка, відображаючи та відтворюючи об’єкт 

дослідження, змінює його з метою отримання про нього нової інформації [248]. 

Розроблення моделей відбувається у процесі моделювання, що являє собою 

дослідження певних явищ, процесів і систем об’єктів шляхом побудови та 

вивчення їх моделей. Широкого розповсюдження набуло математичне 

моделювання для визначення або уточнення й раціоналізації способів побудови 

об’єктів. Взагалі моделювання є однією з основних категорій теорії пізнання, 

оскільки на ньому, фактично, базується будь-який метод наукового дослідження – 

як теоретичний (із використанням різного роду знакових, абстрактних моделей), 

так і експериментальний (із використанням предметної моделі) [250, с. 828]. На 

думку О. М. Станжицького, моделювання – це побудова і вивчення об’єкта певної 

природи (моделі), що здатний практично повністю замінити досліджуваний об’єкт 

(оригінал) і після вивчення якого маємо можливість отримати про нього нову 

інформацію [202]. 

Процес моделювання передбачає дослідження об’єктів не безпосередньо, а 

опосередкованим шляхом, за допомогою вивчення відповідних допоміжних 

об’єктів (елементів). Результати моделювання мають бути підтвердженими та 
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стати основою для прогнозування процесів, що відбуваються в об’єкті-оригіналі, і 

відповідно до цього стає можливим вести мову про адекватність запропонованої 

моделі тому об’єкту чи явищу, що досліджується [230]. 

Згідно з педагогічною теорією «модель» – це система об’єктів чи знаків, що 

відтворює деякі суттєві властивості системи-оригінала, а «моделювання» – 

матеріальне чи мисленнєве імітування реально існуючої педагогічної системи 

шляхом створення спеціальних аналогів (моделей), в яких відтворюються 

принципи організації та функціонування цієї системи» [163]. 

У педагогічній науці моделювання є пізнавальним методом, що широко 

використовується, за допомогою якого можна поєднати емпіричні та теоретичні 

знання, використовувати їх у ході експерименту або ж під час формування 

логічних конструкцій для побудови спрощеної системи складних процесів разом 

із спостереженням та експериментом. Моделювання в дидактиці успішно 

застосовується для вирішення таких завдань: удосконалення організації 

освітнього процесу та управління ним; оптимізації структури навчального 

матеріалу; управління пізнавальною діяльністю; діагностування, прогнозування, 

проектування навчання. 

Моделювання як метод пізнання і метод дослідження в педагогіці дає змогу 

більш чітко окреслити наукову проблему, встановити її взаємозв’язки з 

аналогічними проблемами, а також перевірити гіпотезу дослідження. У процесі 

моделювання важливим є те, що одночасно досліджується сам об’єкт і система. 

У межах нашого дослідження важливим різновидом процесу моделювання є 

педагогічне моделювання, результатом якого є побудова певної педагогічної 

моделі. О. М. Дахін під педагогічною моделлю розуміє послідовну систему 

елементів, до складу яких входять цілі, зміст, процес проектування педагогічних 

технологій, засоби управління навчальним процесом, навчальні плани та 

програми. Отже, автор трактує модель як «штучно створений об’єкт у вигляді 

схем, фізичних конструкцій, знакових форм чи формул, що, будучи подібним до 

досліджуваного об’єкта (чи явища), відображає і відтворює у більш простому й 

грубому вигляді структуру, властивості, взаємозв’язки» [52, с. 69]. 
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Аналіз наукових джерел щодо побудови педагогічної моделі свідчить, що 

незважаючи на певні відмінності у підходах, можна виокремити подібність етапів 

педагогічного дослідження: визначення початкових цілей дослідження, 

постановка основних завдань, пошук способів, шляхів і засобів їх досягнення, 

визначення основних етапів дослідження з одержанням певних проміжних 

висновків, їх оцінка та корекція, досягнення кінцевого результату дій. Варто 

зазначити, що модель, побудована за такою схемою, існує лише за умови 

взаємозв’язків елементів, які становлять єдину базу підготовки фахівців [106; 275]. 

Педагогічне моделювання дає можливість обґрунтувати модель розвитку 

фахової компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти. Серцевину 

моделі фахівця становить, на нашу думку, фахова компетентність, яка являє 

собою системну сукупність якостей суб’єкта фахової діяльності, його мотивації, 

знань, навичок, умінь, здатностей, які необхідно розвивати в процесі фахового 

навчання, а в процесі фахової діяльності – реалізовувати. Відповідно цю модель 

обґрунтовано можна назвати компетентнісною. 

Під моделлю розвитку фахової компетентності ПОКО розуміємо його 

описову характеристику як педагогічного процесу, що містить вимоги до їх 

фахових знань, умінь і здатностей, структури й результатів освітньої 

діяльності, професійно важливих якостей, а також умови, основні етапи, 

принципи, методи та засоби їх розвитку в системі післядипломної освіти. 

Цю контекстну модель створено нами на основі урахування суттєвих 

характеристик і внутрішньої побудови фахової діяльності ПОКО. У ній 

передбачено та забезпечено єдність мети, завдань, принципів, організаційно-

педагогічних умов, методики розвитку фахової компетентності ПОКО в системі 

післядипломної освіти, критеріїв, показників і рівнів оцінювання її розвиненості. 

Кінцевий результат моделі – ПОКО з розвиненою фаховою компетентністю. Вона 

є ефективною та результативною в разі забезпечення єдності, цілеспрямованості 

та взаємодії всіх її компонентів. Окрім того, зазначена модель має стати: 

основою для з’ясування готовності викладачів до розвитку фахової 

компетентності ПОКО; 
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еталоном, на досягнення якого спрямовано курсову підготовку, тобто 

розвиток фахової компетентності ПОКО у процесі підвищення кваліфікації; 

взірцем для оцінювання розвиненості фахових знань, умінь, здатностей і 

професійно важливих якостей ПОКО у процесі підвищення кваліфікації. 

Маємо можливість запропонувати авторську організаційно-функціональну 

модель розвитку фахової компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти 

(рис. 2.3), яка є комплексом послідовних, взаємопов’язаних і взаємоузгоджених 

цільово-методологічного, змістовного, суб’єктного, організаційно-методичного, 

діагностувально-результативного блоків, що системно сприяють її розвитку на 

теоретичному й практичному етапах та яка в цілому спрямована на вдосконалення 

процесу підвищення кваліфікації ПОКО. Організаційний блок моделі містить 

організаційну складову реалізації освітнього процесу слухачів – використання 

різних організаційних форм розвитку фахової компетентності ПОКО. Ця модель є 

функціональною, оскільки вона, з одного боку, дає можливість реалізувати всі 

функції системи післядипломної освіти щодо розвитку їх фахової компетентності, 

а з другого, – чітко визначає функції кожного блоку цієї моделі щодо її розвитку. 

Стисло проаналізуємо призначення і зміст блоків організаційно-

функціональної моделі розвитку фахової компетентності ПОКО в системі 

післядипломної освіти: 

У цільово-методологічному блоці визначено мету та завдання реалізації 

педагогічної моделі, а також методологічне підґрунтя розвитку фахової 

компетентності ПОКО (методологічні підходи, що становлять методологічні 

підвалини щодо розвитку їх фахової компетентності). 

Метою реалізації педагогічної моделі є розвиток фахової компетентності 

ПОКО, що передбачає структурування навчального матеріалу, активізацію їхньої 

навчально-пізнавальної діяльності, формування міждисциплінарних знань і вмінь, 

розвиток культури самостійної навчальної діяльності. 

Вона реалізується у процесі вирішення комплексу завдань, зокрема таких: 

стимулювання ПОКО до розвитку їх фахової компетентності, а саме – до 

вдосконалення фахових знань, умінь, навичок і досвіду кадрової роботи, 



121 

 

практичної реалізації в ході службової діяльності, а також розвитку професійно 

важливих якостей як суб’єкта специфічного виду професійної діяльності; 

забезпечення системного підходу до оволодіння компонентами фахової 

компетентності ПОКО; 

системне та збалансоване застосування різних організаційних форм 

розвитку фахової компетентності ПОКО. 

Провідною концепцією, на якій ґрунтується реалізація моделі, є концепція 

освіти особи впродовж життя. Поняття «Концепція освіти особи впродовж життя» 

було введено ЮНЕСКО як поняття глобальної перспективи у 1976 році [44]. У 

2000 році Європейська Комісія опублікувала Меморандум про неперервну освіту 

Європейського Союзу з метою визначення узгоджених стратегій і практичних 

заходів, спрямованих на заохочення навчальної діяльності дорослого населення, 

що продовжується все життя для всіх [159]. 

Основними методологічними підходами до підготовки ПОКО в системі 

післядипломної освіти є компетентнісний, контекстний, суб’єктно-діяльнісний та 

андрагогічний. Головним підходом до підготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців є компетентнісний підхід, що визначає цільово-результативну 

спрямованість професійної освіти. Він акцентує увагу на результатах освіти, 

причому як результат освіти розглядається здатність фахівця діяти в різних 

ситуаціях професійної діяльності [238]. 

Безумовно, наявність компетентних ПОКО є однією з основних умов 

ефективного функціонування сучасної системи кадрового менеджменту у ЗС 

України. Провідний вітчизняний учений у сфері державного управління 

Ю. В. Ковбасюк зазначає, що «необхідність докорінного поліпшення якості 

кадрового потенціалу, забезпечення його ефективного професійного розвитку 

зумовлена потребою у висококваліфікованих кадрах, ерудованих, компетентних 

управлінцях з інноваційним мисленням, здатних до відповідального прийняття 

управлінських рішень» [204, с. 3]. 
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Рис. 2.3 Організаційно-функціональна модель розвитку фахової компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти  
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Компетентнісний підхід до розвитку персоналу дає змогу підвищувати 

ефективність управління цим процесом, а також забезпечувати якість підбору, 

розстановки, оцінювання та підготовки кадрів. Додатковими можливостями 

можуть стати впровадження системи безперервного навчання персоналу, 

ефективне управління талантами, нематеріальне стимулювання співробітників. 

Колектив авторів під головуванням М. С. Татаревської вважає, що 

впровадження компетентнісного підходу у розвиток персоналу дає можливість не 

тільки поліпшити психологічний клімат і утримати талановитих співробітників, а і 

знизити фінансові витрати організації, суттєво підвищивши її прибуток [234, с. 47]. 

У системі післядипломної освіти під час навчання на курсах підвищення 

кваліфікації здійснюється розвиток фахової компетентності ПОКО – 

ознайомлення із сучасними тенденціями у теорії кадрового менеджменту; 

передовим досвідом у сфері управління персоналом; нормативно-правовими та 

методичними документами у галузі професійної та фахової діяльності тощо. У 

цілому це дозволить підвищити їх професійний та фаховий рівень на посаді, а 

також перед призначенням на нову посаду. 

У процесі навчання на курсах підвищення кваліфікації проявляються, 

розвиваються ті необхідні фахові знання, вміння, здатності, професійно важливі 

якості ПОКО, які забезпечують їх можливість свідомо та адекватно оцінювати 

свої фахові можливості, здатності і власне ставлення до свого фаху та до розвитку 

фахової компетентності. Водночас, з погляду практичної спрямованості 

підготовки ПОКО в системі післядипломної освіти, важливим є контекстний 

підхід. Основоположником контекстного підходу вважається А. О. Вербицький. 

На його думку, в контекстному навчанні «мовою науки і за допомогою всієї 

системи форм, методів і засобів навчання (традиційних і нових) послідовно 

моделюється предметний і соціальний зміст майбутньої професійної діяльності 

студентів» [31, с. 53]. 

В американській педагогіці поняття «контекст» розглядається як 

взаємозв’язок усього з усім. За Е. Джонсон, при контекстному підході мислення 

суб’єктів навчання апелює до досвіду. Водночас, якщо певна ідея перевіряється на 
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практиці, засвоюється в контексті дії, то вона набуває для суб’єкта навчання 

конкретного змісту: «у разі контекстного навчання й учіння студенти залучаються 

до значимої для них діяльності, що сприяє зв’язку академічного знання з 

контекстом ситуацій реального життя» [280, с. 3]. 

Нам імпонує позиція С. О. Скворцової, згідно з якою контекстним 

навчанням є таке навчання, в якому динамічно моделюється предметний і 

соціальний зміст професійної діяльності, тим самим забезпечуються умови 

трансформації навчальної діяльності студента у професійну діяльність фахівця. 

Основною характеристикою освітнього процесу контекстного типу є 

моделювання предметного і соціального змісту майбутньої фахової діяльності 

через відтворення реальних фахових ситуацій. За умов застосування контекстного 

навчання моделюється не тільки предметний зміст фахової діяльності, а й її 

контекст і соціальний зміст [195]. 

У подальших дослідженнях будемо враховувати також напрацювання 

О. В. Ковтун, який розглядає сутність контекстного підходу і специфіки його 

застосування в мовленнєвій підготовці майбутніх авіаційних операторів. 

Відтворення предметного, соціального і психологічного аспектів майбутньої 

трудової діяльності в системі типових виробничих завдань дає можливість 

сформувати структуру професійної компетентності авіаційного оператора, 

пов’язаної з мовленням. На думку О. В. Ковтуна, в інтегративно-контекстному 

навчанні авіаційних операторів основними його формами мають бути аналіз 

конкретних виробничих ситуацій, ситуаційні задачі і рольові ігри. Ці навчальні 

форми дають змогу відтворити в навчальній діяльності ті інтеграційні процеси і 

контексти, в яких мовленнєва діяльність студента є засобом розв’язання 

змодельованих професійно-предметних задач. У результаті цього процесу у суб’єкта 

навчання формується цілісна система соціально-професійних умінь майбутнього 

фахівця для розв’язання широкого кола завдань і проблем обраного фаху [84]. 

Зазначений алгоритм доцільно застосувати і в процесі підготовки ПОКО в 

системі післядипломної освіти, оскільки побудова освітнього процесу на основі 
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контекстного навчання дає змогу максимально наблизити зміст і процес 

навчальної діяльності ПОКО до їхньої фахової діяльності. 

Розвиток фахової компетентності ПОКО може відбуватися в процесі 

курсової підготовки, перепідготовки та курсів підвищення кваліфікації. У разі 

застосування цих організаційних форм навчання ПОКО матимуть змогу свідомо 

та адекватно оцінювати свої фахові можливості, здатності, а також власні 

орієнтири розвитку. Ці організаційні форми можуть оптимально реалізовуватися 

тільки за умови розвитку навчальної і професійної суб’єктності ПОКО, оскільки 

їх навчальна діяльність передбачає творчу активність і навчальну суб’єктність. У 

зв’язку з цим у процесі розвитку фахової компетентності ПОКО доцільно 

дотримуватися провідних положень суб’єктно-діяльнісного підходу. 

У процесі розвитку фахової компетентності ПОКО необхідно зважати на 

особливості їх фахової підготовки як дорослих індивідів, зокрема такі: 

усвідомлення ПОКО необхідності розвитку (а інколи і формування) своєї фахової 

компетентності як суб’єктів фахової діяльності; свідоме ставлення до розвитку 

своєї фахової компетентності як суб’єкта діяльності у сфері «людина» – 

«людина»; свідоме осмислення цілей, завдань, змісту, форм, методів, технологій 

та найголовніше, – результату розвитку своєї фахової компетентності; потреба в 

самостійності, автономності в розвитку своєї фахової компетентності; практичне 

ставлення до розвитку фахової компетентності; наявність життєвого, військово-

професійного і фахового досвіду як важливого джерела знань і мотивації до 

навчальної діяльності у процесі розвитку фахової компетентності; вплив на 

розвиток фахової компетентності різноманітних чинників – військово-

професійних, фахових, особистісних, випадкових та інших [225]. 

У зв’язку з цим для концептуального обґрунтування організаційно-

функціональної моделі розвитку фахової компетентності ПОКО в системі 

післядипломної освіти також необхідно враховувати методологічні положення 

освіти дорослих, які висвітлено у межах андрагогічного підходу. 

Особливості розвитку освіти дорослих, як педагогічна проблема, 

досліджували багато вітчизняних і зарубіжних учених – О. В. Аніщенко [7], 
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Л. В. Барановська [16], В. М. Буренко [28], У. Гартеншлагер [276], 

О. А. Дубасенюк [58], І. О. Зель [70], М. Ноулз [282], Р. Е. Свенсон [282], 

С. О. Сисоєва [191], О. І. Топчій [211] та інші. 

З позиції андрагогічного підходу дослідники зазначають такі основні 

принципи навчання дорослих: пріоритет самостійності у навчанні; спільна 

діяльність; опора на досвід того, хто навчається; усвідомленість навчання; 

принцип діагностичності; рівневої диференційованості; індивідуалізації; 

системності; актуалізації результатів; ефективності; розвитку освітніх потреб. 

Нам імпонує бачення Д. Колба щодо застосування циклічної 4-ступінчастої 

емпіричної моделі стилів навчання дорослих (Experiential Learning Model), що має 

сприяти, на нашу думку, фаховому розвитку ПОКО [225]. Ця модель, в основі 

якої лежить теорія емпіричного навчання, містить фундаментальні ідеї, які 

співзвучні з вимогами суб’єктно-діяльнісного навчання і пояснюють навчальну 

поведінку дорослої людини. Згідно з моделлю Д. Колба можна вчитися за одним 

із чотирьох способів: 1) на основі досвіду; 2) за допомогою спостереження і 

рефлексії; 3) за допомогою абстрактної концептуалізації; 4) на основі активного 

експериментування та надання переваги одному з них або на основі їх 

оптимального поєднання [283, с. 40]. Вважаємо, що доцільно організовувати 

розвиток фахової компетентності ПОКО на основі оптимального поєднання всіх 

чотирьох способів. 

Модель Д. Колба може бути реалізовано у процесі вдосконалення 

змістовних модулів навчальних план-програм курсів підвищення кваліфікації. 

Гнучкий вибір певних етапів циклу в різних поєднаннях дає можливість 

адаптувати досвід ПОКО до сучасних вимог і викликів військово-професійної 

освіти з урахуванням рівня сформованості їх фахової компетентності і досвіду 

кожного слухача курсів [225]. 

Безперечно, модель Д. Колба є ефективною та перспективною формою 

навчання дорослих, а її творче застосування в системі підвищення кваліфікації 

ПОКО дасть змогу вирішити такі завдання: 
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залучити їх як фахівців до осмислення (рефлексії, саморефлексії) своїх 

цілей і цінностей як суб’єктів КО ЗС України; 

розвивати практичну здатність інтерпретувати зміст розвитку фахової 

компетентності в системі підвищення їх кваліфікації відповідно до запитів свого 

військово-професійного та фахового розвитку; 

перейти від практико-транслювальної діяльності педагога до практико-

перетворювальної діяльності слухачів; 

дати можливість слухачам покращувати результати своєї діяльності, 

оскільки модель «навчання через досвід» передбачає таке покращення вже 

безпосередньо під час виконання учасниками їхніх нагальних професійних 

завдань, частково під час саме навчання шляхом перетворення його в елемент 

навчальної діяльності. 

Наступним блоком моделі є змістовний, в якому відображено зміст 

підвищення кваліфікації ПОКО та розвитку їх фахової компетентності. Він 

містить систему наукових знань щодо змісту фахової діяльності, оволодіння яким 

забезпечує всебічний розвиток здатностей ПОКО, актуалізацію їхньої ціннісно-

мотиваційної сфери, набуття нового фахового досвіду, підготовку до подальшої 

діяльності у КО ЗС України на більш високому фаховому рівні. 

На наше переконання, зміст фахової підготовки ПОКО в системі 

післядипломної освіти має бути спрямовано на розвиток компонентів їхньої 

фахової компетентності, зміст яких має бути основним об’єктом її розвитку. 

Таким чином, теоретичну та практичну складову підготовки ПОКО та їх 

самостійну роботу необхідно спрямувати на розвиток компонентів їх фахової 

компетентності. 

Змістовну частину моделі розвитку фахової компетентності ПОКО в 

системі післядипломної освіти (в межах курсів підвищення кваліфікації) було 

реалізовано шляхом застосування в освітньому процесі НУОУ авторської 

методики розвитку їх фахової компетентності. Методика містить певний 

навчально-методичний комплекс, що складається з авторської програми 

«Розвиток фахової компетентності ПОКО», окремого авторського розділу у 
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дистанційному навчальному курсі «Управління персоналом у ЗС України» та 

тимчасової електронної вебплатформи для обміну відео-, аудіо-, графічною й 

текстовою інформацією в асинхронному режимі. Більш детально змістовну 

частину цієї методики буде розкрито в підрозділі 2.4. 

Третій блок – суб’єктний. Освітній процес у ВВНЗ є інтелектуальною, 

творчою діяльністю суб’єктів у сфері вищої та післядипломної освіти і науки, яку 

спрямовано на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь і 

набуття компетентностей особами, які вчаться, а також на формування 

гармонійно розвиненої особистості. Великою мірою його ефективність залежить 

від рівня та якості взаємодії науково-педагогічних працівників і слухачів, де, з 

одного боку, діяльність кожного з учасників визначається загальними цілями, а з 

другого, – має особистісний, суб’єкт-суб’єктний характер. 

На думку І. А. Зязюна, «у педагогічній дії є два рівнозначні суб’єкти за 

змістовною сутністю – Людина і Людина. Вони мають створювати один одному 

відчуття спокою, рівноваги, благополуччя, щастя. Як це зробити, знає передусім 

педагог. Він має навчити цього своїх учнів ...навчити своєю Поведінкою, своїм 

Статусом, своїми Знаннями, своєю Людяністю, своєю Свободою, своєю Любов’ю, 

своїм Щастям, своїм Талантом» [67, с. 17]. 

Суб’єкт-суб’єктні відносини є основою реалізації сучасної парадигми вищої 

освіти в Україні і полягають у тому, що всі учасники освітнього процесу є 

рівноправними суб’єктами діяльності. У процесі підвищення кваліфікації ПОКО 

відбувається міжособистісна взаємодія між науково-педагогічними працівниками 

і слухачами на основі активного діалогу та співпраці. Цей процес передбачає 

особистісно орієнтований підхід до кожного слухача – орієнтування на слухача як 

на суб’єкта фахової підготовки з урахуванням його можливостей, інтересів, потреб 

та індивідуально-психічних якостей. 

Четвертим блоком є організаційно-методичний, який забезпечує 

оптимальну організацію підвищення кваліфікації та сприяє розвитку фахової 

компетентності ПОКО. Він містить дві форми організації післядипломної освіти: 

очне навчання (курси підвищення кваліфікації) та дистанційне навчання, а також 
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визначає методичну основу розвитку фахової компетентності ПОКО – види 

навчальних занять, методи та засоби розвитку їх фахової компетентності. 

Післядипломна освіта ПОКО за вищевказаними формами її організації 

передбачає вирішення таких завдань: 

розвиток їх ціннісно-мотиваційних настанов, що спрямовані на вмотивоване 

ставлення до своєї фахової діяльності, а також здатності до саморегуляції, 

самоконтролю, уміння орієнтуватися та адекватно діяти в різноманітних фахових 

ситуаціях; 

поглиблення спеціалізованих (фахових) знань ПОКО у сфері управління 

персоналом з метою більш ефективного виконання функціональних обов’язків за 

посадою призначення; набуття знань щодо сучасного досвіду ЗС передових 

держав – членів НАТО у сфері управління персоналом (людськими ресурсами); 

вдосконалення вмінь і навичок ПОКО виконувати конкретні фахові 

завдання кадрового забезпечення в ЗС України та самовдосконалення своїх 

фахових здатностей; 

підвищення рівня фахової компетентності ПОКО в межах самостійної 

підготовки та самоосвіти як основного елементу їх самоменеджменту, який 

реалізується через їх суб’єктність у навчально-пізнавальній діяльності; 

розвиток здатностей щодо управління персоналом – забезпечення 

виконання основних менеджерських функцій, прийняття ефективних 

менеджерських (управлінських) рішень і вміння працювати з різноманітною 

інформацією; 

розвиток професійно важливих якостей ПОКО, зокрема таких, що 

впливають на успішність виконання ними фахової діяльності у сфері управління 

персоналом і сприяють реалізації власного потенціалу; 

розвиток здатності до активної та адекватної міжособистісної взаємодії в 

процесі реалізації менеджерських функцій; 

створення умов для самореалізації та фахового самовизначення ПОКО; 
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розвиток здатності ПОКО до об’єктивного самооцінювання та сприйняття 

самих себе як суб’єктів фахової діяльності (оцінювання власних результатів 

фахової діяльності, рівнів розвиненості фахової компетентності). 

У процесі підготовки на курсах підвищення кваліфікації, а також у межах 

дистанційної освіти розвиток фахової компетентності ПОКО відбувається через 

поетапний розвиток його окремих компонентів. 

На першому етапі відбувалась актуалізація фахової спрямованості ПОКО, їх 

мотивування до фахового розвитку в межах своєї діяльності відповідно до 

теперішнього та майбутнього посадового призначення. Найбільш ефективними 

для реалізації цих цілей формами та методами освітнього процесу є мотиваційні 

тренінги та лекції-презентації авторитетних представників КО ЗС України. 

Наступний етап спрямовано на поглиблення спеціалізованих (фахових) 

знань ПОКО, набуття ними нових знань у сфері управління персоналом та 

сучасного досвіду ЗС передових держав – членів НАТО; розвиток умінь і навичок 

виконувати конкретні фахові завдання кадрового забезпечення у ЗС України, а 

також удосконалення здатностей щодо управління персоналом; розвиток їх 

професійно важливих якостей. 

Розвиток зазначених компонентів може відбуватися як послідовно, так і 

паралельно. З урахуванням стислих термінів підвищення кваліфікації ПОКО, 

заняття в межах запровадження авторської методики щодо розвитку їхньої 

фахової компетентності проводились таким чином, щоб відбувався комплексний 

розвиток усіх її компонентів. 

Загалом розвиток фахової компетентності ПОКО має одну загальну рису – 

відбувається постійно та триває періодично в межах системи курсів підвищення 

кваліфікації та дистанційного навчання, а також має ґрунтуватися на більш 

широкому застосуванні технології самоменеджменту. Особливістю розвитку 

фахової компетентності ПОКО в межах післядипломної освіти є її організація на 

основі концепції змішаного навчання шляхом гармонійного поєднання очної та 

дистанційної форм навчання, традиційних та інноваційних форм, методів і засобів 

активізації навчально-пізнавальної діяльності слухачів курсів. 
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Функція діагностувально-результативного блоку полягає в моніторингу 

розвиненості фахової компетентності ПОКО за допомогою визначених критеріїв і 

показників її оцінювання. З метою подальшого дослідження було співвіднесено 

зазначені критерії оцінювання з теоретично обґрунтованими компонентами 

структури фахової компетентності ПОКО, зокрема, ціннісно-мотиваційний 

критерій з ціннісно-мотиваційним компонентом; інтелектуально-когнітивний – з 

когнітивним компонентом; праксеологічний – з практично-діяльнісним 

компонентом; індивідуально-психічний – з індивідуально-психічним (професійно 

важливими якостями) компонентом; емоційно-вольовий – з емоційно-вольовим 

компонентом; комунікативний – з комунікативним компонентом; організаційно-

управлінський – з менеджерським компонентом та регулятивний – із суб’єктним 

компонентом. Для оцінювання застосовували певні методи (тестування, 

використання квазіпрофесійних завдань), що дало змогу розкрити суть 

компонентів фахової компетентності та обґрунтувати їх доцільність в 

організаційно-функціональній моделі розвитку фахової компетентності ПОКО. 

Важливим елементом діагностувально-результативного блоку моделі є 

визначення рівнів розвиненості фахової компетентності ПОКО – низький, 

достатній і високий. Більш ґрунтовний аналіз змісту цих рівнів міститься у 

підрозділі 3.1. Результатом реалізації моделі є розвиток фахової компетентності 

ПОКО, який полягає в досягненні таких результатів: актуалізації їх фахової 

спрямованості та мотивуванні до фахового розвитку; поглибленні спеціалізованих 

(фахових) знань, набутті нових знань у сфері управління персоналом та нового 

сучасного досвіду ЗС передових держав – членів НАТО; розвитку вмінь і навичок 

виконувати конкретні фахові завдання кадрового забезпечення, а також 

здатностей щодо управління персоналом; розвитку професійно важливих якостей 

ПОКО та фахової суб’єктності. 

Успішність реалізації цієї моделі залежить від індивідуальних можливостей 

ПОКО, їх цілеспрямованого розвитку фахової компетентності на курсах 

підвищення кваліфікації та дистанційного навчання, а також рівня професійної та 

фахової компетентності науково-педагогічних працівників, особливо, що 
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стосується їх здатності впроваджувати в освітній процес інноваційні форми, 

методи, технології та засоби підвищення кваліфікації. 

На основі результатів моніторингу розвиненості фахової компетентності 

ПОКО можна вносити відповідні зміни до змісту підвищення їх кваліфікації та 

корективи в навчально-методичне забезпечення цього освітнього процесу. 

Отже, застосування методу педагогічного моделювання дає можливість 

відтворити основні характеристики розвитку фахової компетентності ПОКО в 

межах організаційно-функціональної моделі, а також визначити етапи, напрями, 

форми й методи її розвитку. 

 

2.4. Методика розвитку фахової компетентності посадових осіб 

кадрових органів Збройних сил України в системі післядипломної освіти  

 

Сучасні події в Україні та її ЗС переконливо свідчать про необхідність 

внесення суттєвих якісних змін у систему підготовки військових фахівців, 

зокрема і ПОКО, які безпосередньо забезпечують комплектування ЗС України 

особовим складом і, тим самим, суттєво впливають як на рівень боєготовності 

військ (сил), так і на обороноздатність держави в цілому. Для цього вони самі 

особисто мають бути професіоналами у сфері кадрового менеджменту. У зв’язку з 

цим цілком очевидно, що нині нагальною потребою в системі підготовки фахівців 

КО ЗС України є необхідність дотримання принципів професіоналізму та 

цілеспрямованого розвитку їхньої фахової компетентності, які в сучасних умовах 

стають вирішальними та передбачають переорієнтацію цієї системи на надання 

спеціальних (фахових) знань, формування практичних фахових умінь і 

здатностей, необхідних для реалізації посадових компетенцій. Водночас у ВВНЗ 

фаховій підготовці фахівців кадрового менеджменту приділяється недостатньо 

уваги. Це, у свою чергу, потребує розроблення методики розвитку фахової 

компетентності ПОКО [217; 218]. 

Теоретичний аналіз та узагальнення результатів досліджень з проблеми 

підготовки фахівців КО ЗС України в системі післядипломної освіти дозволяють 
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визначити основні чинники вдосконалення їх фахової підготовки, спрямованої на 

отримання конкретних результатів і чітке визначення оптимальних способів їх 

досягнення. На успішність їх фахової підготовки має впливати і обґрунтована 

нами авторська методика, яку покладено в основу розвитку фахової 

компетентності ПОКО. 

У педагогічній науці існує багато різноманітних визначень поняття 

«методика». Наприклад, це – «…галузь педагогічної науки, яка досліджує 

закономірності вивчення певного навчального предмету…» [12, с. 92; 161, с. 206]. 

О. Е. Коваленко дає таке визначення: «Методика – це сукупність методів 

досягнення цілі…» [83, c.3]. На думку Р. М. Макарова, «методика навчання – це 

система обґрунтованої побудови занять та оптимального спрямування 

мисленнєвої діяльності студентів у процесі навчання» [104, с. 436]. 

З нашої точки зору найбільш вичерпне визначення було запропоновано 

В. В. Ягуповим, який зазначає, що методика – «це конкретні форми та засоби 

використання методів, за допомогою яких здійснюється дедалі більш глибоке 

пізнання різноманітних педагогічних проблем та їх розв’язання» [252, с. 357]. На 

думку С. У. Гончаренка, присутність у методиці специфічного предмета 

дослідження і специфічних завдань, які вона розв’язує, є одним з найважливіших 

аргументів, на користь статусу методики як самостійної науки [50, с. 20]. 

Можемо стверджувати, що методика розвитку фахової компетентності 

ПОКО в системі післядипломної освіти являє собою навчальну систему, яка 

ґрунтується на засадах концепції змішаного навчання, провідних ідеях 

компетентнісного, суб’єктно-діяльнісного, контекстного та андрагогічного 

підходів, містить цілі, принципи, цілеспрямовано скомпоновані та найбільш 

раціональні й ефективні методи, способи, прийоми, форми, засоби, а також 

основні етапи її реалізації. Вона має сприяти актуалізації ціннісно-мотиваційної 

сфери ПОКО, примноженню їхніх фахових знань, вдосконаленню навичок, умінь 

і здатностей, засвоєнню нових спеціальних технологій і методик здійснення 

кадрової роботи [218]. При цьому методика має відповідати таким вимогам:  
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«концептуальності (має спиратися на певну наукову концепцію, що передбачає 

філософський, дидактичний і соціально-педагогічний аспекти досягнення цілей); 

системності (у ній мають чітко простежуватися всі ознаки системи – логіка 

процесу, взаємозв’язки його частин, цілісність); 

керованості (передбачає можливість діагностичного цілепокладання, 

проектування процесу навчання, поетапної діагностики, варіювання засобами і 

методами з метою коригування результату); 

ефективності (має бути ефективною за результатами та оптимальною за 

витратами, гарантувати досягнення певного стандарту); 

відтворюваності (мати можливість застосування, повторення іншими)» [188, 

с. 86]. 

Необхідно зазначити, що методика має забезпечувати дотримання таких 

вимог: 

спрямованість не тільки на розширення обсягу, структурування, 

інтегрування, узагальнення та систематизацію предметного змісту своєї фахової 

діяльності на теперішніх та наступних посадах призначення, а й на системний 

розвиток їхньої фахової компетентності; 

постійне узгодження їх попереднього практичного досвіду як кадрових 

менеджерів із науковим змістом здобутих фахових знань, навичок, умінь і 

здатностей та забезпечення контролю й оцінювання кінцевого результату їх 

навчальної діяльності; 

організацію навчальної діяльності ПОКО на рівні, який дасть змогу їм 

вибирати зміст, вид і форму навчальних занять під час вирішення навчальних 

завдань, пов’язаних з практикою кадрової роботи. 

Вищевикладене дало змогу сформувати завдання методики розвитку 

фахової компетентності ПОКО. Згідно з С. У. Гончаренком, завдання – це 

«сукупність цілей та умов, при якій її потрібно виконати…» [161, с. 130]. На 

думку Р. М. Макарова, завдання – це «мета в певних умовах цільової діяльності, 

якої має бути досягнуто при перетворенні цих умов деякою сукупністю дій 

(операцій)…» [104, с. 436], що співпадає з нашим розумінням цього терміна. 
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Для реалізації методики розвитку фахової компетентності ПОКО було 

розроблено такий комплекс педагогічних завдань: 

1. Актуалізувати ціннісно-мотиваційну сферу ПОКО з метою їх 

особистісного та фахового зростання, особистісної самоактуалізації в навчальній, 

а потім і фаховій діяльності. 

2. Сприяти примноженню їх фахових знань, засвоєнню нових спеціальних 

технологій і методик здійснення кадрової роботи у військовому середовищі. 

3. Удосконалити навички та вміння ПОКО щодо кадрової роботи в 

результаті впровадження в їх фахову підготовку технологій інтерактивного, 

контекстного, прoблемнo-ситуативнoгo навчання та застосування інфoрмаційнo-

кoмунікаційних технологій. 

4. Забезпечити розвиток суб’єктного професійного досвіду ПОКО з 

урахуванням досвіду їх попередньої військово-професійної підготовки та 

практичної діяльності на попередніх посадах, а також досвіду передових країн –

 членів НАТО у сфері управління персоналом. 

На основі вимог до методики розвитку фахової компетентності ПОКО та 

визначених завдань було адаптовано основні принципи реалізації методики. 

Принцип навчання, на думку В. В. Ягупова, це спрямовувальні положення, 

нормативні вимоги до організації освітнього процесу, які мають характер 

загальних вказівок, правил, норм і випливають із його закономірностей [262, 

с. 291]. Вони визначають провідні педагогічні положення, що передбачають 

використання сучасних методів, форм і змісту дидактичного процесу та основою 

яких є педагогічні закономірності. Такий підхід співпадає з нашим розумінням 

поняття «принципи навчання». 

Принципи поділялись на загальнодидактичні (науковості, системності, 

розвивальності, доступності, зв’язку теорії та практики та ін.) та спеціальні 

дидактичні (фахової спрямованості освітнього процесу; диференціації змісту та 

методів навчання; наступності та послідовності в її розвитку; розвитку їх 

особистості і психологічної готовності до опанування вищої посади та нових 
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функціональних обов’язків; розвитку у ПОКО індивідуального стилю фахової 

діяльності залежно від рівня КО ЗС України) принципи. 

Зважаючи на зазначені принци, нами було розроблено змістовну частину 

методики. У науково-педагогічній літературі є багато визначень поняття «зміст 

навчання». На думку С. У.  Гончаренка, зміст навчання – «це система наукових 

знань про природу, суспільство, людське мислення, практичні уміння і навички і 

способи діяльності, досвід творчої роботи, світоглядні, моральні і естетичні ідеї і 

відповідну поведінку, якими має опанувати учень у процесі навчання» [161, с. 137]. 

Вважаємо, що зміст методики розвитку фахової компетентності ПОКО має 

ґрунтуватися на реалізації таких положень: 

сприяння повного прояву всебічних здібностей ПОКО, створення умов для 

їх творчої самореалізації в освітньому процесі; 

систематичне стимулювання ПОКО до творчої навчальної та подальшої 

фахової діяльності – зміст, форми, методи та засоби навчання мають 

забезпечувати можливість їх самоосвіти, саморозвитку, самовираження та 

самоактуалізації у процесі поглиблення фахових знань, удосконалення 

специфічних менеджерських навичок, умінь і здатностей, а також розвитку 

об’єктивного самооцінювання успішності в опануванні фаховою майстерністю. 

Авторську методику розвитку фахової компетентності ПОКО в системі 

післядипломної освіти реалізовано у п’ять етапів: 

мотиваційно-стимуляційний; 

теоретично-когнітивний; 

організаційно-праксеологічний; 

суб’єктно-рефлексивний; 

діагностичний. 

На кожному етапі реалізації авторської методики виконувались специфічні 

завдання, сукупність яких становила єдину мету етапу. Усі етапи взаємозв’язані і 

в цілому сприяли досягненню загальної мети реалізації авторської методики 

(табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2 

Методика розвитку фахової компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти  

Етап Мета Завдання 
Методи, форми, технології 

та засоби 

Навчальні 

заняття 

1 2 3 4 5 

М
о
ти

в
ац

ій
н

о
-

ст
и

м
у
л
я
ц

ій
н

и
й

 

Актуалізація 

ціннісно-

мотиваційної 

сфери ПОКО 

Актуалізувати у ПОКО потребу набуття фахової освіти. 

Мотивувати до активізації навчально-пізнавальної діяльності у 

процесі розвитку своєї фахової компетентності; прагнення 

поглибити фахові знання, вміння, навички та отримати 

бажаний досвід; позитивного ставлення до обраного фаху та 

прагнення реалізувати власний потенціал у сфері управління 

персоналом; досягнення високого рівня розвиненості фахової 

компетентності як суб’єкта фахової діяльності. 

Сприяти усвідомленню особистих цінностей діяльності як 

ПОКО, професійних і фахових цінностей, настанов. 

Усне викладання матеріалу, 

демонстрація (показ), бесіда, 

дискусія, тренінг, есе, 

анкетування, тестування, 

самоконтроль, 

самооцінювання. 

Лекція  

(е-лекція), 

групове 

заняття, 

групова 

вправа, 

самостійне 

заняття 

Т
ео

р
ет

и
ч
н

о
-к

о
гн

іт
и

в
н

и
й

 

Поглиблення 

та 

систематизація 

фахових знань 

та практичного 

досвіду  

Поглибити фахові знання з урахуванням специфіки фахової 

діяльності та особливостей виконання завдань за 

призначенням. 

Систематизувати фахові знання з теорії кадрового 

менеджменту, основ кадрової роботи; вимог керівних та 

методичних документів. 

Ознайомити слухачів з кращим досвідом діяльності служб 

персоналу армій держав-членів НАТО та цивільного сектору з 

метою його адаптації та подальшого впровадженням у свою 

фахову діяльність та повсякденну діяльність КО ЗС України, 

знаходження нових шляхів підвищення ефективності кадрової 

роботи на основі запровадження новітніх технологій кадрового 

менеджменту. 

Усне викладання матеріалу, 

демонстрація, бесіда, 

дискусія, презентація, 

тестування, вебтехнологія, 

навчання "один до багатьох", 

навчання «багато хто», 

дискусійні групи, мозкові 

атаки, форуми, вивчення 

спеціальної літератури, 

інформаційно-аналітичних 

матеріалів дистанційного 

курсу та тих, що були 

розміщенні на тимчасовій 

вебплатформі, самоконтроль. 

Лекція  

(е-лекція), 

групове 

заняття, 

самостійне 

заняття 
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Продовження табл. 2.2 

1 2 3 4 5 
О

р
га

н
із

ац
ій

н
о

-

п
р
ак

се
о
л
о
гі

ч
н

и
й

 
Розвиток і 

вдосконалення 

фахових умінь і 

навичок ПОКО (на 

основі набутих 

теоретичних 

фахових знань) 

Сприяти розвитку та вдосконаленню у ПОКО: 

фахових умінь і навичок, що будуть необхідні у 

подальшій практичній діяльності, а також 

індивідуального фахового стилю діяльності; 

фахових умінь і навичок управління персоналом; 

соціально-комунікативних умінь і навичок 

міжособистісної взаємодії як одного з важливих аспектів 

діяльності кадрового менеджера; 

досвіду практичної діяльності; 

професійно важливих якостей. 

Моделювання (виконання 

функціональних обов’язків 

визначених посадових осіб), 

тренінг, аналіз кадрових 

ситуацій, кейс-технологія, 

вебтехнологія, навчання "один до 

багатьох" та «багато хто», 

дискусія, дискусійні групи, 

мозкова атака, перегляд і 

обговорення відеоматеріалів. 

Групове та 

практичне 

заняття, 

групова 

вправа, 

самостійне 

заняття 

С
у
б

’є
к
тн

о
-р

еф
л

ек
си

в
н

и
й

 

Розвиток здатності 

щодо оцінювання та 

самооцінювання 

успішності та 

результативності 

власної навчальної 

діяльності, 

об’єктивного 

сприйняття себе як 

суб’єкта навчальної 

та фахової 

діяльності 

Сприяти розвитку таких здатностей: 

оцінювання та самооцінювання успішності та 

результативності своєї навчальної діяльності; 

до самоаналізу та осмислення досвіду власної фахової 

діяльності; 

мислити, діяти та об’єктивно сприймати себе як 

суб’єкта навчальної та фахової діяльності; 

визначати власний емоційний стан та емоційний стан 

персоналу і враховувати його в діяльності; 

корегувати свою діяльність, визначати способи 

досягнення визначених цілей, оптимально вибирати 

стратегію поведінки та діяльності в складних ситуаціях; 

актуалізувати своє професійне ставлення до самого 

себе як до суб’єкта фахової діяльності, прагнення до 

фахового вдосконалення та саморозвитку. 

Усне викладання матеріалу, 

демонстрація (показ), бесіда, 

дискусія, тренінг, самоконтроль, 

самооцінювання. 

Лекція, 

групова 

вправа, 

самостійне 

заняття 

Д
іа

гн
о
ст

и

ч
н

и
й

 

Діагностування 

розвиненості 

фахової компетент-

ності ПОКО 

оцінити рівень розвиненості фахової компетентності; 

перевірити ступінь засвоєння спеціалізованих (фахових) 

знань, рівень розвиненості фахових умінь і навичок. 

Психодіагностичні методики, 

метод експертного оцінювання, 

авторський тест (фахові знання), 

авторський квазіпрофесійний тест. 

Підсумковий 

контроль, 

тестування  
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Мотиваційно-стимуляційний етап передбачає розвиток творчої навчальної 

діяльності ПОКО, постійне фахове вдосконалення та актуалізацію мотивації 

набуття фаху військового кадрового менеджера. Здійснювалося формування 

свідомого ставлення ПОКО до навчальної діяльності як чинника актуалізації їх 

позитивної настанови до розвитку власної фахової компетентності як суб’єктів 

кадрового менеджменту, розвитку зовнішньої і внутрішньої мотивації до 

навчання. Основним видом занять у межах цього етапу були групові вправи 

вигляді мотиваційного тренінгу як форми групової роботи, що забезпечує активну 

участь і творчу взаємодію учасників освітнього процесу. 

Крім того, з метою підвищення якості проведення занять, актуалізації 

мотивації ПОКО щодо прагнення подальшого проходження служби у КО ЗС 

України, фахового вдосконалення та активізації їх навчально-пізнавальної 

діяльності на курсах підвищення кваліфікації було залучено найбільш 

досвідчених фахівців – представників КО ЗС України. 

Теоретично-когнітивний етап. Мета етапу – поглиблення та систематизація 

фахових знань і практичного досвіду у сфері управління персоналом. Основні 

завдання – сприяти поглибленню слухачами систематизованих фахових знань 

щодо мети, принципів, технологій, засобів і специфіки діяльності КО ЗС України, 

розвитку здатності встановлювати відносини, формулювати судження, 

аналізувати проблеми кадрової роботи і використовувати засвоєні стратегії для 

вирішення завдань кадрового менеджменту, з’ясування специфіки посадових 

компетенцій ПОКО на різних рівнях управління та їх реалізації на конкретних 

посадах. Важливим аспектом вдосконалення фахової діяльності є аналіз та 

впровадження кращого досвіду у певній сфері.  

У межах авторської методики велике значення надавалось можливості 

ознайомлення слухачів з кращим досвідом функціонування служб персоналу 

армій передових країн світу та цивільного сектору з метою його адаптації та 

подальшого впровадження у свою фахову діяльність і повсякденну діяльність КО 

ЗС України, пошуку нових напрямів та способів підвищення ефективності 

кадрової роботи на основі запровадження сучасних технологій кадрового 
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менеджменту. У ході реалізації цього етапу використовувалися такі види навчальних 

занять, як лекції, е-лекції, групові заняття. Велика увага приділялась самостійній 

роботі слухачів, зважаючи на стислі терміни курсів підвищення кваліфікації. 

Метою організаційно-праксеологічного етапу є розвиток та вдосконалення 

фахових умінь і навичок ПОКО на основі набутих теоретичних фахових знань, які 

будуть необхідні в подальшій практичній діяльності. Змістом навчальної 

діяльності слухачів на цьому етапі є системний, систематичний, послідовний і 

комплексний розвиток фахових навичок, умінь і здатностей, певних «шаблонних 

процесуальних дій» у кадровій роботі, послідовне вдосконалення індивідуального 

фахового стилю діяльності. 

Це сприяє розвитку практичних фахових знань, вдосконаленню навичок, 

умінь і здатностей виконувати функціональні обов’язки відповідно до посадового 

призначення. 

Основним видом навчальних занять були практичні заняття, особливістю 

яких було активне застосування кейс-технології, де передбачалось виконання 

певних квазіпрофесійних завдань (аналіз кадрових ситуацій). 

Суб’єктно-рефлексивний етап. На цьому етапі у ПОКО розвивається 

здатність до оцінювання й самооцінювання успішності та результативності 

власної навчальної діяльності, надання їй суб’єктного та фахового смислу і 

спрямування, а також здатність до самоаналізу, узагальнення та осмислення 

досвіду власної фахової діяльності в КО ЗС України. Цьому сприяє осмислення та 

усвідомлення ними цілей, змісту, результатів і специфіки фахової діяльності на 

теперішніх і майбутніх посадах, об’єктивне оцінювання розвиненості своєї 

фахової компетентності. 

Важливим аспектом є розвиток здатності ПОКО практично мислити, діяти і 

об’єктивно сприймати себе як суб’єкта навчальної та фахової діяльності. У сфері 

управління персоналом, до якої належить діяльність кадрового менеджера, одним 

із визначальних чинників налагодження міжособистісної комунікації є здатність 

визначати власний емоційний стан та емоційний стан персоналу і враховувати 

його в процесі організації службової діяльності та реалізації посадових компетенцій. 
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Результатом має стати розвинене вміння корегувати свою діяльність, визначати шляхи 

досягнення визначених цілей, оптимально вибирати стратегію поведінки та діяльності 

в складних ситуаціях та самостійно здійснювати фахову діяльність. 

У межах саме цього етапу відбувається перехід від переважно теоретичних 

знань до практичних, коли слухачу треба не просто продемонструвати свої 

теоретичні знання та практичні вміння, навички і здатності, а необхідно їх 

перенести на ту чи іншу практичну ситуацію своєї фахової діяльності. 

Діагностичний етап передбачає здійснення підсумкового контролю як 

елементу зворотного зв’язку в освітньому процесі. Метою цього етапу є 

діагностування розвиненості фахової компетентності ПОКО, а саме оцінювання 

рівня її розвиненості – перевірка ступеня засвоєння спеціалізованих (фахових) 

знань, рівня розвиненості (набуття нової якості) фахових умінь, навичок і 

здатностей відповідно до цілей і завдань авторської методики розвитку фахової 

компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти. 

Зазначимо, що ефективно реалізувати визначені завдання й мету кожного з 

вищевказаних етапів можна тільки завдяки послідовному розвитку фахових знань, 

навичок, умінь і здатностей, професійно важливих якостей, врешті-решт шляхом 

усвідомлення і сприйняття цінностей військового кадрового менеджера. 

Структурно методика являє собою навчально-методичний комплекс, що 

складається з авторської програми «Розвиток фахової компетентності ПОКО» 

(додаток Е.1), окремого авторського розділу у дистанційному навчальному курсі 

«Управління персоналом у Збройних силах України» та тимчасової електронної 

вебплатформи для обміну відео-, аудіо-, графічною й текстовою інформацією в 

асинхронному режимі. Особливістю зазначеної методики є гармонійне поєднання 

очної та дистанційної форм навчання, традиційних та інноваційних форм, методів 

і засобів активізації навчально-пізнавальної діяльності слухачів курсів. 

Авторський розділ у дистанційному навчальному курсі та тимчасова електронна 

вебплатформа містять інформаційні та наочно-демонстраційні матеріали, що 

доповнюють основну (традиційну) складову підготовки ПОКО. 
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Особливістю методики є гармонійне поєднання традиційних та 

інноваційних форм, методів і засобів активізації навчально-пізнавальної 

діяльності слухачів. Основними видами навчальних занять є лекції (е-лекції), 

групові та практичні заняття, групові вправи. Під час проведення навчальних 

занять використовувались такі методи, форми, технології та засоби активізації 

навчально-пізнавальної діяльності – усне викладання матеріалу, демонстрація 

(показ), презентація, бесіда, дискусія, тренінг, моделювання, аналіз кадрових 

ситуацій, анкетування, тестування, есе, кейс-технологія, вебтехнологія, навчання 

«один до багатьох», навчання «багато хто», дискусійні групи, мозкові атаки, 

форуми. З метою підвищення якості фахового рівня теоретичних занять, для 

проведення експертних лекцій запрошували відомих та авторитетних 

представників КО ЗС України, які є експертами з актуальних питань кадрової 

роботи. Лекції супроводжувалися дискусією і трансформувалися у форму 

експертних консультацій і майстер-класів. Важливим елементом (організаційною 

формою навчальної діяльності) цього комплексу є самостійна робота слухачів. 

З метою актуалізації ціннісно-мотиваційної сфери та вдосконалення 

фахових знань, навичок і вмінь слухачів було реалізовано авторську програму 

«Розвиток фахової компетентності ПОКО». З метою розвитку позитивного 

ставлення ПОКО до фахової діяльності до цієї програми було включено 

змістовний модуль «Фахова вмотивованість ПОКО». На початку запропонованої 

програми було проведено теоретичну лекцію на тему «Програма успішного 

професійного (фахового) майбутнього», метою якої було сприяти актуалізації 

потреби ПОКО щодо розвитку позитивного ставлення до обраного фаху – 

військового кадрового менеджера, розвитку вміння адекватно оцінювати свої 

можливості та досягати цілей фахової діяльності та фахового майбутнього, 

планувати програму професійного розвитку та саморозвитку на різних етапах 

свого життєвого та військово-професійного шляху, що в кінцевому рахунку дасть 

можливість реалізувати власний потенціал у сфері управління персоналом. В 

межах цього змістовного модуля основними видами навчальних занять є лекція 

(е-лекції), групові та практичні заняття, групові вправи. При проведенні 
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навчальних занять використовувалися такі методи, форми, технології та засоби 

активізації навчально-пізнавальної діяльності – усне викладання матеріалу, 

демонстрація (показ), презентація, бесіда, дискусія, тренінг, есе. Приклад щодо 

змістовної частини модуля «Фахова вмотивованість ПОКО» наведено в 

додатку Е.2. 

З метою поглиблення фахових знань і розвитку фахових навичок і вмінь 

ПОКО до авторської навчальної програми було включено змістовний модуль 

«Розвиток практично-діяльнісного компонента фахової компетентності ПОКО». 

На початку було проведено лекцію на тему: «Досвід збройних сил провідних 

країн – членів НАТО щодо побудови сучасної системи кадрового менеджменту» 

та «Застосування сучасних технологій кадрового менеджменту у сфері управління 

персоналом», метою яких було набуття слухачами знань стосовно кращого 

досвіду ЗС НАТО щодо побудови сучасної системи кадрового менеджменту та 

місця і ролі в ній кадрового менеджера. Для проведення практичних занять та 

самостійної роботи під керівництвом викладача було розроблено спеціалізовані 

«кейси» та вправи. Приклад щодо змістовної частини модуля «Розвиток 

практично-діяльнісного компонента фахової компетентності ПОКО» наведено в 

додатку Е.3. 

Для розвитку здатності до рефлексії ПОКО запропоновано змістовний 

модуль «Розвиток рефлексивності ПОКО». У процесі розвитку фахової 

компетентності ПОКО рефлексивність виступає як його професійно важлива 

якість, що прискорює процеси фахового розвитку, і в свою чергу, підвищує 

креативність фахової діяльності. 

Серед науковців існують різні погляди щодо розвитку рефлексії. Так, 

Д. Дьюї називає рефлексією роздуми або міркування, тобто – це аналіз власного 

психічного стану як суб’єкта пізнання та діяльності. На його думку, рефлексія – 

це вміння розпізнати зв’язок між тим, що намагаємося робити, і тим, які 

результати дають наші дії [51]. Процес рефлексії передбачає, на думку 

А. В. Карпова, аналіз власного мислення, а також спілкування з іншими людьми, 

міркування за іншу особу. У зв’язку з цим він виокремлює дві форми рефлексії – 
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рефлексію власної діяльності та рефлексію внутрішнього світу іншої людини [78]. 

Під час реалізації програми враховували, що у структурі рефлексії розрізняють 

чотири її основні аспекти залежно від тієї функції, яку вона покликана реалізувати 

– інтелектуальну, особистісну, комунікативну й корпоративну.  

При розробленні даного змістовного модуля враховувалось, що здатність до 

рефлексії формується у суб’єкта поступово і розвинена у різних ПОКО 

неоднаково. Під час реалізації програми ми враховували, що у структурі рефлексії 

розрізняють чотири її основні аспекти залежно від тієї функції, яку вона 

покликана реалізувати: інтелектуальна, особистісна, комунікативна й фахова чи 

корпоративна види рефлексії. З функціональної точки зору виділяються такі 

методи та способи рефлексії – самоспостереження, самоаналіз, самооцінювання, 

самоконтроль. У зв’язку з цим до програми увійшли відповідні вправи. 

Перед практичними заняттями було проведено лекцію на тему: 

«Психологічні умови саморозвитку та адекватного розвитку професійного Я», 

метою якої було ознайомлення слухачів з методами та способами розвитку 

рефлексії та саморефлексії. Приклад щодо змістовної частини модуля «Розвиток 

рефлексивності ПОКО» наведено в додатку Е.4.  

З метою розвитку емпатійних умінь ПОКО впроваджено змістовний модуль 

«Розвиток емпатійних вмінь ПОКО». Для фахівців цього напряму особливу 

цінність становить здатність до емпатії, що є вкрай необхідною якістю для роботи 

з персоналом. У процесі розроблення комплексу вправ спиралися на різноманітні 

наукові підходи до визначення поняття «емпатія», яке введено в науку 

Е. Тітченером [142, c. 287]. Дотичним до поняття «емпатія» є поняття 

«співпереживання», яке досліджував М. М. Бахтін. Він розглядав це поняття як 

співчуття іншій особі, але збереження своєї творчої точки зору, тобто свого 

адекватного Я, що також є важливим у суб’єкт-суб’єктній взаємодії кадрового 

менеджера з персоналом [17]. У зв’язку з цим при формуванні комплексу вправ 

брали до уваги особливості емоційної сфери ПОКО. У процесі проведення 

комплексу вправ враховували, що в комунікативному плані для успішної 

взаємодії з персоналом ПОКО мають володіти спеціальними комунікативними 
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здатностями для фахової діяльності. Так, Н. В. Чепелєва однією зі складових 

професійної компетентності фахівця визначає комунікативну. На її думку, 

комунікаційна компетентність формується та розвивається в процесі діалогу, що 

проявляється в інтеракції смислових позицій суб’єктів. У результаті такої 

взаємодії відбувається синтез нових професійних смислів, а також починає 

розвиватися одна з важливих професійно важливих якостей – діалогічність [242]. 

Вона передбачає діалогічну інтенцію, тобто безумовне прийняття особою іншого, 

вміння встановлювати ефективні контакти з колегами, професійну рефлексію, 

здатність вести професійно орієнтований діалог. 

На початку змістовного модуля було проведено теоретичну лекцію на тему 

«Емпатія як здатність зрозуміти емоційний стан іншої людини», метою якої було 

ознайомлення слухачів з необхідністю розвивати емпатійну здатність і 

визначення її місця у взаємодії між людьми під час виконання фахової діяльності. 

Приклад щодо змістовної частини модуля «Розвиток емпатійних вмінь ПОКО» 

наведено в додатку Е.5. 

Для розвитку комунікативної складової фахової компетентності ПОКО було 

включено змістовний модуль «Розвиток культури міжособистісної взаємодії 

ПОКО». Однією із основних функцій кадрового менеджера є проведення 

періодичних бесід з персоналом. Тому, при визначенні комплексу вправ, особлива 

увага зосереджувалась на розвитку у ПОКО культури міжособистісної взаємодії. 

В основу комплексу вправ, спрямованих на розвиток культури взаємодії, 

було покладено «Технологію консультативної взаємодії», яку запропоновано 

С. В. Васьківською [30]. У процесі самостійної підготовки під керівництвом 

викладача слухачі відпрацьовували технологію формування культури 

конструктивної взаємодії з іншими учасниками групи. Приклад щодо змістовної 

частини модуля «Розвиток культури міжособистісної взаємодії ПОКО» наведено 

в додатку Е.6. 

Важливим для ПОКО є комплекс вправ, спрямований на розвиток 

креативних здатностей. Під час складання програми спиралися на концепцію 

творчого мислення Е. Боно, який виокремлював логічне і творче (креативне) 



146 

 

мислення, а також особливий різновид – «латеральне мислення». Під латеральним 

мисленням Е. Боно розумів специфічний процес оброблення інформації, що 

спрямований на зміну стереотипного сприйняття навколишньої дійсності, 

створення нових альтернативних підходів до вирішення певної проблеми [143]. 

Теоретичний етап модуля містив лекцію на тему «Креативність як 

невід’ємний компонент інтелектуального розвитку», під час якої слухачів 

ознайомлювали з концепцією творчого мислення Едварда де Боно. . Після лекції зі 

слухачами проводилися практичні заняття, спрямовані на розвиток вмінь і 

навичок розпізнавати незнайомих людей, логічного мислення та навичок 

самоаналізу; зняття страху перед невідомим, перед поставленою проблемою; 

здатностей до поєднання протилежних ідей та формування на їх основі єдиного 

бачення щодо вирішення творчих завдань; спонукання слухачів до активного 

прояву якостей творчої особистості – гнучкості, практичності мислення, 

винахідливості та кмітливості. Приклад щодо змістовної частини модуля 

«Розвиток креативних здатностей ПОКО» наведено в додатку Е.7. 

Значне місце у методиці, беручи до уваги стислі терміни курсів підвищення 

кваліфікації, відводилось самостійній роботі слухачів, оскільки самоменеджмент 

ПОКО у розвитку своєї фахової компетентності є вирішальним аспектом розвитку 

суб'єктності у навчально-пізнавальній і фаховій діяльності. Розвиток свідомого 

ставлення, позитивної вмотивованості до розвитку фахової компетентності, на 

нашу думку, є запорукою успішного вдосконалення кваліфікації в системі 

післядипломної освіти. Під час самостійної роботи слухачі мали можливість 

відпрацювати та засвоїти навчальний матеріал (що надавався під час лекційних 

занять та той, що був отриманий на електронних ресурсах – дистанційного курсу 

та тих, що були розміщенні на тимчасовій вебплатформі), закріпити та поглибити 

знання, розвинути вміння та навички. Для цього вони були забезпечені 

інформаційними навчальними матеріалами, а також інформаційно-методичними 

та матеріально-технічними засобами. 

Важливого значення в умовах сьогодення набуває, на думку А. О. Вітченка, 

технологізація освіти, яка пов’язана з використанням технічних засобів, 
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розширенням доступу до інформаційних ресурсів, підвищенням вимог до 

організації навчання, його алгоритмізацією, чітким формулюванням освітніх 

цілей, проектуванням змісту і результатів навчальнo-пізнавальнoї діяльності, 

відбoрoм і застосуванням відповідних технологій навчання [35, с. 23]. 

У межах запропонованої нами методики розвитку фахової компетентності 

самостійна робота ПОКО забезпечувалася ресурсами та можливостями 

дистанційної форми навчання. На нашу думку, основними перевагами її 

використання є підвищення якості освіти, забезпечення її випереджувального 

характеру, доступності сучасних освітніх технологій, розвиток творчості ПОКО. 

Основною формою, що використовувалася при організації дистанційного 

навчання ПОКО, була вебтехнологія, яка полягала в наданні слухачам 

інформаційних освітніх ресурсів, що представлені у формі спеціалізованих 

навчально-методичних матеріалів, призначених для самостійного вивчення та 

використання різних носіїв інформації. 

У межах нашого дослідження використовували вебтехнологію шляхом 

створення тимчасової електронної платформи для обміну відео-, аудіо-, 

графічною й текстовою інформацією в асинхронному режимі. На початковому 

етапі впровадження методики, у WhatsApp месенджері, було створено тимчасову 

групу, до якої входили слухачі курсів підвищення кваліфікації та автор 

дослідження. Усі слухачі мали доступ до сховища даних – диску Google (англ. 

Google Drive), на якому сконцентровано навчальні матеріали (презентації, 

відеолекції, текстові файли з посиланнями на нормативні документи, практичні 

матеріали та шаблони документів щодо передового досвіду держав – членів 

НАТО та досвіду провідних українських HRM-агенцій щодо управління 

персоналом, особливо, що стосується діяльності менеджерів з персоналу, а саме: 

функціональних обов’язків, вимог до кандидатів на ці посади (зокрема і щодо 

професійно важливих якостей), сучасні методики проведення співбесіди, кейси-

ситуативні завдання, матеріали щодо розробки портфоліо та сучасних підходів до 

управління кар’єрою персоналу тощо). Слухачі мали можливість як 

ознайомлюватись із зазначеними матеріалами, так і обговорювати їх на форумі. 
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У межах нашого навчального курсу було також розроблено авторський розділ 

у дистанційному навчальному курсі «Збройні Сили України» (додаток Ж.1). Він 

складався з інформаційних і наочно-демонстраційних матеріалів, що доповнювали 

основну інформаційну складову навчального матеріалу. Вони стосувались структури 

фахової компетентності фахівців кадрового менеджменту та досвіду провідних країн 

світу щодо підготовки фахівців у цій сфері у власних ЗС. Зазначені матеріали дають 

можливість слухачам під час самостійної роботи ознайомлюватись з новими 

матеріалами та поглиблювати свої знання у зазначеній сфері. 

Загалом запропонована методика розвитку фахової компетентності ПОКО в 

системі післядипломної освіти сприяє вирішенню комплексу таких педагогічних 

завдань: 

цілеспрямованому системному і послідовному розвитку їх фахової 

компетентності; 

впровадженню в їх фахову підготовку інтерактивних педагогічних 

технологій; 

використанню практико-орієнтованих, суб’єктно-діяльнісних і контекстних 

технологій і методик їх фахової підготовки; 

моделюванню елементів їх фахової діяльності шляхом створення 

квазіпрофесійних ситуацій; 

координації та узгодженню методів навчання відповідно до змісту фахової 

діяльності ПОКО; 

розробленню навчально-методичного забезпечення їх фахової підготовки; 

системному моніторингу та об’єктивному оцінюванню розвиненості їх 

фахової компетентності [218]. 

Таким чином, запровадження авторської методики розвитку фахової 

компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти сприятиме актуалізації 

їхньої ціннісно-мотиваційної сфери, систематизації і поглибленню теоретичних 

знань, розвитку фахових навичок і вмінь, удосконаленню професійно важливих 

якостей, що забезпечить належний рівень їх фахової підготовленості для 

виконання функціональних обов’язків на теперішніх і майбутніх посадах. 

http://adl.mil.gov.ua/course/view.php?id=358
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2.5. Критерії та показники оцінювання розвиненості фахової 

компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних сил України 

 

Діагностування та оцінювання знань, навичок і вмінь слухачів є важливою 

складовою освітнього процесу, адже допомагає не лише науково-педагогічним 

працівникам, а й самим слухачам побачити динаміку розвитку їхньої фахової 

компетентності, що дає можливість цілеспрямовано планувати та, у разі потреби, 

коригувати цей процес. 

Успішність фахової діяльності ПОКО великою мірою залежить від 

правильного визначення рівнів розвиненості їх фахової компетентності, що 

спонукає до чіткого визначення критеріїв і показників, за якими її можна 

діагностувати [215]. 

У сучасній науковій літературі поняття «критерій» визначається як одна з 

ключових ознак оцінювання, класифікації чого-небудь [206, с. 391]. Нам імпонує 

думка В. С. Курило щодо визначення цього поняття: «У педагогічній теорії під 

критеріями розуміють ті якості явища, що відображають його суттєві 

характеристики і саме тому підлягають оцінці» [81, с. 36]. Ця думка 

підтверджується науковцем А. І. Кузьмінським, який зазначає, що «критерієм 

оцінювання навичок і вмінь є точно обрана величина, що є визначником якості 

навчальної діяльності» [90, с. 425]. 

Отже, у нашому дослідженні під критерієм будемо розуміти важливу й 

визначальну ознаку, яка відображає різні аспекти фахової компетентності ПОКО, 

відповідає її сутності, сприяє прояву та підлягає об’єктивному оцінюванню. 

Критерій має бути певним еталоном, виражати найвищий рівень явища, що 

вивчається. Але для цього критерій має бути достатньо розгорнутим, 

розчленованим, тобто містити в собі певні показники – одиниці виміру, що дають 

можливість «виміряти» дійсність, порівняти її з нормою. Показник же становить 

собою кількісну характеристику діагностованих явищ, яка дає змогу зробити 

висновок про його стан у динаміці. У науковій літературі термін «критерій» 
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вживається в тісному взаємозв’язку з поняттям «показник», що визначається як 

узагальнена характеристика різних властивостей об’єкта чи процесу [245]. 

Критерії і показники безпосередньо взаємопов’язані. Іншими словами, за 

допомогою певної системної структури визначених показників здійснюється 

деталізація та конкретизація певного критерію. Але поняття «критерій» передує 

поняттю «показник», а отже, можна логічно допустити, що в одного критерію 

може існувати низка показників, які утворюють певну систему. Водночас 

критерій і показник є взаємозумовленими та взаємопов’язаними, а саме 

теоретично та емпірично обґрунтований вибір критерію великою мірою зумовлює 

правильний вибір системи показників і, навпаки, якість показника залежить від 

того, наскільки він повно й об’єктивно характеризує критерій. 

Відомий педагог Ю. К. Бабанський у своїх працях запропонував оцінювати 

педагогічні явища за кількома критеріями [143, с. 58–64]. 

Важливою умовою забезпечення якості критерію є розроблення його 

показників. З цього приводу П. Г. Лузан зазначив, що «…для розробки системи 

показників навчально-пізнавальної активності студентів потрібно враховувати, 

що показники навчально-пізнавальної активності мають відображати реальні 

результати і характер діяльності» [95, с. 15]. 

Для оцінювання рівнів розвиненості фахової компетентності ПОКО 

пропонуємо систему якісних і кількісних критеріїв, виходячи з того, що ці 

критерії, будучи складними за змістом і структурою, являють собою синтез 

певних показників діагностування розвиненості фахових знань, навичок, умінь і 

здатностей, професійно важливих якостей, досвіду [219]. 

Виокремлення системи критеріїв діагностування фахової компетентності 

ПОКО передбачало здійснення декількох послідовних етапів. 

На першому етапі нами було емпірично перевірено та оптимізовано 

компонентну структуру фахової компетентності ПОКО. Великою мірою це було 

зумовлено тим, що змістовне наповнення кожного компонента визначалось на 

основі теоретичного аналізу наукової літератури і питання про його остаточну 

коректність залишалось відкритим. У ході такої перевірки було чітко визначено 
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остаточну кількість діагностованих якостей кожного її компонента та враховано 

цю структуру в обґрунтуванні відповідних критеріїв і показників. Для цього було 

проведено емпіричне дослідження з використанням методу експертних оцінок 

(табл. 2.3). Метод експертних оцінок базується на припущеннях про те, що на 

основі думки фахівців, які залучені до освітнього процесу, можна отримати 

кількісні вимірювання досліджуваної ознаки. Важливою умовою його 

ефективного застосування є ґрунтовне володіння експертом тематикою, в якій він 

виступає як експерт. Крім того, експерт має бути неупередженим до результатів 

дослідження. 

Для проведення експертного оцінювання було відібрано найбільш 

компетентних фахівців за такими критеріями: 

мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста 

або магістра; 

є фахівцями у сфері управління персоналом, мають необхідні знання щодо 

професійної діяльності ПОКО, обізнані з проблемами їх фахової підготовки або 

мають достатній досвід роботи у кадрових органах; 

мають достатній досвід управлінської (менеджерської) діяльності; 

мають бажання бути експертом. 

Добір експертів здійснювався шляхом вивчення компетентності експертів. 

Питання про оцінку компетентності експертів не менш складне. Зрозуміло, що 

успішність участі в попередніх експертизах – важливий критерій для експертів, 

які беруть участь у тривалих серіях однотипних експертиз. Основними 

критеріями були такі: досвід служби у військах від 20 років і більше; достатній та 

успішний досвід управлінської (менеджерської) діяльності; безпосереднє і 

тривале залучення експертів до навчально-виховного процесу, тобто викладачів і 

безпосередніх командирів. Додатково використовувались формальні критерії: 

посада, науковий ступінь і вчене звання, стаж роботи, кількість публікацій. 
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Мінімальну кількість експертів визначено за допомогою такої формули:  

N = 0,5 (3/α + 5);                                              (2.1) 

де 0 < α ≤ 1 – параметр, що задає мінімальний рівень помилки експертизи. 

Виходячи з цієї умови, мінімальна кількість експертів дорівнює 4 (при α = 1). Як 

правило, для групового оцінювання необхідно залучення не менше 7–9 експертів 

[4; 177]. 

Відповідно до теоретико-прикладного обґрунтування компонентів фахової 

компетентності ПОКО нами було здійснено відбір якостей (додаток И.1): три 

якості, за усередненим значенням оцінки експертів, в межах кожного компонента 

становили «ядро» компонента розвиненості фахової компетентності (табл. 2.3). 

Аналізуючи дані табл. 2.3, можна констатувати, що після проведеного 

експертного оцінювання кількість діагностованих якостей для кожного 

компонента суттєво зменшилась. Отриманні результати дали нам можливість 

остаточно визначити критерії і показники оцінювання фахової компетентності 

ПОКО, а також уточнити її структуру. 

Перший критерій – ціннісно-мотиваційний – відображає позитивне 

ставлення ПОКО до обраного фаху; внутрішню вмотивованість та потребу щодо 

реалізації власного потенціалу у сфері управління персоналом, досягнення ними 

високого рівня розвиненості фахової компетентності як суб’єкта фахової 

діяльності; потребу у поглибленні фахових знань, розвитку фахових умінь і навичок 

та отриманні нового бажаного досвіду; усвідомлення ПОКО професійних і фахових 

цінностей, настанов. Система цінностей і мотивів виконує стимуляційну та 

регулятивну функцію у процесі розвитку фахової компетентності ПОКО. Таким 

чином, зміст цього критерію розкривається за допомогою таких показників: 

фахові інтереси, потреби, мотиви та цінності. 
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Таблиця 2.3  

Емпіричне дослідження структури фахової компетентності ПОКО 

Компоненти Теоретично обґрунтовані якості Емпірично визначені якості 

Ціннісно-

мотиваційний 

фахові інтереси фахові інтереси 

фахові мотиви фахові мотиви 

фахові потреби фахові потреби 

фахові цінності  

Когнітивний 

соціальний інтелект соціальний інтелект 

практичний інтелект  

вербальний інтелект вербальний інтелект 

спеціалізовані (фахові) знання спеціалізовані (фахові) знання 

здатність до аналітичного мислення  

Практично-

діяльнісний 

проєктувальні уміння та навички проектувальні уміння та навички 

організаційно-технологічні уміння та навички організаційно-технологічні уміння та навички 

фаховий досвід фаховий досвід 

соціально-комунікативні уміння та навички  

технічні уміння та навички  

 

 

 

Індивідуально-

психічний 

(професійно важливі 

якості) 

домінантність (лідерство) домінантність (лідерство) 

прагнення до досягнень прагнення до досягнень 

впевненість у собі впевненість у собі 

ініціативність ініціативність 

надійність у виконанні завдань  

готовність брати на себе відповідальність у вирішенні 

проблем 
готовність брати на себе відповідальність у вирішенні проблем 

дисциплінованість, пунктуальність дисциплінованість, пунктуальність 

стресостійкість  

гнучкість поведінки в мінливих ситуаціях  
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Продовження табл. 2.3 

Компоненти Теоретично обґрунтовані якості Емпірично визначені якості 

Емоційно-вольовий 

емоційно-вольова саморегуляція поведінки емоційно-вольова саморегуляція поведінки 

здатність тривалого перебування у напружених і 

стресових ситуаціях 

здатність тривалого перебування у напружених і стресових 

ситуаціях 

здатність до подолання особистих негативних проявів у 

військово-професійній, фаховій діяльності 

здатність до подолання особистих негативних проявів у 

військово-професійній, фаховій діяльності 

Менеджерський 

(управлінський) 

здатність приймати ефективні менеджерські рішення здатність приймати ефективні менеджерські рішення 

здатність забезпечувати виконання основних 

менеджерських функцій 

здатність забезпечувати виконання основних менеджерських 

функцій 

здатність працювати з різноманітною інформацією здатність працювати з різноманітною інформацією 

 

Комунікативний 

здатність налагоджувати комунікацію здатність налагоджувати комунікацію 

здатність здійснювати комунікацію здатність здійснювати комунікацію 

здатність забезпечувати співпрацю здатність забезпечувати співпрацю 

обмін інформацією  

семантика інформаційного обміну  

обмін невербальною інформацією  

зворотний зв’язок інформаційного обміну  

уміння слухати  

Суб’єктний 

фахова самооцінка фахова самооцінка 

фахова свідомість і самосвідомість фахова свідомість і самосвідомість 

фахова «я-концепція» фахова «я-концепція» 

рефлексія та саморефлексія  
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Інтелектуально-когнітивний критерій є вкрай важливим, оскільки 

характеризує когнітивну складову фахової компетентності ПОКО. Він визначає 

системність знань та якість їх засвоєння слухачами курсів підвищення 

кваліфікації – спеціальних (фахових) знань з теорії кадрового менеджменту, основ 

кадрової роботи, вимог керівних і методичних документів. Критерій відображає 

рівень розвиненості у ПОКО практичного, зокрема аналітичного мислення, 

визначає їх здатність до аналізу кадрових ситуацій і розуміння сфери 

застосування фахової інформації, а також до розширення знань через активний 

самостійний пошук. 

Особливо важливою для розвитку фахової компетентності ПОКО є їх 

здатність адаптуватися до військово-професійного та фахового середовища, його 

змін, а також здатність знаходити нове на основі набутого досвіду і знань. Велике 

значення мають знання щодо досвіду діяльності служб персоналу армій 

передових країн світу та цивільного сектору. Це дасть змогу слухачам адаптувати 

кращий досвід у діяльність КО ЗС України, знаходити нові шляхи підвищення 

ефективності кадрової роботи. Основними показниками інтелектуально-

когнітивного критерію є вербальний, практичний та соціальний інтелекти; 

спеціалізовані (фахові) знання щодо виконання посадових обов’язків, здатність до 

аналітичного та просторового мислення. 

Успішність реалізації фахових знань залежить від сформованості 

праксеологічного критерію, тобто практичної здатності успішно реалізовувати 

посадові компетенції фахівця КО ЗС України у процесі фахової діяльності. Таким 

чином, критерій відображає здатність використовувати спеціальні (фахові) знання 

на практиці; рівень розвиненості фахових навичок, умінь і здатностей щодо 

організації та проведення кадрової роботи, управління персоналом, розроблення 

нормативно-правових актів, керівних, методичних та спеціалізованих кадрових 

документів; використання спеціалізованих технічних засобів у кадровій роботі; 

міру оволодіння кадровими технологіями. 

У практичній діяльності ПОКО особливу роль відіграє досвід кадрової 

роботи, який вони набувають за допомогою старших товаришів і колег [215]. 
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Таким чином, цей критерій відображає насамперед фаховий досвід, культуру та 

стиль діяльності ПОКО, здатність успішно діяти як кадровий менеджер і 

складається з таких показників: організаційно-технологічні вміння та навички; 

соціально-комунікативні вміння та навички; проектувальні вміння та навички; 

технічні вміння та навички; фаховий досвід. 

Здатність гнучкого й конструктивного ведення діалогу та активної 

міжособистісної взаємодії в системі «людина-людина» в процесі реалізації 

менеджерських (управлінських) функцій є важливою рисою ПОКО. Професійне 

спілкування є однією з головних складових успішної діяльності менеджера. 

Відповідно професійною якістю для кожної ПОКО має стати комунікативність – 

здатність налагоджувати та здійснювати зовнішню і внутрішню комунікацію. 

Зважаючи на зазначене, показниками комунікативного критерію доцільно 

визначити такі: здатність налагодження комунікації; здатність здійснення 

комунікації та здатність забезпечення співпраці (уміння її підтримувати). 

Серед великої кількості індивідуально-психічних особливостей існують 

такі, що сприяють фаховому становленню, успішному виконанню посадових 

обов’язків. Це пояснює те, чому індивідуально-психічний критерій займає чільне 

місце у структурі фахової компетентності ПОКО. Індивідуально-психічні якості 

ПОКО, що впливають на успішність виконання ними фахової діяльності у сфері 

кадрового менеджменту, роблять їх оптимально придатними до вимог фаху, 

сприяють реалізації власного потенціалу. Основними показниками цього 

критерію є домінантність, прагнення до досягнень, впевненість у собі, 

ініціативність, надійність у виконанні завдань, готовність брати на себе 

відповідальність у вирішенні проблем, дисциплінованість, пунктуальність, 

стресостійкість та гнучкість поведінки в мінливих ситуаціях. 

У сьогоднішніх реаліях функціонування ЗС України успішність діяльності 

кадрового менеджера залежить від здатності ефективно організовувати та 

координувати роботу персоналу, що пов’язана з прийняттям рішень, аналізом 

інформації, роботою з людьми, використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій. Зважаючи на чітку структурованість та ієрархічну детермінованість 
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ЗС, ПОКО включені у складну систему взаємодії (зокрема міжособистісного 

характеру) як «по горизонталі», так і «по вертикалі». Саме організація та 

управління кадровими процесами потребують від кадрового менеджера певного 

рівня сформованості організаційно-управлінських навичок і вмінь, що входять до 

складу організаційно-управлінського критерію – здатність забезпечити 

виконання основних менеджерських функцій; здатність приймати ефективні 

менеджерські (управлінські) рішення; здатність працювати з різноманітною 

інформацією [215]. 

Особливістю діяльності кадрового менеджера є безперервна завантаженість, 

напруженість графіку роботи, емоційне напруження. Це може призвести до 

стресових ситуацій, погіршення фізичного та психічного стану ПОКО, що 

накладає негативний відбиток на професійну діяльність. Тому кадровий менеджер 

має володіти специфічними знаннями, вміннями і навичками контролю власного 

емоційного стану та емоційного стану персоналу, з яким він перебуває в 

міжособистісній взаємодії. Таким чином, емоційно-вольовий критерій дає 

можливість діагностувати здатність ПОКО до емоційно-вольової регуляції 

власної поведінки, тривалого перебування у напружених і стресових ситуаціях, 

подолання негативних особистісних проявів і складається з таких показників: 

здатність до емоційно-вольової регуляції власної поведінки; здатність до 

тривалого перебування у напружених і стресових ситуаціях; здатність до 

подолання негативних особистісних проявів, що виникають у разі напруженого 

графіку фахової діяльності [219]. 

Фахова діяльність ПОКО характеризується постійною взаємодією з іншими 

суб'єктами на різних етапах становлення та сприяє формуванню в нього самого 

здатності бути повноцінним суб'єктом різних видів фахової діяльності. Ця 

інтегральна здатність – бути суб'єктом діяльності, або фахова суб'єктність 

кадрового менеджера, передбачає насамперед його здатність до цілепокладання і 

регулювання фахової активності на основі внутрішніх критеріїв ефективності та 

доцільності, планування і здійснення професійного саморозвитку у процесі 

фахової діяльності. 
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Суть регулятивного критерію полягає в діагностуванні усвідомлення ПОКО 

себе як суб’єкта фахової діяльності і суб’єктного ставлення до себе як до фахівця 

у сфері управління персоналом. Зміст цього критерію спрямовано на розкриття 

власної активності з чітким усвідомленням своїх дій як офіцера, особистості, 

військового професіонала та фахівця. Крім того, він визначає здатність ПОКО до 

самооцінювання успішності та результативності власної навчальної діяльності; 

самоаналізу, узагальнення, осмислення досвіду власної фахової діяльності в КО 

ЗС України; прагнення до фахового вдосконалення та саморозвитку [216]. Зміст 

критерію становлять такі показники: фахова самооцінка; фахова свідомість і 

самосвідомість; фахова «Я-концепція»; рефлексія та саморефлексія. 

Удосконалені критерії і показники найбільш повно характеризують фахову 

компетентність ПОКО, яка розвивається в системі післядипломної освіти, та 

дають змогу ефективно діагностувати рівні її розвиненості. 

Аналіз наукових доробок вітчизняних і зарубіжних учених показує, що 

переважна більшість з них виокремлює три рівні розвиненості компетентності 

фахівця. Переважно їх класифікують як низький, середній і високий. Зазначене 

дало можливість визначити в межах нашого дослідження такі рівні розвиненості 

фахової компетентності ПОКО – низький, достатній, високий. 

Низький рівень характеризує в цілому недостатню розвиненість структурних 

компонентів фахової компетентності ПОКО, що потребує їх суттєвого 

вдосконалення та розвитку. На цьому рівні спостерігається репродуктивність дій, 

що відбуваються лише за визначеним шаблоном при стандартних ситуаціях. 

Потрібна постійна суттєва допомога з боку старших командирів (начальників). 

Такий рівень характеризується: 

недостатньою розвиненістю, а інколи і сформованістю, фахових цінностей, 

відсутністю позитивного ставлення до обраного фаху та прагнення реалізувати 

власний потенціал у сфері управління персоналом, відсутністю внутрішньої 

мотивації, інтересу до фахової діяльності та мотивації до активізації навчально-

пізнавальної діяльності у процесі розвитку своєї фахової компетентності, 
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недостатнім рівнем активності у фаховій та навчальній діяльності, у саморозвитку 

і самовдосконаленні себе як суб’єкта КО ЗС України; 

недостатньо вираженою творчою спрямованістю або її відсутністю, 

недостатньою орієнтацією у цілях і завданнях своєї діяльності як суб’єкта КО ЗС 

України, нерозумінням її сутності, поверхневим і несистематизованим характером 

спеціальних (фахових) знань з теорії кадрового менеджменту, основ кадрової 

роботи, вимог керівних і методичних документів, низьким рівнем засвоєння 

навчального матеріалу під час проходження фахової підготовки, відсутністю 

розуміння необхідності застосовувати фахові знання при виконанні 

функціональних обов’язків кадрового менеджера; відсутністю інтересу до 

пошукової діяльності; 

недостатньо розвиненими фаховими вміннями та навичками, слабко 

розвиненою здатністю до виконання складних фахових завдань, прийняття рішень 

у проблемних ситуаціях, відсутністю соціально-комунікативних навичок і вмінь 

міжособистісної взаємодії та індивідуального фахового стилю діяльності; 

низькою здатністю до об’єктивного самооцінювання успішності та 

результативності власної навчальної та фахової діяльності, усвідомлення 

значущості своєї діяльності, здатністю корегувати свою діяльність, визначати 

шляхи досягнення поставлених цілей, оптимально вибирати стратегію поведінки 

та діяльності в складних ситуаціях і самостійно здійснювати фахову діяльність, 

здатністю визначати власний емоційний стан та емоційний стан персоналу і 

враховувати його в процесі фахової діяльності. 

Достатній рівень визначає в цілому достатню розвиненість компонентів 

фахової компетентності ПОКО, що потребує їх часткового вдосконалення та 

розвитку. На цьому рівні спостерігається самостійність ПОКО у виборі 

необхідних дій, які потребують незначної корективи з боку старших командирів 

(начальників), досить широкий діапазон дій та стійкість їх прояву. 

Характеризується такими проявами: 

достатньою розвиненістю фахових цінностей, наявністю позитивного 

ставлення до обраного фаху та прагнення реалізувати власний потенціал у сфері 
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управління персоналом, наявністю достатньо стійкої внутрішньої мотивації, 

інтересу до здійснення фахової діяльності та мотивації до активізації навчально-

пізнавальної діяльності у процесі розвитку своєї фахової компетентності, 

достатнім рівнем активності у фаховій та навчальній діяльності, ситуативним 

прагненням до саморозвитку і самовдосконалення себе як суб’єкта КО ЗС України; 

достатньо вираженою творчою спрямованістю, опосередкованою орієнтацією 

у цілях і завданнях своєї діяльності як суб’єкта КО ЗС України, достатнім 

розумінням її сутності, наявністю частково систематизованих спеціальних 

(фахових) знань з теорії кадрового менеджменту, основ кадрової роботи, вимог 

керівних і методичних документів, середнім рівнем засвоєння навчального 

матеріалу під час проходження фахової підготовки, достатнім розумінням 

необхідності застосовувати фахові знання при виконанні функціональних 

обов’язків кадрового менеджера; наявністю інтересу до пошукової діяльності; 

достатньо розвиненими фаховими вміннями та навичками, розвиненою 

здатністю до виконання складних фахових завдань (за наявності помилок, що 

суттєво не впливають на результат), прийняття рішень у проблемних ситуаціях 

фахової діяльності, достатньо розвиненими соціально-комунікативними вміннями 

та навичками міжособистісної взаємодії та наявністю індивідуального фахового 

стилю діяльності; 

достатньо розвиненою здатністю до об’єктивного самооцінювання 

успішності та результативності власної навчальної та фахової діяльності, 

усвідомлення значущості своєї діяльності, здатністю корегувати свою діяльність, 

визначати способи досягнення поставлених цілей, оптимально вибирати стратегію 

поведінки та діяльності в складних ситуаціях та самостійно здійснювати фахову 

діяльність (за наявності помилок, що суттєво не впливають на результат), 

здатністю визначати власний емоційний стан та емоційний стан персоналу і 

враховувати його в процесі фахової діяльності. 

Високий рівень визначає в цілому високу розвиненість компонентів фахової 

компетентності ПОКО, що не потребує їх суттєвого вдосконалення та розвитку. 

На цьому рівні спостерігається цілковита самостійність ПОКО у виборі 
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необхідних дій, їх широкий діапазон та стійкість прояву. ПОКО з високим рівнем 

розвиненості фахової компетентності може бути взірцем для інших фахівців у 

сфері управління персоналом. 

Характеризується такими проявами: 

високою розвиненістю фахових цінностей, позитивним ставленням до 

обраного фаху та прагненням реалізувати власний потенціал у сфері управління 

персоналом, наявністю стійкої внутрішньої мотивації, інтересу до фахової 

діяльності та мотивації до активізації навчально-пізнавальної діяльності у процесі 

розвитку своєї фахової компетентності, високим рівнем активності у фаховій і 

навчальній діяльності, свідомим прагненням до саморозвитку і 

самовдосконалення себе як суб’єкта КО ЗС України; 

яскраво вираженою творчою спрямованістю, впевненою орієнтацією в цілях і 

завданнях своєї діяльності як суб’єкта КО ЗС України, розумінням її сутності, 

наявністю узагальнених та систематизованих спеціальних (фахових) знань 

(концептуального характеру, здатності до прогнозування і проектування) з теорії 

кадрового менеджменту, основ кадрової роботи, вимог керівних та методичних 

документів, високим рівнем засвоєння навчального матеріалу під час фахової 

підготовки, свідомим розумінням необхідності застосовувати фахові знання при 

виконанні функціональних обов’язків кадрового менеджера; наявністю великого 

інтересу до пошукової діяльності; 

повністю розвиненими фаховими вміннями та навичками, розвиненою 

здатністю до виконання складних фахових завдань (визначати найбільш 

ефективні підходи до їх вирішення), прийняття рішень у проблемних ситуаціях 

фахової діяльності, високо розвиненими соціально-комунікативними вміннями та 

навичками міжособистісної взаємодії та наявністю яскраво вираженого 

індивідуального фахового стилю діяльності; 

високо розвиненою здатністю до об’єктивного та критичного 

самооцінювання успішності та результативності власної навчальної та фахової 

діяльності, чіткого усвідомлення значущості своєї діяльності, здатністю 

корегувати свою діяльність, визначати шляхи досягнення визначених цілей, 
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оптимально вибирати стратегію поведінки та діяльності в складних ситуаціях та 

самостійно здійснювати фахову діяльність, здатністю визначати власний емоційний 

стан та емоційний стан персоналу і враховувати його в процесі фахової діяльності. 

У результаті аналізу наукової літератури, відомчих нормативно-правових 

документів у сфері управління персоналом удосконалено критерії оцінювання 

фахової компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти (ціннісно-

мотиваційний, інтелектуально-когнітивний, праксеологічний, емоційно-вольовий, 

організаційно-управлінський, індивідуально-психічний, комунікативний та 

регулятивний) з відповідними показниками діагностування та рівні її 

розвиненості, а також визначено зв’язки між ними. 

Зазначені критерії та показники є підґрунтям для визначення методичного 

інструментарію їх діагностування в межах послідовного (лінійного) експерименту. 

 

Висновки до другого розділу 

 

1. Відповідно до наукового апарату та завдань дослідження викладено 

методику дослідження щодо розвитку фахової компетентності ПОКО в системі 

післядипломної освіти, яка містить теоретико-методичний опис основних етапів 

педагогічного дослідження – теоретико-аналітичний, аналітико-діагностувальний 

та емпірично-узагальнювальний. На кожному етапі вирішено конкретні завдання 

дослідження, що є підґрунтям для подальшої дослідницької роботи. Конкретизовано 

методи дослідження – теоретичні, емпіричні, експериментальні та статистичні. 

2. Визначено й теоретично обґрунтовано такі організаційно-педагогічні 

умови розвитку фахової компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти: 

педагогічне моделювання розвитку їх фахової компетентності в системі 

післядипломної освіти; наявність сучасної методики розвитку їх фахової 

компетентності; використання сучасних організаційних форм її розвитку; 

самоменеджмент слухачів у процесі її розвитку; використання об’єктивних 

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

та взаємозумовленості, оскільки реалізація однієї педагогічної умови є 



163 

 

передумовою для реалізації іншої, що сприяє цілеспрямованому розвитку фахової 

компетентності ПОКО у процесі підвищення кваліфікації. 

3. Розроблено організаційно-функціональну модель розвитку фахової 

компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти у вигляді описової 

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

зміст, форми, методи й засоби її розвитку та оцінювання. Модель розроблено на 

основі концепції учіння особи впродовж життя, провідних ідей і положень 

компетентнісного, суб’єктно-діяльнісного, контекстного та андрагогічного 

підходів до розвитку фахової компетентності ПОКО, складається з таких 

взаємопов’язаних, взаємозумовлених і послідовних блоків – цільово-

методологічного, змістовного, організаційно-методичного та діагностувально-

результативного, які системно й комплексно забезпечують її розвиток. 

4. Удосконалено методику розвитку фахової компетентності ПОКО в 

системі післядипломної освіти, що являє собою навчальну систему та містить цілі, 

принципи, цілеспрямовано скомпоновані й найбільш раціональні та ефективні 

методи, способи, прийоми, форми, види навчальних занять і засоби навчання, а 

також основні етапи її розвитку – мотиваційно-стимуляційний, теоретично-

когнітивний, організаційно-праксеологічний, суб’єктно-рефлексивний і 

діагностичний. Вона ґрунтується на засадах концепції змішаного навчання, 

провідних ідеях компетентнісного, суб’єктно-діяльнісного, контекстного та 

андрагогічного підходів і реалізується шляхом розвитку фахової компетентності 

ПОКО на основних етапах її розвитку. 

5. Удосконалено критерії оцінювання розвиненості фахової компетентності 

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

організаційно-управлінський, комунікативний, індивідуально-психічний і 

регулятивний, а також охарактеризовано рівні її розвиненості – низький, 

достатній і високий. 

Основні положення, висвітлені в другому розділі, відображено в таких 

публікаціях автора [215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 227, 230]. 



164 

 

РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ФАХОВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ КАДРОВИХ ОРГАНІВ 

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 

3.1. Загальна методика проведення експериментального дослідження 

розвитку фахової компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних 

сил України в системі післядипломної освіти 

 

У розділі викладено експериментальне дослідження розвитку фахової 

компетентності ПОКО, яке є логічним продовженням теоретичних і емпіричних 

досліджень, головним засобом перевірки гіпотези дослідження, оцінювання 

ефективності та практичної значущості його результатів. 

Педагогічний експеримент – це «своєрідний навчальний процес, 

організований так, щоб можна було спостерігати педагогічні явища в 

контрольованих умовах» [65, с. 26]. Педагогічний експеримент базується на 

певній теорії, що оформляється у вигляді педагогічних розробок. 

Педагогічний експеримент, на відміну від інших методів, створює такі 

умови: 1) для перевірки ефективності запроваджень у педагогічний процес 

організаційно-педагогічних умов; 2) для порівняння ролі та впливу різних 

чинників на педагогічний процес; 3) для вибору оптимальних чинників щодо 

організації певних ситуацій навчання та виховання; 4) для виявлення специфіки та 

закономірностей протікання педагогічного процесу в конкретних, зокрема і 

заданих умовах [116]. 

Основними ознаками педагогічного експерименту є такі: 

корегування та модифікування педагогічного процесу відповідно до плану і 

гіпотези дослідження; 

створення організаційно-педагогічних умов для найбільш чіткого 

представлення зв’язків між різними сторонами навчально-виховного процесу; 

фіксування його результатів і формулювання остаточних висновків [117]. 
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У найбільш загальному уявленні об’єктом педагогічного експерименту є весь 

освітній процес із його умовами, які пов’язані з організацією спеціальних 

цілеспрямованих впливів у процесі навчання і виховання. 

Педагогічний експеримент слід розглядати як комплекс наукових методів, що 

забезпечують емпірично обґрунтоване підтвердження теоретичної гіпотези 

дослідження. З огляду на це педагогічний експеримент має базуватися на всьому 

спектрі методів, що реалізують експериментальний науковий пошук. 

За логічною структурою доведення експериментальних гіпотез розрізняють 

послідовний (лінійний) і паралельний експеримент. Послідовний експеримент 

проводиться без контрольних груп та оснований на порівнянні стану 

контрольованих і залежних змінних до і після експериментального впливу. Цей 

експериментальний план вирізняється тим, що аналізу піддається одна і та ж 

група, що є і контрольною (початковий стан), і експериментальною (стан після 

впливу організаційно-педагогічних умов). Іншими словами, ще до початку 

експерименту чітко фіксуються всі характеристики об’єкта. Після цього 

змінюються умови дидактичного процесу підготовки слухачів групи і після 

закінчення певного, заздалегідь відведеного, часу знову вимірюється стан об'єкта 

за його контрольними характеристиками. Дуже важливо, щоб у процесі 

послідовного (лінійного) експерименту було виключено вплив на об'єкт аналізу 

інших (сторонніх, неконтрольованих) чинників. 

У нашому дослідженні використовувався послідовний (лінійний) 

педагогічний експеримент зі слухачами ВАК НУОУ (курсів підвищення 

кваліфікації з питань організації та проведення кадрової роботи). Він проводився з 

метою експериментальної перевірки теоретично обґрунтованих організаційно-

педагогічних умов розвитку фахової компетентності ПОКО в системі 

післядипломної освіти, які було впроваджено в освітній процес курсів підвищення 

кваліфікації ПОКО. 

В експерименті проводились виміри розвиненості фахової компетентності 

ПОКО, а загальна структура етапів дослідження була такою. 
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Перший етап – організаційно-діагностувальний – передбачав формування 

вибірки ПОКО для участі в експерименті, до якої увійшли слухачі ВАК 

(підвищення кваліфікації з питань організації та проведення кадрової роботи) 

НУОУ – усього 72 особи, всі чоловічої статті, віком від 34 до 46 років (середній 

вік – 43 роки). Усіх досліджуваних розподілили на чотири навчальні групи на 

курсах підвищення кваліфікації по дві за один набір (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Склад груп експериментального дослідження 

Набір № навчальної групи Кількість осіб 

1 набір 
Група № 1 19 

Група № 2 17 

2 набір 
Група № 3 12 

Група № 4 24 

У подальшому на констатувальному етапі експерименту визначався вхідний 

рівень сформованості фахової компетентності у кожній навчальній групі. Після 

визначення рівня її сформованості відбувалася підготовка до експериментально-

педагогічного впливу. 

На другому етапі – навчально-формувальному – було впроваджено елементи 

авторської методики в навчальну діяльність слухачів, що брали участь в 

експерименті. Отже, було організовано та проведено послідовний формувальний 

педагогічний експеримент, в якому одна й та сама група виступала і як 

контрольна, і як експериментальна. 

На третьому етапі – контрольно-діагностувальному – проведено 

діагностування розвиненості фахової компетентності ПОКО після впровадження 

відповідних організаційно-педагогічних умов її розвитку. 

Таким чином, у педагогічному експерименті брали участь чотири 

нерандомізовані групи із початковим (констатувальним) і підсумковим 

(формувальним) діагностуванням (табл. 3.2); де, О1,3,5,7 – констатувальне та О2,4,6,8 

– формувальне діагностування рівнів розвиненості фахової компетентності ПОКО 

(Х – експериментальний педагогічний вплив). 
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Аналіз і порівняння результатів здійснювалося за такою схемою: 

О1 – О2; О3 – О4; 

О5 – О6; О7 – О8; 

Таблиця 3.2  

План формувального етапу експерименту 

Навчальна група 
Початкове 

діагностування 

Експериментально-

педагогічний вплив 

Підсумкове 

діагностування 

1 О1 Х О2 

2 О3 Х О4 

3 О5 Х О6 

4 О7 Х О8 

Відповідно до вимог експериментального дослідження, зміни в емпіричних 

результатах підсумкового діагностування (після формувального етапу 

експерименту) будуть статистично значимими р < 0,05 порівняно з 

констатувальним (початковим) діагностуванням. 

Упроваджену в експериментальному дослідженні методику розвитку 

фахової компетентності ПОКО (див. підрозділ 2.3) було розроблено та 

апробовано під час підготовки ПОКО на відповідних курсах ВАК НУОУ. У 

процесі її реалізації використовувалися сучасні організаційні форми розвитку їх 

фахової компетентності, наприклад, елементи дистанційного навчання. 

У результаті реалізації запропонованої авторської моделі та впровадження 

організаційно-педагогічних умов, що сприяють створенню оптимальних умов 

розвитку (інколи й формування) фахової компетентності ПОКО, є цілеспрямована 

розвиненість фахової компетентності ПОКО. 

Дисертант має безпосереднє відношення до розроблення змісту і 

впровадження курсів підвищення кваліфікації ПОКО при НУОУ імені Івана 

Черняховського та їх відповідної підготовки на оперативно-тактичному рівні. 

Зокрема, дисертант брав участь в опрацьовані відповідних керівних документів на 

рівні МО України та навчально-методичного забезпечення підготовки ПОКО 

(пропозиції щодо внесення змін та доповнень до кваліфікаційних характеристик і 
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навчальних план-програм підготовки фахівців КО ЗС України, в результаті чого 

було вдосконалено змістовну частину їх фахової підготовки). 

 

3.2. Статистичний аналіз результатів експериментального дослідження 

  

Жодне емпіричне дослідження, а надто експериментальне, не може бути 

достовірним без застосування методів математичної статистики та обґрунтування 

застосовуваних критеріїв діагностування. 

Експериментальна перевірка організаційно-педагогічних умов 

здійснювалася шляхом порівняння отриманих даних у групах 

експериментального дослідження на констатувальному (вхідному) і підсумковому 

(вихідному) діагностуванні. Для інтерпретації отриманих результатів використано 

програму оброблення статистичних баз даних Statistica v21, за допомогою якої 

можна виконувати необхідні операції із зазначеними у нашому дослідженні 

даними. Статистичний рівень значущості розбіжностей для інтерпретації 

обирався не менше ніж 0,05 (p≤0,05). У дисертаційній роботі використовувалась 

така статистика: 

n

Xi
x


 ,       (3.1) 

де X – середнє арифметичне, n – кількість досліджуваних. 

)1(
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n
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x ,      (3.2) 

де σ (х) – середнє – квадратичне відхилення. 

n

x
m

)(
 ,       (3.3) 

де m – величина стандартної помилки середнього значення. 

,    (3.4) 
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де Uвмп – критерій Манна – Уїтні, n1 – кількість респондентів у вибірці 1,  

n2 – кількість респондентів у вибірці 2, Tx – більша з двох рангових сум,  

nx – кількість респондентів у групі з більшою сумою рангів. 

,      (3.5) 

де Dn – критерій Колмогорова (Колмогорова-Смирнова),  – вибірка 

незалежних однаково розподілених випадкових величин,  – емпірична 

функція розподілу,  – деяка «справжня» функція розподілу з відомими 

параметрами. 

Позначимо через  гіпотезу про те, що вибірка підпорядковується 

розподілу . Нульова гіпотеза відкидається, якщо статистика 

 перевищує значення заданого рівня значущості (відповідно до таблиці 

критичних значень), і приймається в іншому випадку. 

T = ∑Rr,       (3.6) 

де W – критерій Уілкоксона, ∑Rr – сума рангів, що відповідає нетиповим 

зрушенням. 

Далі отримане значення W-критерію Уілкоксона за обраним рівнем 

статистичної значущості (p = 0,05 або p = 0,01) та при заданій чисельності n 

порівнюється з критичним відповідно до табл. 3.3. 

Статистичний аналіз емпіричних результатів дослідження відбувався у такій 

послідовності: перевірка нормальності розподілу результатів дослідження у 

навчальних групах ПОКО; опис емпіричних результатів їх оцінювання на 

констатувальному етапі експерименту; проведення порівняння результатів, 

отриманих на констатувальному та формувальному етапах експерименту, та 

статистичне порівняння динаміки змін двох зрізів; розрахунок динаміки зміни 

рівнів розвиненості фахової компетентності ПОКО. 

Перевірка нормальності розподілу отриманих результатів у вибіркових 

сукупностях. Для перевірки нормальності розподілу отриманих результатів у 

вибіркових сукупностях дослідження та визначення гомогенності цих груп 

використовувався критерій Колмогорова-Смирнова та U-критерій Манна – Уїтні. 
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За допомогою критерію Колмогорова-Смирнова визначалося, чи 

відповідають наявні експериментальні дані дослідження критеріям нормального 

розподілу: симетричний розподіл, в якого крайні значення трапляються доволі 

рідко і частота поступово підвищується від крайніх до середніх значень ознаки. 

Таблиця 3.3  

Критичні значення W-критерію Уілкоксона 

Обсяг Рівень значущості Обсяг Рівень значущості 

вибірки 0,05 0,01 вибірки 0,05 0,01 

5 0 ... 28 130 101 

6 2 ... 29 140 110 

7 3 0 30 151 120 

8 5 1 31 163 130 

9 8 3 32 175 140 

10 10 5 33 187 151 

11 13 7 34 200 162 

12 17 9 35 213 173 

13 21 12 36 227 185 

14 25 15 37 241 198 

15 30 19 38 256 211 

16 35 23 39 271 224 

17 41 27 40 286 238 

18 47 32 41 302 252 

19 53 37 42 319 266 

20 60 43 43 336 281 

21 67 49 44 353 296 

22 75 55 45 371 312 

23 83 62 46 389 328 

24 91 69 47 407 345 

25 100 76 48 426 362 

26 110 84 49 446 379 

27 119 92 50 466 397 

Отримані статистичні значення критерію Колмогорова-Смирнова для 

досліджуваних слухачів груп варіювалися від 0,365 до 0,985 (табл. 3.4). 

Отриманий діапазон значень свідчить про відсутність нормального розподілу за 

параметрами, що досліджувалися. Це вказує на те, що сформовані вибіркові 

сукупності дослідження є неоднорідними та не можуть бути розділені на 

експериментальну та контрольну групу, тобто перерозподілені для планування 

класичного експерименту. 
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U-критерій Манна – Уїтні – це статистичний критерій, який 

використовується для оцінювання розходжень між двома незалежними вибірками 

за рівнем якої-небудь ознаки, вимірюваної кількісно. 

Таблиця 3.4  

Статистичні значення критерію Колмогорова-Смирнова для 

досліджуваних груп ПОКО 

Діагностовані якості  Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 

фахові мотиви 0,528 0,463 0,645 0,496 

фахові потреби 0,528 0,463 0,645 0,496 

соціальний інтелект 0,763 0,720 0,858 0,742 

вербальний інтелект 0,863 0,800 0,978 0,832 

спеціалізовані (фахові) знання 0,911 0,828 0,725 0,870 

орг.-технологічні уміння та навички 0,911 0,768 0,720 0,840 

фаховий досвід 0,911 0,768 0,720 0,840 

здатність налагодження комунікації 0,790 0,567 0,625 0,679 

здатність здійснення комунікації 0,606 0,403 0,861 0,505 

здатність забезпечення співпраці 0,599 0,386 0,864 0,493 

домінантність 0,834 0,511 0,509 0,673 

прагнення до досягнень 0,563 0,420 0,758 0,492 

впевненість у собі 0,478 0,478 0,530 0,478 

ініціативність 0,810 0,427 0,583 0,619 

готовність брати на себе відповідальність у 

вирішенні проблем 
0,748 0,585 0,963 0,667 

дисциплінованість, пунктуальність 0,587 0,404 0,822 0,496 

фахова самооцінка 0,681 0,398 0,450 0,540 

фахова «Я-концепція» 0,748 0,585 0,822 0,496 

здатність забезпечити виконання основних 

менеджерських функцій* 

0,912 0,749 0,611 0,831 

0,381 0,371 0,443 0,376 

емоційно-вольова регуляція власної поведінки 0,885 0,742 0,978 0,814 

тривале перебування у напружених та стресових 

ситуаціях 
0,982 0,879 0,484 0,931 

подолання особистих негативних проявів, що 

виникають у разі напруженого графіку 

професійної діяльності 

0,643 0,520 0,818 0,582 

* Якість вимірювалася за допомогою шкал МН та ВПС методики БОО «Адаптивність» 

Він дає змогу виявляти розходження в значенні параметра між малими 

вибірками. Кількість респондентів у групах досліджуваних свідчить про 

доцільність застосування U-критерію Манна – Уїтні, який є менш чутливим до 
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крайніх значень. Результати статистичного опрацювання за цим критерієм 

наведено в табл. 3.5. 

Таблиця 3.5  

Результати U-критерію Манна – Уїтні 

Методики 

діагностування 
Шкала (фактор) 1 набір 2 набір 

  1 2 M-U 3 4 M-U 

ОСТ В.М. Русалова 
соціальна 

пластичність 
5,00 6,25 89,36* 6,15 7,15 75,9* 

БОО 

«Адаптивність» 

комунікативній 

потенціал 
4,80 5,69 83,84* 6,40 7,20 59,1** 

ОСТ В.М. Русалова 
соціальна 

емоційність 
5,00 6,00 77,6** 6,20 5,50 77,18* 

ОСТ В.М. Русалова 
соціальна 

ергічність 
7,30 6,55 105,70 5,27 5,75 110,5 

Методика 

А. О. Реана 

мотивація успіху 

та страх невдачі 
6,75 4,75 54,0** 7,75 5,25 62,78** 

16 ФОО фактор «О» 7,50 9,45 73,5* 7,25 6,92 99,5 

16 ФОО фактор «H» 5,10 5,40 112,90 4,85 6,50 71,18** 

Методика 

О.Г. Ксенофонтової 
локус контролю 4,48 4,55 103,40 5,62 6,23 85,6* 

16 ФОО фактор «М» 9,30 6,10 63,55** 8,47 9,50 90,14* 

Методика 

С.А.Будассі 

самооцінка 

особистості 
5,23 6,39 86,7* 5,77 6,90 70,55** 

БОО 

«Адаптивність» 

шкала моральної 

нормативності 
6,30 5,90 117,30 4,80 4,40 96,74 

шкала військово-

професійної 

спрямованості 

5,80 6,69 94,1* 7,40 8,20 67,65** 

ОСТ В.М. Русалова емоційність 7,25 6,00 79,3* 7,00 6,85 113,8 

БОО 

«Адаптивність» 

поведінкова 

регуляція 
6,25 5,55 94,8* 5,90 5,30 97,92 

ОСТ В.М. Русалова пластичність 5,43 6,00 88,2* 6,20 5,50 79,44* 

* значущість менше ніж 0,05; ** значущість менше ніж 0,01 

 

Окрім вищезазначеного аналіз результатів тестування на констатувальному 

етапі експерименту підтвердив припущення щодо відсутності гомогенності у 

групах респондентів за вищезазначеним статистичним критерієм. Саме у зв’язку з 

цією обставиною не можна побудувати класичний експериментальний план із 
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контрольною та експериментальною групами. У межах нашого 

експериментального дослідження також було здійснено порівняння варіативності 

середніх значень змісту компонентів фахової компетентності ПОКО в навчальних 

групах 1-го та 2-го набору (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Середні значення компонентів фахової компетентності ПОКО в навчальних 

групах першого та другого набору після констатувального експерименту 

Компоненти Зміст 1 набір 2 набір 

Ціннісно-

мотиваційний 

фахові інтереси експертна оцінка 

фахові мотиви 5,73 6,875 

фахові потреби 5,73 6,875 

Когнітивний  

соціальний інтелект 4,02 4,49 

вербальний інтелект 5,64 5,67 

спеціалізовані (фахові) знання 4,25 5,25 

Практично-

діяльнісний 

організаційно-технологічні уміння та навички 4,00 5 

проектувальні уміння та навички експертна оцінка 

фаховий досвід 4,00 5 

Комунікативний  

здатність налагодження комунікації 5,63 6,65 

здатність здійснення комунікації 5,25 6,8 

здатність забезпечення співпраці 5,50 5,85 

Індивідуально-

психічний (ПВЯ) 

домінантність 6,93 5,51 

прагнення до досягнень 5,75 6,5 

впевненість у собі 8,48 7,085 

ініціативність 5,25 5,675 

готовність брати відповідальність у вирішенні проблем 4,52 5,925 

дисциплінованість, пунктуальність 7,70 8,985 

Суб’єктний 

фахова самооцінка 5,81 6,335 

фахова свідомість і самосвідомість експертна оцінка 

фахова «я-концепція» 5,81 6,335 

Менеджерський 

(управлінський)  

здатність приймати ефективні менеджерські рішення експертна оцінка 

здатність забезпечити виконання основних 

менеджерських функцій 
6,10 4,6 

здатність працювати з різноманітною інформацією експертна оцінка 

Емоційно-вольовий 

емоційно-вольова регуляція власної поведінки 6,63 6,925 

тривале перебування у напружених та стресових 

ситуаціях 
5,90 5,6 

подолання особистих негативних проявів, що 

виникають у разі напруженого графіку професійної 

діяльності 

5,72 5,85 
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Як можна помітити з наведених даних, групи першого і другого набору 

курсів підвищення кваліфікації помітно відрізнялися за змістом усіх компонентів. 

Зокрема, за ціннісно-мотиваційним компонентом відмінності стосувались 

«фахових мотивів». Можна припустити, що ПОКО з другого набору краще 

усвідомлювали свої фахові мотиви та володіли більш вираженим прагненням до 

розвитку фахової майстерності (реалізація мотиву). Ці припущення 

підтверджуються та узгоджуються з відмінностями між навчальними групами за 

«спеціалізованими (фаховими) знаннями» когнітивного компонента. Навчальні 

групи другого набору характеризувалися вищою середньою якістю знань, 

необхідних для успішного виконання функціональних обов’язків за посадою 

призначення. Такий рівень знань може пояснюватися внутрішньою 

вмотивованістю ПОКО до фахового розвитку та вдосконалення, що стали 

чинником, який спонукав їх до підвищення кваліфікації. 

З огляду на вищезазначене, цілком логічними виглядають відмінності за 

практично-діяльнісним компонентом («організаційно-технологічні уміння та 

навички», «фаховий досвід»). Навчальні групи другого набору володіли більш 

досконалими вміннями та навичками щодо організації та функціонування ЗС 

України та оборонного планування (щодо комплектування військ (сил) особовим 

складом), кадрової та мобілізаційно-кадрової роботи, управління персоналом, 

проходження військової (державної) служби, трудових відносин. На нашу думку, 

зазначену закономірність можна пояснити особливостями комплектування 

навчальної групи (більшість групи становили особи керівного складу). 

Цікавими видаються відмінності між навчальними групами за змістом 

індивідуально-психічного (професійно важливих якостей) компонента 

(«домінантність», «прагнення до досягнень» і «впевненість у собі»). Навчальні 

групи першого набору характеризувались помітною вираженістю домінантності 

та впевненості у собі. Цю відмінність можна пояснити тим фактом, що саме в цей 

період спостерігалась найбільш активна фаза військового протистояння на сході 

України. Велика частина ПОКО, які входили до складу навчальних груп, були 

особами, які отримали безпосередній бойовий досвід та виконували посадові 
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обов’язки в бойових умовах. Ці припущення підкріплюються та узгоджуються з 

відмінностями між навчальними групами за «здатністю забезпечити виконання 

основних менеджерських функцій» менеджерського (управлінського) компонента. 

У навчальних групах першого набору ця здатність мала більш помітну 

вираженість. 

Порівняння результатів, отриманих на організаційно-

діагностувальному (констатувальному) і контрольно-діагностувальному 

(формувальному) етапах експериментального дослідження. Нами було 

проведено порівняння вибіркової сукупності досліджуваних перед початком 

упровадження організаційно-педагогічних умов розвитку фахової компетентності 

ПОКО та після проведення формувального етапу експерименту. «Сирі» бали за 

всіма психодіагностичними методиками, що використовувались у нашому 

дослідженні, були трансформовані у «стени». Така трансформація у подальшому 

дала змогу розрахувати інтегральний результат щодо розвиненості фахової 

компетентності ПОКО та визначити її рівні. 

Для перевірки відмінностей між двома етапами (констатувальним та 

формувальним) дослідження було використано W-критерій Уілкоксона. Цю 

статистичну процедуру призначено для порівняння результатів, отриманих у двох 

різних умовах на одній і тій же вибірці (групі) досліджуваних. Цей критерій 

повною мірою вирішує задачу статистичного аналізу результатів послідовного 

експериментального дослідження. Виходячи із зазначеного, можна встановити 

вираженість і спрямованість статистичних змін у бік збільшення або зменшення 

результатів, а також визначити їх інтенсивність. 

У наявних рекомендаціях з наукової літератури щодо використання 

статистичних методів зазначено, що W-критерій Уілкоксона доцільно 

використовувати при обсязі вибірки до 25 осіб [4]. 

Порівняння отриманих експериментальних результатів здійснювалось за 

кожним із восьми компонентів окремо: ціннісно-мотиваційним, когнітивним, 

практично-діяльнісним, емоційно-вольовим, менеджерським (управлінським), 
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індивідуально-психічним (професійно важливими якостями), комунікативним і 

суб’єктним. 

Зміст ціннісно-мотиваційного компонента діагностувався за допомогою 

методики «Діагностики мотивації до успіху Т. Елерса» (фахові мотиви, фахові 

потреби), а також експертної оцінки («фахові інтереси»). З огляду на зазначене, 

аналіз результатів здійснювався у відповідності із використаними діагностичними 

процедурами.  

Як видно із статистичних результатів за методикою «Діагностики мотивації 

до успіху Т. Елерса», наведених у табл. 3.7, на констатувальному етапі у першому 

наборі (групи №1 та №2) домінував здебільшого середній рівень прояву фахових 

мотивів і потреб, проте на формувальному етапі для всіх груп досліджуваних 

спостерігалася позитивна динаміка змін у вигляді стійкого, статистично 

значимого зростання (для всіх груп, окрім групи 3 у другому наборі). Зокрема, для 

навчальної групи № 1 отримані середні значення були M = 5,25 і 7,35 (p ≤ 0,01); 

для навчальної групи № 2 – M = 6,20 і 7,90 (p ≤ 0,01); для навчальної групи № 4 – 

M = 7,4 і 8,95 (p ≤ 0,01). Для третьої групи зростання середніх значень змісту 

ціннісно-мотиваційного компонента відбулося з M = 6,35 до M = 8,1, зі 

статистичним критерієм значимості на рівні p ≤ 0,05, що у свою чергу свідчить 

про суттєві і значущі зміни. 

Фахові потреби та мотиви ціннісно-мотиваційного компонента фахової 

компетентності ПОКО відображають їх потребу у фаховій діяльності, прагнення 

реалізувати власний потенціал у сфері управління персоналом та їх спонукання до 

активності, що пов'язане з намаганням задовольнити усвідомленні фахові потреби 

– прийняття мотиву [219]. З огляду на це отримані експериментальні результати 

можна інтерпретувати з точки зору того, що запропоновані нами організаційно-

педагогічні умови стимулюють у ПОКО прагнення до фахового розвитку 

(реалізація мотиву) та активної реалізації набутих знань, навичок, умінь і досвіду 

у фаховий діяльності.  

Результати експертного оцінювання фахових інтересів відображено на 

рис. 3.1. Їх сутність розкрито через характеристику пізнавальних потреб, 
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спрямованих на предмет фахової діяльності. Фахові інтереси ПОКО виражаються 

в їх потребі розвинути необхідні знання, уміння, навички та отримати необхідний 

фаховий досвід. 

Таблиця 3.7 

Динаміка зміни змісту ціннісно-мотиваційного компонента 
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5,25 7,35 22,8** 6,20 7,90 24** 6,35 8,1 9,4* 7,4 8,95 45** 

* значущість менше 0,05; ** значущість менше 0,01 

 

Рис. 3.1 Результати експертного оцінювання фахових інтересів 

Як можна помітити з наведених експериментальних результатів, під час 

другого діагностичного зрізу у досліджуваних спостерігалася позитивна динаміка 

зміни високого рівня розвиненості фахових інтересів, а також зменшення відсотку 

осіб з низьким рівнем. Зокрема, для навчальної групи №1 отримані відсоткові 

значення на першому діагностичному зрізі були такі: 31,5 % – низький рівень, 

42 % – середній, 26,5 % – високий; після формувального експерименту: 16 % – 
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низький, 21 % – середній, 63 % – високий. Відповідно для навчальної групи №2 на 

першому діагностичному зрізі результати були такі: 33,2 % – низький, 41,9 % – 

середній, 24,9 % – високий; після формувального експерименту: 8,3 % – низький, 

17 % – середній, 74,7 % – високий. Для навчальної групи №3 отримані відсоткові 

значення на першому діагностичному зрізі були: 23,6 % – низький, 64,6 % – 

середній, 11,80 % – високий; після формувального експерименту: 23,3 % – 

низький, 29,5 % – середній, 46,9 % – високий. Для навчальної групи №4 отримані 

відсоткові значення на першому діагностичному зрізі були: 24,96 % – низький, 

54,08 % – середній, 20,96 % – високий; після формувального експерименту: 

8,32 % – низький, 33,28 % – середній, 58,4 % – високий. 

Когнітивний компонент фахової компетентності ПОКО відображає 

переважно особливості їх інтелектуальної сфери діяльності, обізнаність, наявність 

системних спеціальних (фахових) знань, здатності формулювати судження, 

налагоджувати міжособистісну взаємодію, аналізувати проблеми кадрової роботи 

і використовувати засвоєні стратегії для вирішення завдань кадрового 

менеджменту [215]. 

«Соціальний інтелект» і «вербальний інтелект», які становлять зміст 

когнітивного компонента фахової компетентності ПОКО, діагностувалися за 

допомогою методик Дж. Гілфорда та фактора В методики 16 ФОО. Згідно з 

отриманими статистичними результатами (табл. 3.8) ці якості не зазнали 

статистично значимих змін. Ці результати слід інтерпретувати з урахуванням 

специфіки самого фактора «В» у моделі особистості Р. Кеттела та складності 

розвитку соціального інтелекту в умовах обмеженості часу. З огляду на термін 

курсів підвищення кваліфікації, в межах яких застосовувались розроблені нами 

організаційно-педагогічні умови, ці результати є закономірними. Проте слід 

наголосити, що середній рівень розвиненості якості «соціальний інтелект», так і 

«вербальний інтелект» після формувального експерименту все одно 

продемонстрували достатній рівень розвиненості 5,28 для чотирьох груп 

досліджуваних [222]. 
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Таблиця 3.8 

Динаміка зміни змісту інтелектуально-когнітивного компонента 
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4,47 4,66 65,2  3,56   3,96   57,30  4,82 4,42 23,1 4,16 4,2 114 
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6,00 7,00 68,81 5,27 6,00 58,11 5,00 6,00 29,12 6,34 6,00 103,10 
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іа
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о
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 з
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я
 

Т
ес
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3,5 6,75  44,41*  4,75   7,10  37,52*  4,75 7,25  13,36* 5,75 8,5 50,45** 

* значущість менше 0,05, ** значущість менше 0,01 

Спеціалізовані (фахові) знання діагностувалися за допомогою тесту на 

знання (табл. 3.9). Отримані емпіричні дані свідчать про статистично значимі 

зміни за цією якістю на етапі констатувального діагностування та на етапі 

формувального експерименту. Зокрема, для навчальної групи № 1 середні 

значення були М = 3,5 та М= 6,75 (p ≤ 0,05); для навчальної групи № 2 – М = 4,75 і 

М = 7,10 (p ≤ 0,05); для навчальної групи № 3 – М = 4,75 і М = 7,25 (p ≤ 0,05); для 

навчальної групи № 4 – М = 5,75 і М = 8,5 (p ≤ 0,01). 

Суттєві позитивні зміни статистичних результатів відзначались у четвертій 

навчальній групі. Динаміка змін була така: від М = 5,75 до М = 8,5, а 

статистичний аналіз свідчить про значущість таких змін на рівні p ≤ 0,01. Такі 

процеси може бути частково пояснено завдяки позитивній динаміці накопичення 

та впровадження досвіду кадрового менеджменту з урахуванням досвіду АТО 

(ООС). 
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Ці результати свідчать про те, що розроблені нами організаційно-

педагогічні умови сприяють розвитку у ПОКО спеціальних (фахових) знань, 

необхідних для ефективного виконання функціональних обов’язків за посадою: 

військово-професійних, теоретично-фахових, технологічних і технічних знань. 

Отже, можна стверджувати, що вдосконалено базові знання військово-

професійної діяльності, знання нормативно-правових актів, керівних і методичних 

документів, що стосуються питань організації та функціонування ЗС України та 

оборонного планування, кадрової та мобілізаційно-кадрової роботи, управління 

персоналом, проходження військової служби. 

Практично-діяльнісний компонент має велике практичне спрямування та 

специфічні особливості об’єктивації. З огляду на зазначене зміст практично-

діяльнісного компонента оцінювався за допомогою спеціально розробленого 

автором квазіпрофесійного тесту та експертного оцінювання. Мета розроблення 

квазіпрофесійного тесту – визначення рівнів розвиненості цього компонента у 

ПОКО. Тест складається з переліку завдань, які необхідно виконати відповідно до 

посади у КО ЗС України різних рівнів управління (додаток Д). 

Отримані статистичні значення за якістю «організаційно-технологічні 

уміння, навички» та «фаховий досвід» на етапі початкового (констатувального) та 

підсумкового (формувального) діагностування подано в табл. 3.9. 

Усереднені початкові значення зазнали статистично значущих змін у 

результаті впливу впроваджених організаційно-педагогічних умов: для навчальної 

групи № 1 середні значення змінилися з М = 3,25 до М = 6,75 (p ≤ 0,05); для 

навчальної групи № 2 – з М = 4,75 до М = 7,00 (p ≤ 0,05); для навчальної групи № 3 

– з М = 4,5 до М = 7,25 (p ≤ 0,05); для навчальної групи № 4 – з М = 5,5 до М = 8,5 

(p ≤ 0,01). 

ПОКО з четвертої групи демонструють найкращі результати виконання 

завдань квазіпрофесійного тесту після формувального експерименту – середнє 

значення 8,5 на статистичному рівні значущості p ≤ 0,01. Це означає, що в цій 

групі виявлено тенденцію до найкращого розвитку вмінь і навичок, що 

стосуються питань організації та функціонування ЗС України та оборонного 
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планування, кадрової та мобілізаційно-кадрової роботи, управління персоналом, 

проходження військової служби, трудових відносин і державної служби [221]. 

Таблиця 3.9  

Статистичні значення організаційно-технологічних умінь, навичок, а 

також фахового досвіду 
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3,25 6,75 45,41* 4,75 7,00 37,82* 4,5 7,25 13,3* 5,5 8,5 50,5** 

* значущість менше 0,05, ** значущість менше 0,01 

Цікавим є той факт, що за результатами експертного оцінювання 

проектувальних умінь і навичок представники 4-ї групи продемонстрували 

зворотну тенденцію, оскільки отримали відносно найменший відсоток осіб із 

високим рівнем розвиненості (рис. 3.2). Хоча всередині четвертої групи все одно 

спостерігається позитивна тенденція: збільшення на 33,28 % високих і зменшення 

на 8,32 % низьких результатів. 

Інші три начальні групи за результатами експертного оцінювання 

проектувальних умінь і навичок продемонстрували сильно виражену позитивну 

динаміку зміни щодо відсоткової представленості їх високого рівня, а також 

зменшення відсотку осіб з низьким рівнем. Зокрема, для навчальної групи № 1 

отримані відсоткові значення на констатувальному етапі були такі: 31,5 % – 

низький рівень, 42 % – середній, 26,5 % – високий; на формувальному етапі: 

10,75 % – низький, 26,25 % – середній, 63 % – високий; для навчальної групи № 2 

отримані відсоткові значення на констатувальному етапі були: 24,9 % – низький, 

49,8 % – середній, 25,3 % – високий; на формувальному етапі: 8,3 % – низький, 

17 % – середній, 74,7 % – високий; для навчальної групи № 3 отримані відсоткові 

значення на констатувальному етапі були: 23,6 % – низький, 64,6 % – середній, 
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11,80 % – високий; на формувальному етапі зрізу: 5,9 % – низький, 17,7 % – 

середній, 76,4 % – високий. 

 

Рис. 3.2 Результати експертного оцінювання проектувальних умінь і 

навичок, у % 

Комунікативний компонент займає важливе місце у структурі фахової 

компетентності ПОКО, розвиненість якого передбачає вміння та навички 

міжособистісної взаємодії як одного з важливих аспектів фахової діяльності 

кадрового менеджера. Його зміст діагностувався з допомогою «Багаторівневого 

особистісного опитувальника «Адаптивність-200» («здатність здійснення 

комунікації»), а також «Опитувальника структури темпераменту» (ОСТ) 

В.М. Русалова («здатність налагодження комунікації», «здатність забезпечення 

співпраці»). Комунікативні здатності відіграють особливо важливу роль у фаховій 

діяльності ПОКО, оскільки ця професія належить до типу професій «людина-

людина», де міжособистісна взаємодія є чи не єдиним засобом досягнення мети 

діяльності. Результати статистичного аналізу за цим компонентом подано в табл. 3.10.  

Значення здатності налагоджувати комунікацію в результаті педагогічного 

впливу продемонстрували значущі тенденції до зростання: для навчальної групи 

№ 1 середні значення змінилися з М = 5,00 до М = 7,25 (p ≤ 0,05); для навчальної 

групи № 2 – з М = 6,25 до М = 8,45 (p ≤ 0,05); для навчальної групи № 3 – з 
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М = 6,15 до М = 8,10 (p ≤ 0,05); для навчальної групи № 4 – з М = 7,15 до М = 9,00 

(p ≤ 0,05). 

Таблиця 3.10 

Статистичні результати комунікативного компонента 
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4,80 6,20 41,77** 5,69 7,00 24,73** 6,40 7,75 4,65** 7,20 8,35 45** 
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5,00 9,30 42* 6,00 10,45 14** 6,20 8,75 14* 5,50 9,55 48** 

* значущість менше 0,05, ** значущість менше 0,01 

Позитивну тенденцію зміни середніх значень цієї якості можна пояснити 

комунікативною спрямованістю розробленої в межах дослідження методики 

розвитку фахової компетентності ПОКО. Зокрема, застосуванням відповідного 

комплексу вправ, а саме № 4 «Вправи, спрямовані на розвиток культури 

міжособистісної взаємодії»: вправа 1. «Розвиток рапорту», вправа 2. «Тренування 

гостроти зорового сприйняття», вправа 3. «Калібрування», вправа 4. 

«Підлаштування 1-го порядку», вправа 5. «Рефлексивне слухання». Рівні 

значущості знаходяться в межах статистично прийнятних проміжків, що свідчить 

про невипадковість виявлених відмінностей. ПОКО отримали дієві прийоми 

налагодження комунікативної взаємодії. 
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Статистично значущий розвиток також зазнала здатність здійснення 

комунікації: за результатами застосованого критерію Уілкоксона для чотирьох 

груп отримано такі значення: 41,77; 24,73; 4,65; 45 – усі на рівні значущості 

p ≤ 0,01, що у свою чергу означає існування невипадкових і сильних її змін у всіх 

групах. Отже, в результаті педагогічного впливу було покращено вміння ПОКО 

проводити презентації, публічні виступи, відстоювання своєї точку зору, 

консультувати з питань професійної діяльності. Отже, розвивалось вміння, що 

вкрай важливе для фахового спрямування ПОКО. 

За допомогою шкали «соціальна емоційність» «Опитувальника структури 

темпераменту» (ОСТ) В.М. Русалова також було виміряно здатність забезпечення 

співпраці: у 1-й групі з початкового рівня 5,00 зростання досягло 9,30 (p ≤ 0,05, 

W=42); у 2-й групі з 6,00 до 10,45 (p ≤ ,01, W=14); у 3-й групі з 6,20 до 8,75 

(p ≤ 0,05, W=14); у 4-й з 5,50 до 9,55 (p ≤ 0,01, W=48). Коефіцієнти наведено з 

урахуванням ступенів свободи для кожної групи вимірювань окремо. Отже, у 

ПОКО в результаті підвищення кваліфікації покращилися вміння будувати 

конструктивні взаємини, виробляти спільні правила взаємодії, наслідувати їх і 

спонукати до цього інших, прислухатися до думки оточення та працювати на 

загальний спільний результат. 

Зміст індивідуально-психічного компонента діагностувався за допомогою 

ОСТ В.М. Русалова («домінантність»), методики оцінювання мотивації успіху та 

страху невдачі А. О. Реана («прагнення до досягнень»), опитувальника «Локус 

контролю» за О. Г. Ксенофонтовою («готовність брати на себе відповідальність у 

вирішенні проблем») та 16-факторного особистісного опитувальника 

(«дисциплінованість», «ініціативність», «впевненість у собі»). Результати 

статистичного аналізу за цим критерієм подано в табл. 3.11. 

Домінантність нами розглядається як риса ПОКО, яка проявляться у 

здатності й потребі впливати на інших, широту їх контактів, легкість у 

встановленні зв’язків. За результатами статистичного оцінювання 75 % груп 

продемонстрували позитивну динаміку за цією якістю на статистичному рівні 

значущості p ≤ 0,05. Натомість 3-я група у другому наборі в результаті 
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впровадженої нами організаційно-педагогічних умов підвищила свій середній 

рівень за домінантністю з 5,27 до 10,40 на рівні значущості p ≤ 0,01. 

Ще одна якість індивідуально-психічного компонента «прагнення до 

досягнень» продемонструвала суттєвіше статистично значиме зростання для обох 

груп 1-го набору підготовки. Зокрема, значення критерію Уілкоксона були 

W = 28,38 і W = 24,24 (p ≤ 0,01) відповідно. Групи 2-го набору характеризувалися 

менш інтенсивними, проте теж статистично значущими змінами: W = 12,5 і 

W= 55,31, відповідно (p ≤ 0,05). Це означає, що ПОКО в процесі проходження 

курсів підвищення кваліфікації актуалізували свою диспозицію щодо постійного 

пошуку і реалізації можливості отримати результат, що перевищує вимоги 

завдання. ПОКО вчились зберігати активну позицію та ентузіазм у тривалому 

періоді невдач. 

З огляду на полярність шкал методики 16 ФОО «впевненість у собі» і 

«дисциплінованість, пунктуальність» вимірювалися фактором «О» і «М» 

відповідно. Значення факторів за модулем мали тенденцію до зменшення, що 

свідчить про однозначно правильний та очікуваний напрям змін досліджуваної 

якості на рівні статистичної значущості p ≤ 0,05 для всіх груп респондентів за 

фактором «О». 

Для фактору «М» (якості «дисциплінованість» і «пунктуальність») виявлено 

більше зростання на рівні p ≤ 0,01 для всіх груп, окрім другої у другому наборі. За 

якістю «ініціативність» кожного року одна з двох груп демонструвала суттєвіше 

зростання (p ≤ 0,01). Абсолютний приріст середніх значень для груп становив 

3,40; 1,75; 3,30; 1,80 відповідно. 

Вищевказані результати відображають, на нашу думку, ефективність 

запропонованої методики розвитку фахової компетентності ПОКО, які в деяких 

аспектах орієнтувались на покращення самооцінки офіцерів: заняття № 2: 

«Ефективне планування цілей діяльності», заняття № 3: «Твоя самооцінка і 

професійний імідж», Вправа 1: «Вплив самооцінки на діяльність», Вправа 2: 

«Моделювання професійного майбутнього». 
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Таблиця 3.11 

Статистичні дані щодо вимірювання індивідуально-психічного 

компонента 

З
м

іс
т
 

М
ет

о
д

и
к

а
 

Середнє 

значення 

W 

Середнє 

значення 

W 

Середнє 

значення 

W 

Середнє 

значення 

W 
1 гр 2 гр 3 гр 4 гр 

вх вих вх вих вх вих вх вих 

д
о

м
ін

ан
тн

іс
ть

 

О
С

Т
  

со
ц

. 
ер

гі
ч
н

іс
ть

 

7,30 9,45 47* 6,55 9,25 32* 5,27 10,40 5** 5,75 8,85 82* 

п
р
аг

н
ен

н
я
 д

о
 

д
о
ся

гн
ен

ь 

М
ет

о
д

и
к
а 

Р
еа

н
а 

6,75 9,20 28,38** 4,75 7,25 24,24** 7,75 8,25 12,5* 5,25 7,75 55,31* 

в
п

ев
н

ен
іс

ть
 

 у
 с

о
б

і 

1
6
 Ф

О
О

, 

ф
ак

то
р
 «

О
»
 

7,50 5,00 48,34* 9,45 7,10 33,74* 7,25 5,85 16,3* 6,92 8,90 77,44* 

ін
іц

іа
ти

в
н

іс
ть

 

1
6
 Ф

О
О

, 

ф
ак

то
р

 «
H

»
 

5,10 8,50  14,86** 5,40 7,15 30,74* 4,85 8,15 7,5** 6,50 8,30 74,45* 

го
то

в
н

іс
ть

 б
р
ат

и
 

в
ід

п
о

в
ід

ал
ь
н

іс
ть

 у
 

в
и

р
іш

ен
н

і 
п

р
о
б

л
ем

 

«
Л

о
к
у

с 
к
о

н
тр

о
л
ю

»
 

О
.Г

. 
К

се
н

о
ф

о
н

то
в
а 

4,48 7,38   15,5**  4,55   6,90     21,4**     5,62 7,37  6,7** 6,23 7,47 44,2** 

д
и

сц
и

п
л
ін

о
в
ан

іс
ть

, 

п
у
н

к
ту

ал
ь
н

іс
ть

 

1
6

 Ф
О

О
, 

 ф
ак

то
р

 «
М

»
 

9,30 4,55   22,68** 6,10 4,35 40,76* 8,47 3,82 4,18** 9,50 3,12 44,95** 

* значущість менше 0,05, ** значущість менше 0,01 
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Якість «готовність брати на себе відповідальність у вирішенні проблем» 

вимірювався за допомогою методики О.Г. Ксенофонтової. Вдалося встановити 

такі суттєві зміни в її розвиненості: у 1-й групі з початкового рівня 4,48 зростання 

досягло 7,38 (p ≤ 0,01, W = 15,5); у 2-й групі – з 4,55 до 6,90 (p ≤ 0,01, W = 27,4); у 

3-й групі – з 5,62 до 7,37 (p ≤ 0,01, W = 6,7); у 4-й – з 6,23 до 7,47 (p ≤ 0,01, 

W = 44,2). Такої динаміки (на рівні p ≤ 0,01) вдалося досягти за допомогою всього 

спектру системного впливу реалізованих організаційно-педагогічних умов 

розвитку фахової компетентності ПОКО. Зокрема в результаті підготовки 

покращилась особистісна диспозиція щодо готовності до відповідальності при 

вирішенні проблем як фахового, так і особистого характеру, актуалізувалось 

розуміння того, що головні сили, які визначають їх життя, знаходяться всередині 

них самих. Особи стали характеризуватись вищим рівнем упевненості в собі і 

вищим рівнем розвиненості саморегуляції. 

Суб’єктність ПОКО є важливим аспектом їх фахової компетентності. Її 

розвиток потребує цілеспрямованого впливу та створення належних умов. Зміст 

суб’єктного компонента діагностувався за допомогою 16-факторного 

особистісного опитувальника («фахова самооцінка), методики самооцінки 

особистості С.А. Будассі (фахова «Я-концепція»), а також експертного 

оцінювання («фахова свідомість і самосвідомість»). Аналіз результатів 

здійснювався відповідно з використаними діагностичними процедурами. 

Результати статистичного аналізу за цим компонентом подано в табл. 3.12.  

Як видно зі статистичних даних, у результаті педагогічного впливу всі 

значення якості «фахова самооцінка» продемонстрували значущі тенденції до 

зростання за час, відведений для підготовки на курсах підвищення кваліфікації, 

зокрема такі: для навчальної групи № 1 середні значення змінилися з М = 7,50 до 

М = 5,00; для навчальної групи № 2 – з М = 9,45 до М = 10,10; для навчальної 

групи № 3 – з М = 7,25 до М = 8,85 ; для навчальної групи № 4 – з М = 6,92 до М = 

8,90. Усі отримані статистичні дані дають змогу констатувати статистично 

значущі зміни змісту суб’єктного компонента на рівні p ≤ 0,05. 
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Таблиця 3.12 

Статистичні дані щодо суб’єктного компонента 
З

м
іс

т
 

М
ет

о
д

и
к

а
 Середнє 

значення 

W 

Середнє 

значення 

W 

Середнє 

значення 

W 

Середнє 

значення 

W 1 гр 2 гр 3 гр 4 гр 

вх вих вх вих вх вих вх вих 

Ф
ах

. 

са
м

о
о
ц

ін
к
а 

1
6
 Ф

О
О

, 

ф
ак

то
р
 

«
О

»
 

7,50 5,00 48,34* 9,45 10,10 33,74* 7,25 8,85 16,3* 6,92 8,90 77,44* 

Ф
ах

. 
«
Я

-

к
о
н

ц
еп

ц
ія

»
 

М
ет

о
д

и
к
а 

са
м

о
о
ц

ін
к
и

 

С
.А

. 
Б

у
д

ас
сі

 

5,23 7,1 24,55** 6,39 8,15 36,3* 5,77 6,68 14,6* 6,9 7,9 74,9* 

* значущість менше 0,05, ** значущість менше 0,01 

Виходячи з вищенаведених експериментальних результатів, можна дійти 

висновку, що у ПОКО покращилась здатність до об’єктивного самооцінювання, 

вибору оптимальної стратегії поведінки та діяльності в складних ситуаціях. 

Іншими словами, здійснений нами педагогічний вплив дав можливість розвинути 

у слухачів суб‘єктивне впевнене ставлення до результатів власної управлінської 

діяльності та своєї позиції у підрозділі. Об’єктивна фахова самооцінка дає 

можливість ПОКО зосереджуватись у процесі розв‘язання задачі на неї, а також 

«розблокувати» їх пізнавальну активність, спрямовану на самопізнання. 

Вищевказане підтверджується статистичними даними аналізу динаміки змін 

якості «фахова «Я-концепція». Зокрема, статистично значимі зміни за цією якістю 

на етапі констатувального діагностування та після формувального експерименту є 

такими: для навчальної групи № 1 середні значення були М = 5,23 і М= 7,1; для 

навчальної групи № 2 – М = 6,39 і М = 8,15; для навчальної групи № 3 – М = 5,77 і 

М = 6,68; для навчальної групи № 4 – М = 6,9 і М = 7,9. Як і у випадку фахова 

самооцінка, абсолютна більшість спостережень на формувальному етапі 

дозволяла констатувати наявність статистично значущого його зростання на рівні 

p ≤ 0,05, окрім 1-ї групи, в якій спостерігалися більш виражені тенденції на рівні 

p ≤ 0,01. 
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У ПОКО поліпшилось професійне ставлення до самого себе та вибраного 

фаху, а також збільшилось прагнення до професійного вдосконалення. 

Результати експертного оцінювання за якістю «фахова свідомість і 

самосвідомість» суб’єктного компонента відображено на рис. 3.3. Її сутність 

розкрито через характеристику здатності мислити як ПОКО та об’єктивно 

сприймати самого себе як суб’єкта фахової діяльності. 

  

Рис. 3.3 Експертна оцінка якості «фахова свідомість і самосвідомість», у % 

Експерти, які здійснювали експертну оцінку за якістю «фахова свідомість і 

самосвідомість», зафіксували зростання відсотку осіб із високим рівнем 

вираженості параметра, подекуди вдвічі. Можна також спостерігати зменшення 

відсотку осіб із низьким рівнем її розвиненості. Зокрема, для навчальної групи №1 

отримані відсоткові значення на констатувальному етапі були: 26,5 % – низький 

рівень, 47,25 % – середній, 26,5 % – високий; після формувального експерименту: 

16 % – низький, 21 % – середній, 63 % – високий. Для навчальної групи № 2 

отримані відсоткові значення на констатувальному етапі були: 16,6 % – низький, 

58,5 % – середній, 24,9 % – високий; після формувального експерименту: 8,3 % – 

низький, 17 % – середній, 74,7 % – високий. Для навчальної групи №3 отримані 

відсоткові значення на констатувальному етапі були: 16,6 % – низький, 58,5 % – 

середній, 24,9 % – високий; після формувального експерименту: 8,5% – низький, 
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17 % – середній, 14,7 % – високий. Для навчальної групи № 4 отримані відсоткові 

значення на констатувальному етапі були: 33,28 % – низький рівень, 54,76 % – 

середній, 20,96 % – високий; після формувального експерименту: 8,32 % – 

низький, 33,28 % – середній, 58,4 % – високий. 

Зміст менеджерського (управлінського) компонента діагностувався за 

допомогою експертного оцінювання («здатність приймати ефективні 

менеджерські рішення» і «здатність працювати з різноманітною інформацією»), 

двох шкал «Багаторівневого особистісного опитувальника «Адаптивність-200»: 

моральна нормативність та військово-професійне спрямування («здатність 

забезпечити виконання основних менеджерських функцій»). Цей компонент містить 

здатність ПОКО забезпечувати виконання основних менеджерських функцій. 

Результати статистичного аналізу за цим компонентом подано в табл. 3.13. 

Усереднені початкові значення якості «моральна нормативність» зазнали 

незначних змін у результаті впливу організаційно-педагогічних умов: для 

навчальної групи № 1 середні значення змінилися з М = 6,3 до М =7,6 (p ≤ 0,05); 

для навчальної групи № 2 – з М = 5,90 до М = 6,65 (p ≤ 0,05); для навчальної групи 

№ 3 – з М = 4,8 до М = 5,6 (p ≤ 0,05); для навчальної групи № 4 – з М = 4,4 до М = 

5,8 (p ≤ 0,05). Це можна пояснити відносною сталістю конструкту моральних 

норм у свідомості ПОКО, який досить складно піддається корегуванню, з 

урахуванням обмеженого часу в процесі підвищення кваліфікації, в межах якого 

проводилось наше дослідження.  

Натомість щодо якості «військово-професійна спрямованість» 

продемонстровано статистично значущі зміни на рівні p ≤ 0,01 у напрямку 

збільшення, що яскраво ілюструється значеннями коефіцієнта Уілкоксона: для 

навчальної групи № 1 – W = 41,77; для навчальної групи № 2 – W = 24,73; для 

навчальної групи № 3 – W = 4,65; для навчальної групи № 4 – W = 45. 

Описані вище емпіричні результати свідчать про те, що розроблені нами 

організаційно-педагогічні умови сприяють розвиткові у ПОКО здатності 

реалізації себе як управлінця: планування, організація, мотивування, керівництво і 

контролювання (уміння аналізувати ситуацію і виявляти проблеми, ставити цілі, 
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ефективно розподіляти ресурси, формулювати критерії оцінювання процесів і 

ресурсів, виявляти явні і приховані мотиви, мотивувати, заохочувати і 

критикувати інших людей; навички планування, організації і координації 

взаємодії між людьми, здійснення контролю та оцінювання ефективності 

діяльності інших; здатність відстоювати власну думку). 

Таблиця 3.13  

Результати діагностування менеджерського (управлінського) компонента 

З
м

іс
т
 

М
ет

о
д

и
к

а
 

Середнє 

значення 

W 

Середнє 

значення 

W 

Середнє 

значення 

W 

Середнє 

значення 

W 1 гр 2 гр 3 гр 4 гр 

вх вих вх вих вх вих вх вих 

зд
ат

н
іс
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п
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и
ти

 

в
и

к
о
н

ан
н

я
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сн
о
в
н

и
х
 

м
ен
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ж

ер
сь

к
и

х
 ф

у
н

к
ц

ій
 

Б
О

О
, 

 ш
к
ал

а 
М

Н
 

6,3 7,6 42* 5,90 6,65 29* 4,8 5,6 14* 4,4 5,8 88* 

Б
О

О
, 

ш
к
ал

а 
В

П
С

 

5,80 7,20 41,77** 6,69 8,20 24,73** 7,40 8,75 4,65** 8,20 9,35 45** 

* значущість менше 0,05, ** значущість менше 0,01 

Експерти, які здійснювали експертне оцінювання за якістю «здатність 

приймати ефективні менеджерські рішення» і «здатність працювати з 

різноманітною інформацією» первинно отримували роз’яснення процесу 

прийняття менеджерських рішень. Зокрема експерти усвідомлювали, що ПОКО 

мають бути здатними приймати виважені управлінські рішення та брати на себе 

відповідальність за їх прийняття і реалізацію; уміти знаходити ресурсні 

можливості усередині КО ЗС України і за його межами, розробляти і 

впроваджувати заходи щодо удосконалення його діяльності, розробляти та 

реалізовувати плани ризиків, контролювати хід виконання поточних і стратегічних 

завдань, здійснювати коригування цілей та завдань, представляти інтереси КО ЗС 

України за його межами. Результати динаміки змін якості «здатність приймати 

ефективні менеджерські рішення» проілюстровано на рис. 3.4. 
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Рис. 3.4 Результати експертного оцінювання якості «здатність приймати 

ефективні менеджерські рішення», у % 

Усі чотири начальні групи за результатами експертного оцінювання 

продемонстрували досить виражену позитивну динаміку зміни якості з високим 

рівнем розвиненості, а також зменшення відсотку осіб з низьким рівнем 

розвиненості. Зокрема, для навчальної групи № 1 отримані відсоткові значення на 

констатувальному етапі були: 26,5 % – низький рівень, 57,75 % – середній, 

15,75 % – високий; після формувального експерименту: 10, 75 % – низький, 

26,5 % – середній, 63 % – високий. Для навчальної групи № 2 отримані відсоткові 

значення на констатувальному етапі були: 41,5 % – низький, 41,9 % – середній, 

16,6 % – високий; після формувального експерименту: 8,3 % – низький, 17 % – 

середній, 74,7 % – високий. Для навчальної групи № 3 отримані відсоткові 

значення на констатувальному етапі були: 41 % – низький, 47,2 % – середній, 

11,80 % – високий; після формувального експерименту: 23,3 % – низький, 53,1 % 

– середній, 23,6 % – високий. Для навчальної групи № 4 отримані відсоткові 

значення на констатувальному етапі були: 24,96 % – низький, 58,4 % – середній, 

16,64 % – високий; після формувального експерименту: 16,64 % – низький, 

29,12 % – середній, 54,24 % – високий. 
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Слід звернути увагу на цікаву закономірність, що спостерігається в 

отриманих експериментальних даних експертного оцінювання: якість «здатність 

приймати ефективні менеджерські рішення»: групи 2-го набору демонструють 

менш виражені тенденції до збільшення відсотку осіб із високим рівнем 

вираженості риси. Однією з причин, що може пояснити таку тенденцію, є 

впровадження нової системи кадрового менеджменту на різних рівнях. Саме тому 

інколи експерти ВВНЗ мають іншу точку зору щодо ефективності менеджерських 

рішень, які демонстрували слухачі курсів. 

У цілому встановлені у нашому дослідженні експериментальні результати 

свідчать про те, що у ПОКО покращились основні функції прийняття ефективних 

менеджерських рішень. 

Динаміку змін якості «здатність працювати з різноманітною інформацією» 

проілюстровано на рис. 3.5. 

 

Рис. 3.5 Експертна оцінка якості «здатність працювати з різноманітною 

інформацією», у % 

Отримані експериментальні дані свідчать про те, що здатність працювати з 

різноманітною інформацією демонструє адекватно високе зростання, особливо в 

групах другого набору. Динаміка характеризує розвиненість умінь ПОКО 

працювати з різними джерелами інформації, структурувати й аналізувати 
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первинну інформацію, розробляти і заповнювати первинні форми для збору 

інформації, сприймати і передавати, без спотворень, інформацію. 

Зміст емоційно-вольового компонента діагностувався за допомогою 

«Багаторівневого особистісного опитувальника «Адаптивність-200» («тривале 

перебування у напружених та стресових ситуаціях») у двох шкалах 

«Опитувальника структури темпераменту» (ОСТ) В.М. Русалова: емоційність 

(«емоційно-вольова регуляція власної поведінки») та пластичність («подолання 

негативних особистісних проявів, що виникають у разі напруженого графіку 

професійної діяльності»). Результати статистичного аналізу за цим компонентом 

подано в таблиці 3.14. Як видно з таблиці, на констатувальному етапі в групах 1-

го набору домінував здебільшого середній рівень її прояву. 

Таблиця 3.14 

Результати діагностування емоційно-вольового компонента 
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6,25 7,30 58,18* 5,55 6,74 32,45* 5,90 5,81 42,64* 5,30 6,85 74,2* 
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5,43 9,30 42* 6,00 7,45 34* 6,20 8,75 15* 5,50 7,55 84,91* 

* значущість менше 0,05, ** значущість менше 0,01 
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Проте після формувального експерименту в усіх групах досліджуваних 

спостерігалася позитивна динаміка змін у вигляді стійкого, статистично 

значимого зростання. Зокрема, для навчальної групи № 1 отримані середні 

значення були M = 6,25 і 7,30 (p ≤ 0,05); для навчальної групи № 2 – M = 5,55 і 

6,74 (p ≤ 0,01); для навчальної групи № 3 – M = 5,90 і 5,81 (p ≤ 0,01); для 

навчальної групи № 4 – M = 5,30 і 6,85 (p ≤ 0,01). Ці результати свідчать про те, 

що у ПОКО в результаті підвищення кваліфікації покращилися вміння стійкого 

ставлення до напружених і стресових ситуацій. Це уміння «розкинулося» 

опосередковано, через усвідомлення слухачами всієї структури завдань, що стоять 

перед ними під час виконання їх посадових обов’язків. Окрім того, деякі вправи 

сприяли актуалізації вмінь слухачів працювати в ситуаціях дефіциту (надлишку) 

службової інформації, несвоєчасного її надходження, обмеженого часу на 

прийняття рішень і виконання завдань, що викликають прояви втоми та 

перевтомлення. 

Стійку позитивну динаміку зміни також продемонстрували якості 

«емоційно-вольова регуляція власної поведінки» та «подолання негативних 

особистісних проявів, що виникають у разі напруженого графіку професійної 

діяльності». Зміни у зазначених якостях були статистично значущими в усіх 

досліджуваних навчальних групах. Ці результати свідчать про те, що в результаті 

впровадження організаційно-педагогічних умов розвинули саморегуляцію 

поведінки та діяльності при виконанні складних і надскладних завдань фахової 

діяльності, що передбачає такі вольові якості, як наполегливість, самовладання, 

рішучість, самоконтроль. Покращилися вміння управління емоціями (контроль 

інтенсивності емоцій та управління емоціогенними ситуаціями) в результаті 

усвідомлення власного емоційного стану, аналізу емоційних реакцій, визначення 

способу коригування емоційного стану, актуалізації необхідних вольових якостей, 

нейтралізації негативних емоцій. 

Розрахунок динаміки зміни рівнів розвиненості фахової компетентності 

ПОКО в системі підвищення кваліфікації. Динаміка зміни рівнів розвиненості 

фахової компетентності ПОКО розраховувалася шляхом обчислення кількості 
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відсотків слухачів, які отримали відповідні значення за визначеними методиками, 

у стенах. Слід зауважити, що середні значення не повною мірою графічно 

відповідають відсотковим значенням через значення ексцесу. 

Розвиненість фахової компетентності ПОКО оцінювали за трьома рівнями, 

що було описано у підрозділі 2.5. Визначення рівнів відбувалося з урахуванням 

особливостей розподілу результатів вимірювань на констатувальному та 

формувальному етапах експерименту. Визначені рівні розвиненості фахової 

компетентності ПОКО були такі: 

низький рівень – від 1 до 3 стенів; 

достатній рівень – від 4 до 7 стенів; 

високий рівень – від 8 до 10 стенів. 

Отримані результати розрахунку динаміки змін рівнів розвиненості фахової 

компетентності ПОКО подано на рис. 3.6.  

Зокрема, результати розподілу ПОКО за рівнями розвиненості їх фахової 

компетентності такі. 

Для навчальної групи №1 на констатувальному етапі відсотковий розподіл 

був такий: 36,5 % – низький рівень, 43 % – достатній, 20,5 % – високий; після 

формувального експерименту: 21 % – низький, 22 % – достатній, 57 % – високий. 

Для навчальної групи №2 отримані відсоткові значення на констатувальному 

етапі були: 38,6 % – низький рівень, 45,6 % – достатній, 15,8 % – високий; а після 

формувального експерименту: 13,3 % – низький, 18 % – достатній, 68,7 % – 

високий. 

Для навчальної групи №3 отримані відсоткові значення на констатувальному 

етапі були: 38,2 % – низький рівень, 42,9 % – достатній, 18,9 % – високий; після 

формувального експерименту: 14,3 % – низький, 17 % – достатній, 68,7 % – 

високий. 

Для навчальної групи №4 отримані відсоткові значення на констатувальному 

етапі були: 29,96 % – низький рівень, 55,08 % – достатній, 14,96 % – високий; 

після формувального експерименту: 13,32 % – низький, 34,28 % – достатній, 

52,4 % – високий. 
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Рис. 3.6 Динаміка зміни рівнів розвиненості фахової компетентності         

ПОКО, у % 

Такі тенденції повною мірою підтверджуються значущими результатами W-

критерію Уілкоксона за практично всіма якостями. Середні значення якого є такі: 

навчальна група № 1 – 42,50; навчальна група № 2 – 29,29; навчальна група № 3 – 

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

значущому рівні p ≤ 0,05. 

Загалом кількість слухачів у навчальних групах із низьким рівнем 

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

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

динаміки. Зростання рівня розвиненості фахової компетентності ПОКО свідчить 

про результативність упроваджених організаційно-педагогічних умов її розвитку. 

 

3.3. Методичні рекомендації щодо розвитку фахової компетентності 

посадових осіб кадрових органів Збройних сил України в системі 

післядипломної освіти 

 

Проведений у дослідженні теоретичний аналіз проблеми розвитку фахової 

компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти та результати 
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експериментального дослідження її розвитку дають можливість стверджувати, що 

запропоновані організаційно-педагогічні умови можна у подальшому 

використовувати в процесі їх фахової підготовки. На основі узагальнених 

теоретичних положень та емпіричних даних дослідження розроблено методичні 

рекомендації керівникам, науковим і науково-педагогічним працівникам ВВНЗ 

щодо розвитку фахової компетентності ПОКО з урахуванням результатів 

дослідження, вимог державних і відомчих нормативно-правових актів, а також 

досвіду фахової підготовки ПОКО в ЗС України. Ці методичні рекомендації 

можна використовувати в процесі індивідуальної підготовки військовослужбовців 

КО ЗС України, у ВВНЗ, а також у ЗВО інших військових формувань України, 

закладах вищої післядипломної освіти для розвитку та вдосконалення фахової 

компетентності фахівців КО цих установ та організацій. 

Під час розроблення методичних рекомендацій враховувалися наукові ідеї, 

сформульовані у працях вітчизняних і зарубіжних науковців за такими 

напрямами: теоретичні та методичні засади військової освіти (А. О. Вітченко, 

А. М. Зельницький, М. І. Нещадим, В. В. Ягупов); проблеми підготовки 

менеджерів на засадах компетентнісного підходу (Г. А. Дорошук, А. О. Касич, 

О. Ельбрехт) та його реалізація у сфері управління персоналом 

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

В. А. Модирка, С. О. Рекіянов, Н. І. Ситник, Х. С. Столярук); професійна 

компетентність фахівців у сфері кадрового менеджменту (Н. О. Алюшина, 

Г. М. Артюшин, В. О. Архипенко, В. А. Бодров, В. І. Байденко, В. Л. Балабанова, 

Д. Брітел, Д. Баумерт, Р. Бояцис, І. Р. Бузько, Дж. Вінтертон, А. О. Вітченко, 

Ч. Вудраф, С. О. Демченко, О. А. Дубасенюк, Е. Ф. Зеєр, А. М. Зельницький, 

А. А. Каленський, У. Клемент, М. Кунтер, О. С. Лагодинський, Ф. Лауерман, 

Н. Г. Ничкало, Дж. Равен, В. І. Саюк, В. І. Свистун, К. Скот, Л. Спенсер, 

Ч. Хендлер, Е. Шейн, Е. Шорт, В. В. Ягупов); формування й розвиток фахової 

компетентності (О. В. Баніт, А. Л. Воєвода, Л. Б. Волошко, Г. В. Єльникова, 

М. Г. Єщенко, І. А. Зимня, Ю. Ф. Зіньковський, Д. А. Костюк, Е. М. Луговська, 

О. М. Маслій, В. Р. Міляєва, М. А. Михаськова, О. В. Овчарук, В. А. Петрук, 
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Д. В. Погребняк, О. О. Рибчук, О. М. Самойленко, В. І. Свистун, С. В. Світайло, 

О. В. Тімець, О. В. Чемерис, Л. Б. Щербатюк, В. В. Ягупов та ін.). 

Запропоновані методичні рекомендації основані на таких ключових 

теоретичних положеннях. 

1. Фахова компетентність ПОКО – це інтегральне фахове утворення, що 

містить цінності та мотивацію фахової діяльності, фахові знання, навички, уміння, 

професійно важливі якості, військово-професійний і фаховий досвід, що 

забезпечують їхню здатність та готовність самостійно здійснювати фахову 

діяльність, ухвалювати рішення й нести відповідальність за результати їх 

реалізації у процесі виконання функціональних обов’язків за посадою. 

2. Зміст фахової компетентності ПОКО становить сукупність цінностей і 

мотивів, фахових понять, категорій і термінів, що деталізовано в системі їхніх 

знань, умінь, навичок, здатностей, цінностей і професійно важливих якостей у 

сфері кадрового менеджменту в ЗС України. 

3. Структура фахової компетентності ПОКО містить ціннісно-

мотиваційний, когнітивний, практично-діяльнісний, емоційно-вольовий, 

менеджерський (управлінський), індивідуально-психічний, комунікативний і 

суб’єктний компоненти. 

4. Розвиток фахової компетентності ПОКО – це процес вдосконалення, 

поглиблення та систематизації цінностей і мотивації, фахових знань, умінь, 

навичок, здатностей і досвіду кадрової роботи, їх практичної реалізації в ході 

службової діяльності, а також розвиток професійно важливих якостей як суб’єктів 

специфічного виду фахової діяльності у ЗС України. 

Основними методичними рекомендаціями щодо розвитку фахової 

компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти є такі: 

1. Удосконалити співпрацю між ВВНЗ, в яких функціонують курси 

підвищення кваліфікації фахівців КО ЗС України, та КО ЗС України у напрямку 

запровадження інновацій у сфері кадрового менеджменту у процесі підготовки 

(підвищення кваліфікації) таких фахівців. Успішне навчання слухачів таких 

курсів має відображати передові тенденції у кадровій політиці. З огляду на це 
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бажано, щоб будь-які перспективні розроблення у сфері управління персоналом 

МО та ЗС України відображалися в освітньому процесі відразу після офіційної 

імплементації цих нововведень у постійну практику у військах (силах). Такий 

підхід дасть змогу ознайомлювати слухачів курсів із найсучаснішими науковими 

напрацюваннями у зазначеній сфері, підвищувати ефективність їх фахової підготовки 

і діяльності, а також підвищувати вагомість і престижність такої підготовки. 

2. Забезпечувати належну підготовку (підвищення кваліфікації) НПП, які 

залучаються до проведення занять у системі підвищення кваліфікації ПОКО. Для 

цього необхідно забезпечувати обмін досвідом у процесі методичних нарад, 

засідань кафедр, а також їх участі у наукових, науково-практичних та інших 

конференціях, брифінгах, круглих столах, міжнародних зустрічах з питань 

управління персоналом. Це передбачає, перш за все, ознайомлення із сучасними 

напрацюваннями у сфері кадрового менеджменту та досвідом підвищення 

кваліфікації відповідних фахівців у провідних країнах світу. Ефективним заходом 

у цьому напрямку можуть бути короткотривалі стажування НПП у КО ЗС України 

з метою вдосконалення практичних навичок і вмінь у роботі з персоналом. 

Не менш важливого значення набуває опанування викладачами сучасними 

інформаційно-комунікаційними технологіями та їх використання в процесі 

проведення навчальних занять, ознайомлення з новими дидактичними підходами, 

методами, способами, прийомами та засобами навчання. 

З метою підвищення якості проведення навчальних занять, актуалізації 

мотивації слухачів щодо прагнення подальшого проходження служби у КО ЗС 

України та їх фахового вдосконалення, активізації їх навчальної діяльності на 

курсах підвищення кваліфікації рекомендовано запрошувати до проведення 

занять найбільш досвідчених та авторитетних фахівців – представників КО ЗС 

України. 

3. Удосконалити відповідне навчально-методичне забезпечення підвищення 

кваліфікації ПОКО. З цією метою доцільно посилити змістовну частину 

теоретичної та практичної складової навчальної план-програми курсів. До 

теоретичної складової доцільно включити заняття, що стосуються питань 
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застосування сучасних технологій кадрового менеджменту; пошуку та підбору 

персоналу; аналізу кадрової ситуації, насамперед щодо плинності кадрів 

(чинники, що на неї впливають, методи її запобігання) тощо. 

Основний акцент в удосконаленні навчально-методичного забезпечення 

підвищення кваліфікації ПОКО доцільно зробити на практичній складовій та 

забезпеченні його контекстності. Удосконалення практичної складової слід 

спрямувати на розвиток навичок і вмінь щодо виконання функціональних 

обов’язків за посадою. Зазначене може бути реалізовано шляхом опрацювання 

відповідних алгоритмів діяльності на посаді. Крім того, доцільно у практичній 

складовій посилити змістовні модулі навчальної план-програми практичними 

заняттями щодо ефективних методів проведення співбесіди з кандидатами на 

вакантні посади, побудови алгоритму кар’єри військовослужбовців (-ця) та 

індивідуального плану управління кар’єрою конкретного військовослужбовця, 

вирішення нестандартних кадрових ситуацій у процесі виконання функціональних 

обов’язків за посадою, а також підготовки і прийняття кадрових рішень тощо. 

Зважаючи на короткий термін проведення курсів підвищення кваліфікації, 

доцільно вдосконалити самостійну роботу слухачів під керівництвом викладача, 

оскільки самоменеджмент ПОКО у розвитку своєї фахової компетентності є 

вирішальним аспектом розвитку суб’єктності у навчально-пізнавальній і фаховій 

діяльності. Розвиток свідомого ставлення, позитивної вмотивованості до розвитку 

фахової компетентності є, на нашу думку, запорукою успішного підвищення 

кваліфікації в системі післядипломної освіти. Під час самостійної роботи слухачі 

мають бути забезпечені інформаційними навчальними матеріалами, а також 

інформаційно-методичними та матеріально-технічними засобами. Для 

самостійного опрацювання навчальних матеріалів й вивчення навчальної 

літератури рекомендовано використовувати сучасні комп’ютерні і 

телекомунікаційні технології, що забезпечить інтерактивну взаємодію викладачів 

і слухачів на різних етапах підвищення кваліфікації, а саме вебтехнологію. Під 

час самостійної роботи слухачі повинні мати можливість ознайомлюватися з 

необхідними підручниками, посібниками, довідковою та іншою навчальною 
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літературою на електронних сховищах даних, а також обмінюватися відео-, аудіо-, 

графічною та текстовою інформацією шляхом використання можливостей 

дистанційного навчання (відповідних курсів) та тимчасових вебплатформ в 

асинхронному режимі. Для створення тимчасової вебплатформи рекомендовано 

застосовувати будь-який месенджер, наприклад, WhatsApp (або інший). Для 

зберігання даних рекомендовано застосовувати «Диск Google» (англ. Google 

Drive), на якому мають концентруватись навчальні матеріали. Навчальні 

матеріали мають стосуватися досвіду розвитку фахової компетентності фахівців 

служб персоналу ЗС передових держав – членів НАТО та цивільного сектору 

(презентації, відеолекції, текстові файли з посиланнями на нормативні документи, 

практичні матеріали та шаблони документів щодо передового досвіду держав –

 членів НАТО та досвіду провідних українських HRM-агенцій щодо управління 

персоналом, особливо, що стосується діяльності менеджерів з персоналу, а саме: 

функціональних обов’язків, вимог до кандидатів на ці посади (зокрема і щодо 

професійно важливих якостей), сучасні методики проведення співбесіди, кейси-

ситуативні завдання, матеріали щодо розробки портфоліо та сучасних підходів до 

управління кар’єрою персоналу тощо). Зазначені матеріали дають можливість 

слухачам під час самостійної роботи ознайомлюватися з новими матеріалами та 

поглиблювати свої знання у сфері кадрового менеджменту. З огляду на те що в 

цій методиці самостійна підготовка відіграє велику роль, доцільно розробити і 

запровадити заняття щодо опанування слухачами технології самоменеджменту 

(самоорганізації) з метою максимального використання кадровим менеджером 

власних можливостей і свідомого управління своїм робочим часом, підвищення 

ефективності власної діяльності. 

Навчальні матеріали мають відображати теоретичні і практичні аспекти 

розвитку компонентів фахової компетентності ПОКО – ціннісно-мотиваційний, 

когнітивний, практично-діяльнісний, емоційно-вольовий, менеджерський 

(управлінський), індивідуально-психічний, комунікативний, суб’єктний. 

4. Дотримуватися загальнодидактичних і специфічних принципів розвитку 

фахової компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти (науковості, 
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системності та послідовності, доступності та дохідливості викладання, свідомості 

й активності, контекстності, зв’язку навчання з військовою практикою тощо). 

Спочатку навчальні заняття спрямовувати на засвоєння фахових теоретичних 

знань, після цього – на розвиток фахових умінь та практичних навичок, що будуть 

необхідні ПОКО в їх подальшій фаховій діяльності. Забезпечувати поетапний 

розвиток фахової компетентності ПОКО відповідно до загальновідомого 

дидактичного принципу – від простого до складного, від теорії до практики тощо. 

5. Налагоджувати, підтримувати та розвивати суб’єкт-суб’єктну взаємодію 

між учасниками процесу підвищення кваліфікації ПОКО – НПП та власне самими 

ПОКО як слухачами. Зважаючи на те що педагогічне спілкування є основною 

формою здійснення педагогічного процесу, цей принцип є підґрунтям для 

успішного розвитку фахової компетентності ПОКО та досягнення бажаних 

результатів освітнього процесу. Для налагодження такої взаємодії важливо, перш 

за все те, що НПП мають бути готові до ведення конструктивного діалогу, 

використовувати партнерський стиль педагогічного спілкування, уміти 

підтримувати спілкування як двосторонній процес з передачі, актуалізації, 

розвитку та збагачення знань, умінь, навичок та фахового досвіду. Діалогічність 

спілкування є головною умовою ефективної педагогічної взаємодії НПП і 

слухачів. НПП мають дотримуватися головної педагогічної позиції викладача у 

спілкуванні щодо розуміння викладачем слухача, безумовного визнання та 

прийняття слухача як особистості. Крім того, НПП мають опиратись на 

аргументовані позиції під час викладання навчального матеріалу, який 

розходиться з практичними спостереженнями слухачів, а також уміти знайти та 

пояснити невідповідності. З боку слухачів має бути шанобливе відношення до 

НПП, предмету, який вони викладають, цілеспрямованість та активність у 

досягненні особистих цілей у навчанні. Суб’єкти взаємодії мають поважати один 

одного, бути толерантними і терпимими до чужої думки, навіть у тому разі, якщо 

вона не співпадає з власною. 

6. Підвищення кваліфікації ПОКО здійснювати шляхом реалізації 

обґрунтованих у дисертаційному дослідженні організаційно-педагогічних умов 
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розвитку фахової компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти. До них 

належать такі: педагогічне моделювання розвитку фахової компетентності ПОКО 

в системі післядипломної освіти; наявність сучасної методики її розвитку; 

використання сучасних організаційних форм її розвитку (наприклад, елементів 

дистанційного навчання); самоменеджмент ПОКО в її розвитку, тобто їх 

суб’єктність у навчальній діяльності; використання об’єктивних критеріїв 

оцінювання її розвиненості, які відображають її структуру та специфіку. 

Ефективність побудови освітнього процесу щодо розвитку фахової 

компетентності ПОКО великою мірою залежить від моделі її розвитку. Її основу 

мають становити цільово-методологічний (мета та завдання розвитку фахової 

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

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

слухачів та суб’єкт-суб’єктна взаємодія між ними), організаційно-методичний 

(організаційні форми її розвитку – очне навчання (курси підвищення кваліфікації) 

та дистанційне навчання, а також їх навчально-методичне забезпечення) і 

діагностувально-результативний (критерії і показники оцінювання розвиненості 

їх фахової компетентності, а також її рівні) блоки, які є системними, 

послідовними та взаємозумовленими, які у взаємодії комплексно сприяють 

розвитку фахової компетентності ПОКО. Під організаційною складовою 

реалізації освітнього процесу слухачів розуміємо використання організаційних 

форм розвитку фахової компетентності ПОКО – очне навчання (курси 

підвищення кваліфікації ПОКО) та дистанційне навчання. Ця модель є 

функціональною, оскільки вона, з одного боку, дає можливість реалізувати всі 

функції системи післядипломної освіти щодо розвитку їх фахової компетентності, 

а з другого, – у ній чітко визначено функції кожного блоку цієї моделі щодо 

розвитку зазначеної компетентності. 

Рекомендується, щоб модель розвитку фахової компетентності ПОКО 

реалізовувалась відповідно до методики її розвитку упродовж таких етапів – 

мотиваційного, теоретично-когнітивного, організаційно-праксеологічного, 

суб’єктно-рефлексивного та діагностичного. 
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Методику має бути спрямовано на розв’язання таких завдань: 

поглиблення спеціалізованих (фахових) знань ПОКО у сфері управління 

персоналом з метою більш ефективного виконання функціональних обов’язків за 

посадою призначення; 

набуття знань щодо сучасного досвіду збройних сил передових держав – 

членів НАТО у сфері управління персоналом (людськими ресурсами); 

розвиток умінь та навичок ПОКО виконувати конкретні фахові завдання 

кадрового забезпечення ЗСУ та самовдосконалення власних фахових здібностей; 

розвиток їх ціннісно-мотиваційних настанов, що спрямовані на вмотивоване 

ставлення до своєї фахової діяльності, а також здатності до саморегуляції, 

самоконтролю, уміння орієнтуватися та адекватно діяти в різноманітних 

соціальних ситуаціях; 

підвищення рівня фахової компетентності ПОКО в межах самостійної 

підготовки та самоосвіти як основного елементу їх самоменеджменту. 

Самоменеджмент ПОКО у розвитку своєї фахової компетентності, тобто їх 

суб’єктність у навчально-пізнавальній діяльності; 

розвиток здатностей щодо управління персоналом, а саме: забезпечення 

виконання основних менеджерських функцій, прийняття ефективних управлінських 

(кадрових) рішень та вміння працювати з різноманітною інформацією; 

розвиток професійно важливих якостей ПОКО, які містять їх індивідуально-

психічні характеристики, що впливають на успішність виконання ними фахової 

діяльності у сфері управління персоналом та сприяють реалізації власного потенціалу; 

розвиток здатності до активної та адекватної міжособистісної взаємодії в 

процесі реалізації менеджерських функцій; 

створення умов для самореалізації та фахового самовизначення ПОКО; 

розвиток здатності ПОКО до об’єктивної самооцінки та об’єктивного 

сприйняття самих себе як суб’єктів фахової діяльності (оцінювання власних 

результатів фахової діяльності). 

У цілому методика має сприяти вдосконаленню індивідуального фахового 

стилю діяльності ПОКО. 
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Методика має гармонійно поєднувати очну та дистанційну форми 

підвищення кваліфікації ПОКО, традиційні та інноваційні методи навчання, різні 

види навчальних занять і засоби активізації навчальної діяльності слухачів. 

Важливими аспектами актуалізації саморозвитку ПОКО має стати 

самоменеджмент у власному розвитку, тобто їх суб’єктність у навчальній 

діяльності ПОКО. Виходячи з конкретних умов сфери їх фахової діяльності, 

характеру функціональних обов’язків, ПОКО мають уміти самостійно планувати, 

організовувати та координувати власну діяльність, таким чином, щоб незалежно 

від зовнішніх обставин якісно виконувати визначенні завдання та управляти 

робочим часом. Беручи до уваги те, що великий відсоток навчального часу в 

межах очної та дистанційної складової методики розвитку фахової 

компетентності ПОКО відводиться на самостійну роботу слухачів, оволодіння 

цією технологією самоменеджменту є вирішальним у досягненні мети успішного 

оволодіння цією методикою. 

8. На заняттях під керівництвом викладача рекомендується забезпечувати 

творчий підхід до підвищення кваліфікації ПОКО, їх постійне професійно-фахове 

збагачення та актуалізацію мотивації набуття фаху військового кадрового 

менеджера. Слід формувати свідоме ставлення слухачів до навчальної діяльності, 

як запоруки актуалізації їх настанови до розвитку своєї фахової компетентності як 

суб’єктів кадрового менеджменту, розвитку зовнішньої і внутрішньої мотивації 

до навчання. Для досягнення цієї мети рекомендовано використовувати групові 

вправи, що проводься у формі мотиваційного тренінгу. Він забезпечуватиме 

активну участь і творчу взаємодію слухачів між собою і з викладачем. 

9. З метою об’єктивного оцінювання розвиненості фахової компетентності 

ПОКО та внесення відповідних коректив у подальший процес їх фахової 

підготовки доцільно використовувати вдосконалений діагностичний 

інструментарій. Ефективність розвитку фахової компетентності ПОКО в системі 

післядипломної освіти можна оцінити за допомогою ціннісно-мотиваційного, 

інтелектуально-когнітивного, емоційно-вольового, організаційно-управлінського, 

комунікативного, індивідуально-психічного та регулятивного, а також рівнів її 
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оцінювання (низького, достатнього та високого), які відображають динаміку і 

результати поетапного розвитку фахової компетентності ПОКО під час 

проходження курсів підвищення кваліфікації. 

Для оцінювання спеціалізованих (фахових) знань ПОКО рекомендовано 

використовувати запропонований «Тест (фахові знання)», а для оцінювання 

практично-діяльнісного компонента фахової компетентності ПОКО – 

запропонований квазіпрофесійний тест. 

На основі досвіду запровадження результатів дисертації в освітній процес 

щодо розвитку фахової компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти 

можна зробити висновок про можливість і доцільність удосконалення процесу 

підвищення їх кваліфікації, зокрема: 

удосконалення співпраці між ВВНЗ, в яких функціонують курси 

підвищення кваліфікації ПОКО, та КО ЗС України у напрямку якнайшвидшого 

запровадження інновацій у сфері кадрового менеджменту у процес підготовки 

(підвищення кваліфікації) таких фахівців; 

забезпечення належної підготовки (підвищення кваліфікації) НПП, яких 

залучають до проведення занять у системі підвищення кваліфікації ПОКО; 

удосконалення навчально-методичного забезпечення підвищення 

кваліфікації ПОКО шляхом посилення змістовної частини теоретичної та 

практичної складової навчальної план-програми курсів щодо застосування 

кращого досвіду передових держав – членів НАТО, запровадження сучасних 

технологій кадрового менеджменту в кадровій роботі та розвитку вмінь і навичок 

кадрових менеджерів виконання функціональних обов’язків на теперішній та 

майбутній посаді; 

дотримання загальнодидактичних і специфічних принципів розвитку 

фахової компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти; 

налагодження, підтримання та розвитку суб’єкт-суб’єктної взаємодії між 

учасниками процесу підвищення кваліфікації ПОКО – НПП та власне самими 

ПОКО; 
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реалізації обґрунтованих у дисертаційному дослідженні організаційно-

педагогічних умов розвитку фахової компетентності ПОКО в системі 

післядипломної освіти; 

забезпечення творчого підходу викладачів до підвищення кваліфікації 

ПОКО, їх постійного професійно-фахового збагачення та актуалізації мотивації 

набуття фаху військового кадрового менеджера; 

гармонійного поєднання очної та дистанційної форм підвищення 

кваліфікації ПОКО, традиційних та інноваційних методів навчання, різних видів 

навчальних занять і засобів активізації навчальної діяльності слухачів; 

застосування вдосконаленого діагностичного інструментарію для 

об’єктивного оцінювання розвиненості фахової компетентності ПОКО та 

внесення відповідних коректив у подальший процес їх фахової підготовки. 

Отже, впровадження та дотримання розроблених нами методичних 

рекомендацій сприятиме більш ефективному розвитку фахової компетентності 

ПОКО в системі післядипломної освіти та дасть їм змогу більш ефективно 

виконувати свої функціональні обов’язки на теперішніх та майбутніх посадах. 

 

Висновки до третього розділу 

1. У розділі викладено методологію та методику побудови 

експериментального дослідження. В основу дослідження покладено методологію 

послідовного педагогічного експерименту. Мета експериментального 

дослідження полягала в перевірці основних теоретичних положень дисертації, 

практичному оцінюванні дієвості організаційно-педагогічних умов розвитку 

фахової компетентності ПОКО. Завданням було експериментально перевірити 

теоретично обґрунтовані організаційно-педагогічні умови розвитку фахової 

компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти. До експериментального 

дослідження було залучено 4 навчальні групи, гомогенність яких було перевірено 

на констатувальному етапі експерименту. 

2. Експериментально перевірено результативність організаційно-

педагогічних умов розвитку фахової компетентності ПОКО в системі 
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післядипломної освіти та розроблено методичні рекомендації щодо її розвитку. За 

результатами педагогічного послідовного експерименту спостерігається 

позитивна динаміка розвиненості фахової компетентності ПОКО, а саме: кількість 

слухачів із низьким рівнем її розвиненості зменшилася на 20,34 %, а з високим – 

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

динаміки. Статистичну достовірність отриманих результатів доведено за 

допомогою порівняння середніх, використання W-критерію Уілкоксона, U-

критерію Манна – Уїтні. 

3. Результати статистичного аналізу отриманих експериментальних 

результатів свідчать про ефективність упроваджених організаційно-педагогічних 

умов розвитку фахової компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти за 

всіма її компонентами. 

4. На основі отриманих експериментальних результатів розроблено 

методичні рекомендації для наукових і науково-педагогічних працівників щодо 

розвитку фахової компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти. 

Основний зміст третього розділу дисертації висвітлено в наукових 

публікаціях автора [216; 2189; 2212]. 
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ВИСНОВКИ 

Узагальнення результатів наукового пошуку з проблеми розвитку фахової 

компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти дало змогу сформулювати 

такі висновки: 

1. З’ясовано в результаті теоретичного аналізу та узагальнення 

загальнонаукових джерел і психолого-педагогічної літератури, педагогічної 

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

професійної компетентності, а проблема її розвитку залишилася поза увагою 

дослідників, що негативно позначається на результатах фахової діяльності ПОКО. 

Це призводить до виникнення суперечностей між об’єктивною потребою 

забезпечення їх якісної фахової підготовки та неможливістю її здійснення без 

урахування сучасних методологічних підходів, теоретичних основ і специфіки їх 

діяльності. Водночас аналіз практики професійної діяльності ПОКО показав, що 

проблема розвитку їх фахової компетентності є актуальною в теоретичному та 

прикладному аспектах у військовій педагогіці. 

Дістало подальшого розвитку змістове наповнення поняття «фахова 

компетентність посадових осіб кадрових органів», що здійснено шляхом 

конкретизації змісту їх фахової компетентності, уточнення й доповнення 

цінностей і мотивації, фахових знань, умінь, навичок, здатностей, професійно 

важливих якостей відповідно до вимог сучасної системи кадрового менеджменту 

та з урахуванням їхнього посадового призначення у ЗС України, а також 

доповнення такими професійно важливими характеристиками, як здатність і 

готовність самостійно здійснювати фахову діяльність, ухвалювати рішення й 

нести відповідальність за результати їх реалізації у процесі виконання 

функціональних обов’язків за посадою. 

Обґрунтовано, що фахова компетентність ПОКО представляє інтегральне 

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

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

індивідуально-психічного, комунікативного та суб’єктного компонентів, 
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необхідних для успішного здійснення фахової діяльності в кадрових органах ЗС 

України. 

2. Визначено й теоретично обґрунтовано такі організаційно-педагогічні 

умови розвитку фахової компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти: 

педагогічне моделювання розвитку їх фахової компетентності в системі 

післядипломної освіти, наявність сучасної методики розвитку їх фахової 

компетентності, використання сучасних організаційних форм її розвитку, 

самоменеджмент слухачів у процесі її розвитку, використання об’єктивних 

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

та взаємозумовленості, оскільки реалізація однієї педагогічної умови є 

передумовою реалізації іншої, що сприяє цілеспрямованому розвитку фахової 

компетентності ПОКО у процесі підвищення кваліфікації. 

3. Розроблено організаційно-функціональну модель розвитку фахової 

компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти у вигляді описової 

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

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

функціональна модель розроблена на основі концепції учіння особи впродовж 

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

контекстного й андрагогічного підходів до розвитку фахової компетентності 

ПОКО, складається з таких взаємопов’язаних, взаємозумовлених і послідовних 

блоків – цільово-методологічного, змістовного, організаційно-методичного та 

діагностувально-результативного, які системно й комплексно забезпечують її 

розвиток. 

4. Удосконалено методику розвитку фахової компетентності ПОКО в 

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

принципи, цілеспрямовано скомпоновані й найбільш раціональні та ефективні 

методи, способи, прийоми, форми, види навчальних занять і засоби навчання, а 

також основні етапи її розвитку – мотиваційно-стимуляційний, теоретично-

когнітивний, організаційно-праксеологічний, суб’єктно-рефлексивний, 

діагностичний. Вона ґрунтується на засадах концепції змішаного навчання, 
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провідних ідеях компетентнісного, суб’єктно-діяльнісного, контекстного та 

андрагогічного підходів і реалізується шляхом розвитку фахової компетентності 

ПОКО на основних етапах її розвитку. 

Удосконалено критерії оцінювання розвиненості фахової компетентності 

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

організаційно-управлінський, комунікативний, індивідуально-психічний і 

регулятивний, а також охарактеризовано рівні її розвиненості – низький, 

достатній, високий. 

5. Експериментально перевірено результативність організаційно-

педагогічних умов розвитку фахової компетентності ПОКО в системі 

післядипломної освіти та розроблено методичні рекомендації щодо її розвитку. За 

результатами педагогічного послідовного експерименту спостерігається 

позитивна динаміка розвиненості фахової компетентності ПОКО, а саме: кількість 

слухачів із низьким рівнем її розвиненості зменшилася на 20,34 %, а з високим – 

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

динаміки. Статистичну достовірність отриманих результатів доведено за 

допомогою порівняння середніх, використання r-критерію Пірсона, W-критерію 

Уілкоксона, U-критерію Манна-Уїтні. Результати статистичного аналізу 

отриманих експериментальних результатів свідчать про результативність 

упроваджених організаційно-педагогічних умов розвитку фахової компетентності 

ПОКО в системі післядипломної освіти за всіма її компонентами. 

Отримані експериментальні результати дали змогу розробити методичні 

рекомендації для наукових і науково-педагогічних працівників щодо розвитку 

фахової компетентності ПОКО в системі післядипломної освіти. 

Результати дисертації можуть бути використані у процесі індивідуальної 

підготовки військовослужбовців кадрових органів ЗС України, а також у закладах 

вищої освіти інших військових формувань України, закладах післядипломної 

освіти для розвитку фахової компетентності фахівців кадрових органів (служб 

персоналу) цих установ та організацій. 
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Розглянуті в дослідженні теоретичні й практичні положення не вичерпують 

усіх проблемних питань розвитку фахової компетентності ПОКО, а проведене 

дослідження не претендує на остаточне розв’язання означеної проблеми. 

Перспективу подальшого наукового пошуку вбачаємо в дослідженні 

методологічних, теоретичних і методичних засад формування та розвитку фахової 

компетентності ПОКО в системі підготовки військових фахівців. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

Досвід провідних країн світу щодо розроблення стандартів професійної 

діяльності в галузі кадрового менеджменту 

 

Досвід Канади. Професійні стандарти фахівця в галузі кадрового 

менеджменту в Канаді мають досить довгу історію. Розроблення стандартів 

тривала шість років, у цій роботі брали участь представники всіх регіональних 

асоціацій фахівців у галузі управління персоналом країни. Ініціатором виступила 

Рада канадських асоціацій управління персоналом (The Councіl of Canadіan 

Human Resources Assocіatіons, CCHRA), в яку входять дев’ять регіональних 

асоціацій менеджменту по управлінню персоналом Канади. До 1997 року, коли 

власне і почалася робота зі стандартизації, частина регіональних організацій уже 

мала свої системи сертифікації, однак в процесі об’єднання їх у національну 

організацію прийшли до висновку про необхідність створення 

загальнонаціональних стандартів. Проект був підтриманий канадською владою, у 

розробленні стандартів брала участь некомерційна організація «Human Resources 

Development Canada» (HRDC), створена при участі Міністерства соціального 

розвитку Канади. Проект включав чотири етапи, кожний з яких широко 

висвітлювався не тільки у вузько професійному середовищі, але й у всьому 

суспільстві. 

Професійний стандарт менеджменту з управління персоналом у Канаді 

незвичайний – він не розділяється на рівні. Тут вважають, що справжній 

професіонал повинен мати знання у всіх галузях професійної діяльності. Його 

типова назва: «Професіонал у галузі менеджменту з персоналу» (CHRP). 

Конкретний набір компетенцій, який професіонал у галузі управління персоналом 

має реалізувати для вирішення проблем, залежить від розміру й галузі діяльності 

організації. 

Компетенції включають сім функціональних (практичних) галузей і 

додаткову галузь, що визначається як сфера перетинання функцій. Канадські 

фахівці вважають, що справжній професіонал галузі управління персоналом 

працює на стику восьми функціональних галузей, а те, наскільки компетенції, які 

він використовує, перетинаються, характеризує практику в галузі управління 

персоналом у кожній окремо узятій організації. 

Досвід США. Американська модель професійних стандартів управління 

персоналом була розроблена провідною асоціацією HR-менеджменту в США – 

Суспільством управління людськими ресурсами (Socіety for Human Resources 

Management – SHRM). Це найбільша в країні організація фахівців з кадрового 

менеджменту, членами якої сьогодні є близько 300 тис. осіб, у т.ч. і значна 

кількість із-за кордону. Суспільство створило власний Сертифікаційний інститут 

управління людськими ресурсами (Certіfіcatіon Human Resources Іnstіtute – CHRІ),  
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що, у свою чергу, організував тестовий центр, де і були розроблені стандарти 

діяльності HR-менеджера. 

Стандарти орієнтовані переважно на практичний досвід управління 

персоналом і розділені на три рівні: 

1. Професіонал з управління персоналом (Professіonal іn Human Resources – 

PHR). 

2. Старший професіонал з управління персоналом (Senіor Professіonal іn 

Human Resources – SPHR). 

3. Професіонал у галузі міжнародного HR-менеджменту, або «глобальний» 

професіонал (Global Professіonal іn Human Resources – GPHR). 

Стандарти перших двох рівнів (PHR і SPHR) були розроблені наприкінці  

80-х років XX ст. З тих пір вони неодноразово оновлювалися. Кожні п’ять років 

CHRІ проводить дослідження, що охоплюють всі галузі кадрового менеджменту, 

у них беруть участь до 6000 фахівців з управління персоналом.  

Стандарт третього рівня (GPHR) з’явився лише на початку цього 

тисячоліття. Проте, з майже 83 тис. членів Суспільства управління людськими 

ресурсами, мають сертифікат, що підтверджує знання стандартів у галузі 

міжнародного управління персоналом, одержали вже більш 35 тис. чоловік.  

Це доводить, що дана галузь професії актуальна, а глобалізація і зростання 

числа міжнародних компаній підтримує попит на фахівців з кадрового 

менеджменту, що вміють працювати в транснаціональних організаціях. 

У зв’язку з тим, що для ефективної роботи у сфері управління людськими 

ресурсами бажано мати міждісціплінарну підготовку, чимало фахівців вчиться на 

спеціальних курсах у галузі соціальних наук і бізнесу. Для подальшого 

підвищення кваліфікації та кар’єрного зростання для фахівців з управління 

людським ресурсами існують різноманітні спеціалізовані (тематичні) курси. 

Наприклад, такі як з компенсацій та винагород за працю, найму персоналу, 

оцінювання ефективності діяльності персоналу, менеджменту, побудови 

організаційної структури, психології на промисловості, соціології, загальної 

економіки й економіки праці, статистики, трудового законодавства тощо. Так 

само, як і в інших сферах, для фахівців з управління персоналом дуже корисними 

є знання сучасних комп’ютерних технологій та інформаційних систем.  

У США існує чимало організацій у сфері управління людськими ресурсами, 

які пропонують спеціалізовані курси для підвищення професійного рівня 

фахівців. Деякі організації, щоб підвищувати професійну компетентність своїх 

членів і зробити їх більш конкурентоспроможними на ринку праці, пропонують 

програми з сертифікації, що передбачають надання фахівцям сертифікатів (після 

незалежної перевірки рівня досвіду, знань і вмінь на відповідність професійним 

стандартам), які фактично є доказом їхньої компетентності в певній сфері. 

Наявність такого сертифікату, отриманого від впливової професійної асоціації, 

позитивно позначається на подальшій кар’єрі фахівця.  
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Наприклад, Міжнародна фундація з планування бенефітів для найманих 

працівників (The International Foundation of Employee Benefit Plans) сприяє 

призначенню на відповідні посади тим менеджерам і фахівцям сфери управління 

людськими ресурсами, які пройшли навчання на спеціалізованих курсах на рівні 

коледжу і склали іспити з розроблення та застосування різних планів (програм) з 

бенефітів для працівників.  

У процесі підбору кандидатів на первинні посади у сфері людських 

ресурсів, більшість роботодавців надають перевагу тим випускникам коледжів, 

які спеціалізувалися на вивчені таких дисциплін, як людські ресурси, 

адміністрування людських ресурсів або трудові відносини. А деякі – тим 

випускникам, які є фахівцями в різних галузях техніки й бізнесу або мають якісну 

гуманітарну освіту. Особливо це характерно для великих організацій, де окремі 

посади вимагають більш спеціалізованої освіти у сфері інженерії, технічних або 

гуманітарних наук, фінансів або права. Інколи посади з високим рівнем 

відповідальності пропонують досвідченим фахівцям, які до цього працювали в 

інших сферах діяльності (бізнес, державна служба, освіта, збройні сили). 

Для претендентів на посади вищого керівництва організацій рекомендується 

наявність ступеня магістра з людських ресурсів або ділового адміністрування 

(Master of Business Administration) за спеціалізацією «Управління людськими 

ресурсами».  

Для обіймання посади фахівця у сфері управління людськими ресурсами 

бажано також мати попередній досвід практичної роботи, а для управлінських 

посад – управлінський довід. Відповідно, багато хто з роботодавців при заміщенні 

первинних посад у сфері управління персоналом надають перевагу тим 

кандидатам, які в процесі набуття фаху пройшли стажування або практику на 

відповідних посадах. 

У майбутньому найбільш досвідчені та компетентні спеціалісти можуть 

бути призначені на посади HR-директора чи директора з виробничих відносин, а 

далі – увійти до складу найвищого керівництва своїх організацій.  

Вони мають можливість продовжити працювати в консалтингових 

компаніях або започаткувати свій власний бізнес. Для успішної кар’єри у таких 

сферах, як професійне навчання (викладацька робота), науково-дослідницька 

робота, консалтинг, бажано мати науковий ступінь доктора філософії (Ph.D). 

Досвід Німеччини. Фахівці Асоціації управління персоналом Німеччини 

(Deutsche Gesellschaft für Personalführunge. V., DGFP), організованої в 1959 році, 

на основі узагальнення системи професійних стандартів кадрового менеджменту 

інших країн, зрозуміли, що вони не відображають реалій Німеччини, і в 2003 році 

розробили свою національну систему стандартів. З німецькою старанністю 

проведені дослідження включали й історичний екскурс. Ретроспективний аналіз, 

зокрема, показав, як серйозно змінилися функції управління персоналом. Від 

виконання адміністративних задач, актуальних у ті часи, коли більшість сучасних 

компаній тільки створювалися, фахівці з управління персоналом перейшли до  
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вирішення стратегічних питань, координації роботи всіх співробітників 

організації, управлінню людьми як капіталом. Адміністративними функціями в 

більшості німецьких фірм стали займатися лінійні керівники. Не випадково, 

професійні стандарти в галузі управління людськими ресурсами орієнтовані 

переважно на стратегічні аспекти менеджменту. 

Досвід Великобританії. Формування й удосконалювання професійних 

стандартів – одна з ключових задач Ліцензованого інституту персоналу і 

кадрового розвитку (CІPD) у Великобританії. Стандарти визначають, що фахівець 

з управління персоналом має вміти, розуміти, пояснювати і критично оцінювати 

для того, щоб виконувати HR-функції на різних рівнях.  

Більш ніж 30 років тому CІPD створив систему професійних стандартів. У 

2002 р. вони були визнані на державному рівні, і в даний час мають статус 

національних стандартів кадрового менеджменту Великобританії. Одна з 

особливостей британського підходу до стандартизації – розроблення норм, що 

охоплюють практично всі галузі діяльності з управління персоналом.  

Система професійних стандартів досить складна, яка включає три базових 

рівні: підготовчий (рівень початківця), практичний (рівень практика) і високий 

(рівень «просунутого» практика). Усі вони розділені на галузі. Володіння 

компетентностями всіх галузей одного рівня – необхідна умова для переходу на 

наступний.  

Професійна організація кадрового менеджменту Великобританії – 

Ліцензований інститут персоналу і кадрового розвитку (CІPD) – найстарша і 

найбільша в Європі асоціація фахівців у галузі управління персоналом, що 

нараховує більш 120 тис. своїх членів. 

Досвід Франції. У Франції досить популярною є технологія оцінювання 

професійній компетентності фахівців, де основна увага приділяється можливості 

подальшого їх «донавчання» до необхідного рівня згідно з вимогами ринку праці. 

Позитивними аспектами цієї технології є такі:  

оцінювання актуального професійного досвіду, базової компетентності, 

професійних та особистих ресурсів людини, з’ясування нових можливостей і 

професійних перспектив для наступного пошуку праці та працевлаштування;  

розроблення нового професійного проекту, який орієнтований на конкретну 

людину з урахування ситуації на ринку праці, моделювання основних параметрів 

майбутньої діяльності;  

висока гнучкість, варіативність і реалістичність побудови нових 

професійних проектів, які дозволяють досягти суттєвих результатів при 

працевлаштуванні;  

поетапна система супроводження і контролювання процесу реалізації 

проекту, яка включає заходи соціальної і професійної підтримки [251, с. 68–69]. 
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Приклад функціональних обов’язків керівників і фахівців  

КО ЗС України 

 

Керівник. Начальник відділу комплектування офіцерами СВ – заступник 

начальника центру відповідає за бойову та мобілізаційну готовність, виховання, 

навчання, військову дисципліну, морально-психологічний стан особового складу 

відділу, за управління кар’єрою осіб офіцерського складу, забезпечення якісного 

комплектування найбільш перспективними, всебічно підготовленими військовими 

спеціалістами напрямку. Він відповідає за комплектування посад офіцерського 

складу Сухопутних військ ЗС України номенклатури призначення начальника 

Генерального штабу та його першого заступника. 

Далі виокремимо з функціональних обов’язків основні напрями діяльності: 

своєчасно вживати заходів для виконання завдань відділу, забезпечення 

підготовки та професійної діяльності особового складу; 

дотримуватись вимог Конституції та законів України, постанов Верховної 

Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, директив і 

наказів Міністра оборони України, начальника Генерального штабу – 

Головнокомандувача ЗС України…; 

брати участь у розробці проектів законів України, актів Президента 

України, Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів, наказів 

Міністерства оборони України та Генерального штабу нормативного характеру, 

нормативно-правових актів…; 

проводити розробку пропозицій щодо підвищення ефективності 

функціонування органів військового управління…;  

готувати та брати участь у проведенні заходів міжнародного 

співробітництва…; 

контролювати здійснення управління кар’єрою офіцерів…; 

вивчати осіб офіцерського складу…; 

використовувати ІАС «Персонал» при персоналізації роботи з офіцерами; 

розглядати звернення (пропозиції, заяви, скарги) офіцерів…; 

розробляти розпорядчі, інформаційно-аналітичні та довідкові матеріали, які 

належать до завдань відділу; 

здійснювати перевірку, контроль та надавати допомогу в організації роботи 

з особовим складом в органах військового управління, військових частин 

напрямку; 

керувати індивідуальною підготовкою і вихованням особового складу 

відділу; 

проводити заняття з особовим складом відділу; 

готувати або опрацьовувати розпорядження, директиви, накази про…;  
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під час проведення навчань (тренувань) проводити розрахунки: 

прогнозованих втрат особового складу, доукомплектування, поповнення та 

укомплектованості підрозділів по категоріям особового складу, визначати 

джерела поповнення втрат; 

готувати (узагальнювати) пропозиції до доповідей…; 

контролювати виконання заходів безпеки особовим складом відділу під час 

роботи з озброєнням, обладнанням, технікою та при виконанні інших службових 

обов’язків, своєчасно вживати необхідних заходів для попередження порушень 

військової дисципліни тощо. 

Фахівець. Офіцер відділу комплектування офіцерами СВ відповідає за 

своєчасне та якісне виконання функціональних обов’язків, особисту військову та 

виконавчу дисципліну, за управління кар’єрою осіб офіцерського складу, 

забезпечення якісного комплектування найбільш перспективними, всебічно 

підготовленими військовими спеціалістами підрозділів та частин напрямку згідно 

з розподілом. 

Офіцер відділу напрямку підпорядковується начальнику відділу, його 

заступнику. За відсутності старшого офіцера відділу може виконувати його 

обов’язки. 

Він зобов’язаний: 

дотримуватись вимог Конституції та законів України, постанов Верховної 

Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, директив і 

наказів Міністра оборони України, начальника Генерального штабу – 

Головнокомандувача ЗС України…; 

розробляти нормативно-правові акти, збірники, методичні рекомендації…; 

забезпечувати організацію та проведення роботи комісії…; 

здійснювати управління кар’єрою офіцерів напрямку…; 

забезпечувати якісне комплектування…; 

вивчати осіб офіцерського складу…; 

проводити заходи передбачені індивідуальними планами управління 

кар’єри офіцерів…; 

використовувати ІАС «Персонал» при персоналізації роботи з офіцерами; 

вести особові справи осіб офіцерського складу за напрямок; 

розробляти проекти наказів (по особовому складу)…; 

розглядати звернення (пропозиції, заяви, скарги) офіцерів напрямку…; 

розробляти розпорядчі, інформаційно-аналітичні та довідкові матеріали, які 

відносяться до завдань відділу; 

брати участь у розробці проектів законів України, актів Президента 

України, Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів, наказів 

Міністерства оборони України та Генерального штабу нормативного характеру, 

нормативно-правових актів… тощо. 
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ДОДАТОК В 

Комплекс діагностичних методик, що застосовувалися у процесі 

дисертаційного дослідження 

Додаток В.1 

16 – Факторний особистісний опитувальник 

(16 ФОО) 

 

Короткий опис методики: 

Опитувальник 16 ФОО вперше був опублікований Р. Кеттелом у 1950 році, і 

з того часу широко використовується у психодіагностичній практиці. Цей тест 

універсальний, практичний, дає багатогранну інформацію про досліджуваного. 

Він використовується у всіх випадках, коли необхідні знання індивідуально-

психічних особливостей людини. Найбільшого поширення опитувальник отримав 

у сферах: професійного відбору персоналу та управлінців різних рівнів, 

розстановки кадрів у організаціях; профорієнтації, профконсультацій та 

самовизначення; діагностики професійно важливих якостей; дослідження 

індивідуальних та поведінкових відмінностей; сімейного консультування; 

наукових досліджень в організаційній, педагогічній та віковій, юридичній, 

медичній психології, у спорті тощо. Тест діагностує риси особистості, які 

Р. Кеттел назвав конституційними факторами. Вивчення динамічних факторів – 

мотивів, потреб, інтересів, цінностей – потребує застосування інших методів, що 

необхідно враховувати при інтерпретації, адже реалізація у поведінці 

особистісних рис і настанов залежить від потреб та характеристик ситуації.  

Методика призначена для визначення деяких рис особистості, що 

зумовлюють поведінку людини в різних ситуаціях. За результатами обстеження 

може бути побудований «профіль особистості», при інтерпретації якого 

керуються ступенем вираженості кожного фактора, особливостями їх взаємодії, а 

також нормативними даними. Опитувальник знайшов достатньо широке 

застосування у вітчизняних психодіагностичних обстеженнях. 

Опитувальник включає в себе 187 питань, на які кандидат відповідає, 

вибираючи один запропонованих йому варіантів: «так», «не впевнений», «ні». 

Обробка отриманих даних проводиться за допомогою «ключа». Співпадіння 

відповідей досліджуваного з «ключем» оцінюється у два бали для відповідей «а» 

та «в», співпадіння відповіді «б» – в один бал. Сума балів у кожній виділеній 

групі запитань дає в результаті значення для фактору. Винятком є фактор «В» – 

тут співпадіння відповіді з «ключем» завжди дає 1 бал. 

Після обробки відповідей одержується розгорнута характеристика з 16-ти 

первинних та 4-х вторинних чинників (рис особистості). Опитувальник містить 

такі шкали: фактор А – «замкнутість–товариськість»;  фактор В – «інтелект»; 

фактор С – «емоційна нестійкість – емоційна стійкість»; фактор Е – 

«підпорядкованість – домінантність»; фактор F – «стриманість – експресивність»; 

фактор G – «підвласність почуттям – висока нормативність поведінки»; фактор Н  
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– «нерішучість – сміливість»; фактор І – «жорстокість – чутливість»; фактор L – 

«довірливість – підозріливість»; фактор М – «практичність – розвинута уява»; 

фактор N – «прямолінійність – дипломатичність»; фактор О – «впевненість у собі 

– тривожність»; фактор Q1 – «консерватизм – радикалізм»; фактор Q2 – 

«конформізм – нонконформізм»; фактор Q3 – «низький самоконтроль – високий 

самоконтроль»; фактор Q4 – «розслаблення – напруженість»; фактор МD – 

«адекватність самооцінки».  
Інструкція до опитувальника: Вам пропонується дати відповідь на ряд 

запитань опитувальника, метою якого є визначення особливостей Вашого 

характеру, нахилів та інтересів. Не існує запитань, на які можна дати «правильну» 

або «неправильну» відповіді, тому що вони відображають лише особливості, 

притаманні різним людям. Коли відповідаєте на запитання, Ви можете вибрати 

один із трьох запропонованих варіантів відповідей. Номер відповіді на бланку 

повинен відповідати номеру запитання. Пам'ятайте: 

 – питання надто короткі, щоб містити в собі усі необхідні подробиці, 

уявляйте типові ситуації, не замислюйтесь над деталями;  

- відповіді давайте на всі запитання підряд, не пропускаючи жодного;  

- не намагайтеся своїми відповідями справити приємне враження.  

 

Запитання: 

1. Я добре зрозумів інструкцію до цього опитувальника: 

а – так,  

б – не впевнений,  

в – ні.  

2. Я готовий щиро відповісти на запитання:  

а – так,  

б – не впевнений, 

 в -ні.  

3. Я хотів би мати дачу:  

а – у людному дачному селищі,  

б – надав би перевагу чомусь середньому,  

в – усамітнено в лісі. 

4. Я можу знайти у собі достатньо сил, щоби справитися з життєвими 

труднощами:  

а – завжди,  

б – зазвичай,  

в – рідко.  

5. Коли я бачу диких звірів, мені стає трохи ніяково, навіть якщо вони 

надійно замкнені у клітках: 

а – так,  

б – не впевнений,  

в – ні.  
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6. Я утримуюсь від критики людей та їх поглядів:  

а – зазвичай,  

б – іноді, 

в – ні.  

7. У мене є такі якості, за якими я маю перевагу над іншими людьми:  

а – так,  

б – важко відповісти,  

в – ні. 

8. Я люблю заздалегідь планувати свої справи та діяти згідно з прийнятим 

планом:  

а – так,  

б – важко відповісти,  

в – ні.  

9. Якби я побачив двох сусідських дітей, які б'ються:  

а – надав би їм можливість самим з'ясувати свої стосунки,  

б – не знаю, що зробив би,  

в – спробував би розібратись у їхній суперечці. 

10. На зборах та у компаніях:  

а – легко виходжу вперед,  

б – вірно щось середнє,  

в – я тримаюсь осторонь.  

11. Як на мене, цікавіше бути: 

а – інженером-конструктором,  

б – не знаю чому віддати перевагу,  

в -драматургом.  

12. Мені легко підкорятися наказам, навіть якщо вони видаються мені не 

зовсім розумними: 

а – так, я розумію, що без цього не буде порядку,  

б – щось середнє,  

в – ні, мені важко, навіть коли знаю, що потрібно.  

13. Зазвичай я спокійно ставлюся до самовдоволених людей, навіть якщо 

вони вихваляються або іншим чином показують, якої високої думки про себе:  

а – так,  

б – щось середнє,  

в – ні.  

14. Коли я розглядаю хмари на небі:  

а – я думаю про погоду,  

б – не знаю, що відповісти, 

в – я бачу в них різні образи.  
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15. Я вважаю, що найнуднішу щоденну роботу завжди треба доводити до 

кінця, навіть якщо видається, що у цьому немає необхідності: 

а – згідний,  

б – не впевнений,  

в – не згідний.  

16. Я хотів би взятися за роботу:  

а – де можна працювати багато, навіть із ризиком невдачі (втрати в 

грошах), 

б – не знаю, 

в – з твердим, середнім за розмірами окладом.  

17. Людина, яка здатна не показувати свої почуття оточенню, видається мені:  

а – виверткою,  

б – важко сказати,  

в – вихованою.  

18. Зрідка у мене виникає почуття раптового страху або невизначеного 

хвилювання, сам не знаю, від чого:  

а – так,  

б – щось середнє,  

в – ні. 

19. Коли мене несправедливо критикують за те, у чому я не винен:  

а – ніякого почуття вини у мене не виникає,  

б – вірно щось середнє, 

20. На роботі у мене буває більше труднощів із людьми, які:  

а – відмовляються застосовувати сучасні методи роботи,  

б – не знаю, що вибрати,  

в – намагаються щось змінити в роботі, яка й так іде нормально 

21.Коли я приймаю рішення, то керуюся більше: 

а – серцем,  

б – щось середнє,  

в – розумом.   

22. Люди були би щасливими, якби вони більше часу проводили у 

товаристві своїх друзів: 

а – так,  

б – вірно щось середнє,  

в – ні.  

23. Коли я складаю плани на майбутнє, я часто розраховую на те, що мені 

пощастить: 

а – так, 

б – важко відповісти,  

в – ні.  
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24. Коли я розмовляю, то схильний:  

а – висловлювати свої думки зразу, як тільки вони приходять в голову,  

б – вірно щось середнє,  

в – спочатку добре зібратися з думками.  

25. Навіть якщо я чимось дуже розгніваний, я заспокоююсь досить швидко:  

а – так,  

б – вірно щось середнє,  

в – ні.  

26. За однакового робочого дня та зарплатні, я хотів би працювати:  

а – столяром або кухарем, 

б – не знаю, що вибрати,  

в – офіціантом у гарному ресторані.  

27. У мене було:  

а – дуже мало виборних посад,  

б – декілька, 

в – багато виборних посад.  

28. «Лопата» так відноситься до «копати», як «ніж» до:  

а – гострий,  

б – різати,  

в – точити. 

29. Іноді якась нав'язлива думка не дає мені заснути:  

а – вірно, 

б – не впевнений,  

в – невірно.  

30. У своєму житті я, як правило, досягаю тієї мети, яку ставлю перед 

собою:  

а – так, вірно,  

б – не впевнений,  

в – невірно.  

31. Застарілий закон потрібно змінювати:  

а – тільки після детального обговорення,  

б – вірно щось середнє,  

в – негайно.  

32. Мені стає ніяково, коли хтось вимагає від мене швидких дій, які певним 

чином впливають на інших людей:  

а – так,  

б – дещо середнє,  

в – ні.  

33. Більшість знайомих вважає мене веселим співрозмовником:  

а – так,  

б – не впевнений,  

в – ні.  

 



254 

 

Продовження додатку В.1 

34. Коли я бачу неприємних, неохайних людей:  

а – це мене не хвилює,  

б – щось середнє,  

в – вони викликають у мене неприязнь і відразу. 

35. Я трохи розгублююсь, якщо несподівано опиняюсь у центрі уваги:  

а – так,  

б – щось середнє,  

в – ні. 

36. Я завжди радий приєднатися до великої компанії, наприклад, зустрітися 

з друзями, піти на танці, взяти участь у цікавих заходах: 

а – так,  

б – щось середнє,  

в – ні.  

37. У школі я надавав перевагу:  

а – урокам музики (співів),  

б – важко відповісти,  

в – заняттям у майстернях, ручній праці.  

38. Якщо мене призначають відповідальним за щось, я вимагаю, щоби мої 

розпорядження чітко виконувались, бо інакше відмовляюся від доручення: 

а – так,  

б – іноді,  

в – ні.  

39. 3 деяких питань я займаю непохитну позицію:  

а – завжди,  

б – іноді, 

в – ні.  

40. Мені цікаві люди, які багато в чому зі мною не погоджуються, з якими 

можна зав'язати дискусію:  

а – так, 

б – важко сказати,  

в – ні. 

41. Якщо у новій компанії хтось багато і голосно сміється, це говорить про 

те, що він:  

а – людина життєрадісна,  

б – важко сказати,  

в – не вміє себе стримувати.  

42. Я надав би перевагу спілкуванню з людьми ввічливими, аніж із 

прямолінійними:  

а – так,  

б – щось середнє, 

 в – ні.  
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43. Коли мене критикують на людях, це мене вкрай пригнічує:  

а – так,  

б – щось середнє, 

в – ні.  

44. Якщо мене викликає до себе начальник, то я:  

а – користуюся нагодою попросити те, що мені потрібно,  

б – щось середнє,  

в – непокоюся, що зробив щось не так.  

45. Я ніяковію, якщо моя думка щодо прочитаної книги, переглянутого 

фільму розійшлась із загальновизнаною:  

а – так,  

б – важко сказати,  

в – ні.  

46. Перш, ніж висловити свою думку:  

а – я намагаюся дізнатися думку інших,  

б – важко сказати, 

 в – я не чекаю нагоди 

47. Коли я навчався у старших класах, то брав участь у спортивному житті 

школи:  

а – досить часто,  

б – час від часу,  

в – рідко.  

48. Я підтримую вдома гарний порядок і майже завжди знаю, що де лежить:  

а – так,  

б – щось середнє,  

в – ні.  

49. Коли я думаю про те, що має відбутися протягом дня, я нерідко 

відчуваю неспокій: 

а – так,  

б – щось середнє,  

в – ні.  

50. Іноді я сумніваюсь, чи дійсно люди, з якими я спілкувався, цікавляться 

тим, що я говорю:  

а – так,  

б – щось середнє,  

в – ні.  

51. Якби мені довелося вибирати, я хотів би бути:  

а – лісничим,  

б – важко вибрати, 

в – вчителем старших класів. 
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52. До дня народження, до свят:  

а – я люблю робити подарунки,  

б – важко відповісти,  

в – гадаю, що придбання подарунків – дещо неприємний обов'язок.  

53. «Стомлений» так відноситься до «робота», як «гордий» до: 

а – посмішка,  

б – успіх,  

в – щасливий. 

54. Яке з наведених слів не підходить до двох останніх: 

а – свічка,  

б – місяць,  

в – лампа.  

55. Мої друзі:  

а – мене не підводили,  

б – зрідка,  

в – підводили досить часто.  

56. Я роблю людям різкі критичні зауваження, якщо мені здається, що вони 

на це заслуговують:  

а – зазвичай,  

б – іноді,  

в – ніколи.  

57. Коли я засмучений, я будь-що намагаюся приховувати свої почуття від 

інших:  

а – так,  

б – скоріше щось середнє,  

в – ні.  

58. Я хотів би ходити у кіно або інші місця розваг:  

а – частіше, ніж один раз на тиждень, 

б – раз на тиждень (як більшість), 

в – рідше одного разу на тиждень (рідше, ніж більшість) 

59. Я вважаю, що особиста свобода у поведінці більш важлива, ніж гарні 

манери та дотримання правил етикету:  

а – так,  

б – не впевнений,  

в – ні.  

60. У присутності людей більш поважних, ніж я (старших за мене, або з 

великим досвідом чи вищих за статусом), я схильний триматися скромно:  

а – так,  

б – щось середнє,  

в – ні.  

 

 

 



257 

 

Продовження додатку В.1 

61. Мені важко розповісти щось великій групі людей або виступати перед 

великою аудиторією:  

а – так,  

б – щось середнє,  

в – ні. 

62. Я добре орієнтуюся на незнайомій місцевості, легко можу сказати, де 

північ, південь, схід і захід:  

а – так,  

б – щось середнє,  

в – ні.  

63. Якщо хтось розгнівався би на мене:  

а – я спробував би його заспокоїти,  

б – не знаю, що зробив би, 

в – це викликало б у мене роздратування.  

64. Якщо з людиною говорити відверто, на чистоту, вона ніколи не 

образиться, навіть якщо не все почуте буде їй приємно:  

а – вірно,  

б – важко сказати,  

в – не вірно.  

65. У наш час потрібно:  

а – більше дисциплінованих, сумлінних людей,  

б – щось середнє,  

в – більше витончених романтиків, ентузіастів.  

66. Іноді я говорю стороннім речі, які видаються мені важливими, навіть 

якщо вони мене про це не запитують:  

а – так,  

б – щось середнє,  

67. Я вважаю, що невимушеність у поведінці важливіша за дотримання 

правил гарного тону:  

а – правильно,  

б – не впевнений,  

в – ні. 

68. Буває так, що я уникаю зустрічей із кимось, бо почуваюся боржником, 

який не виконує обіцянок: 

а – дуже рідко,  

б – буває,  

в – досить часто.  

69. Іноді мені говорять, що мій голос і вигляд часто виказують моє 

хвилювання:  

а – так,  

б – щось середнє,  

в – ні.  
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70. Коли я був підлітком і моя думка не збігалася з батьківською, я 

зазвичай:  

а – залишався при власній думці,  

б – середнє між «а» і «в»,  

в – поступався, визнаючи їх авторитет.  

71. Я хотів би працювати в окремій кімнаті, а не разом із колегами:  

а – так, 

б – не впевнений, 

 в – ні.  

72. Я волів би жити тихо, так, як мені самому подобається, аніж бути 

предметом захоплень завдяки моїм успіхам: 

а – так,  

б – щось середнє, 

 в – ні.  

73. У багатьох відношеннях я вважаю себе достатньо зрілою людиною:  

а – вірно,  

б – не впевнений, 

в – ні.  

74. Критика у тому вигляді, в якому її здійснюють люди, скоріше вибиває 

мене з колії, ніж допомагає: 

а – часто,  

б – зрідка,  

в – ніколи. 

75. Я завжди в змозі контролювати прояви своїх почуттів:  

а – так,  

б – щось середнє,  

в – ні.  

76. Мене дратують люди, які «літають у хмарах»:  

а – сильно,  

б – посередньо, 

 в – майже не дратують 

77. «Здивування» так відноситься до «незвичайний», як «страх» до: 

а – сміливий,  

б – неспокійний,  

в – жахливий.  

78. Який із наведених дробів не підходить до двох інших:  

а – 3/7,  

б – 3/9, 

в -3/11.  
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79. Мені здається, що багато людей не помічають або уникають мене, хоч я і 

не розумію, чому:  

а – так,  

б – не впевнений,  

в – ні.  

80. Люди ставляться до мене менш доброзичливо, ніж я того заслуговую 

своїм добрим до них ставленням:  

а – дуже часто,  

б – іноді,  

в – ніколи. 

 81. Коли мені дістається роль керівника:  

а – я ніяковію та розгублююсь,  

б – вірно щось середнє, 

в – я відчуваю піднесення.  

82. Я маю, безумовно, менше друзів, аніж більшість людей:  

а – так,  

б – щось середнє,  

в – ні.  

83. Я люблю бувати там, де гучно та весело:  

а – так,  

б – не знаю,  

84. Люди називають мене легковажним, хоча і вважають приємною 

людиною: 

а – так,  

б – не впевнений,  

в – ні.  

85. У звичайних ситуаціях у товаристві я відчуваю хвилювання, тільки не 

таке, яке відчуває актор перед виходом на сцену:  

а – досить часто,  

б – зрідка,  

в – навряд чи коли. 

86. Коли я перебуваю серед невеликої групи людей, я задовольняюся тим, що 

тримаюся осторонь і частіше надаю можливість говорити іншим:  

а – так,  

б – не впевнений,  

в – ні. 

87. Мені більше подобається читати: 

а – реалістичні описи гострих воєнних та політичних конфліктів,  

б – не знаю, що вибрати, 

в – роман, що збуджує уяву, почуття.  
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88. Коли намагаються мною керувати, я навмисне роблю все навпаки:  

а – так,  

б – щось середнє,  

в – ні.  

89. Якщо керівництво або члени сім'ї у чомусь докоряють мені, то це, як 

правило, заслужено:  

а – так,  

б – щось середнє,  

в – ні.  

90. Мені не подобається манера деяких людей «втупитися» та безцеремонно 

дивитись на людину в магазині або на вулиці:  

а – так,  

б – щось середнє,  

в – ні.  

91. Під час спільної подорожі:  

а – я можу так захопитися спілкуванням зі співрозмовником, що перестану 

помічати, куди та як їдемо,  

б – важко відповісти,  

92. У жартах про смерть немає нічого поганого чи такого, що суперечить 

доброму смаку:  

а – так,  

б – щось середнє,  

в – ні. 

93. Якщо мої знайомі погано поводяться зі мною і не приховують своєї 

неприязні:  

а – це ніскільки мене не пригнічує,  

б – щось середнє,  

в – я занепадаю духом. 

94. Я почуваюся ніяково, коли мені говорять компліменти або хвалять:  

а – вірно,  

б – щось середнє, 

в – ні.  

95. Людина не має права виходити з колективу, якщо колектив проти 

цього:  

а – так,  

б – важко сказати,  

в – ні.  

96. Мені легше вирішувати складне питання чи проблему:  

а – якщо я обговорюю їх з іншими,  

б – щось середнє,  

в – якщо я обдумую їх на самоті.  
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97. Я із задоволенням беру участь у громадському житті, в роботі різних 

комісій:  

а – так,  

б – щось середнє,  

в – ні.  

98. Коли я виконую якусь роботу, я не заспокоюся, доки не будуть враховані 

навіть найнезначніші деталі:  

а – так,  

б – щось середнє,  

в – ні.  

99. Іноді зовсім незначні перешкоди дуже сильно дратують мене: 

а – так,  

б – щось середнє,  

в – ні.  

100. Я сплю міцно, ніколи не розмовляю уві сні: 

а – так,  

б – щось середнє,  

в – ні. 

101. Якби я працював у сфері обслуговування, мені було б цікаво:  

а – спілкуватись із замовниками, клієнтами,  

б – щось середнє,  

в – вести рахунки та іншу документацію. 

102.»Розмір» так відноситься до «довжини», як «нечесний» до:  

а – тюрма, 

б – порушення,  

в – злодій.  

103. «АБ» так відноситься до «ГВ», як «СР» до:  

а – ПО,  

б – ОП.  

в – ТУ.  

104. Коли я потрапляю у компанію людей, чиї норми поведінки дозволяють 

використання нецензурних слів, я розгублююсь:   

а – так,  

б – щось середнє, 

в – ні.  

105. Коли я слухаю музику, а поруч голосно розмовляють:  

а – це мені не заважає, я можу зосередитись,  

б – щось середнє,  

в – це псує мені задоволення та дратує мене.  

106. Думаю, що про мене буде правильніше сказати, що я:  

а – ввічливий та спокійний,  

б – щось середнє,  

в – енергійний та наполегливий.  
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107. Я вважаю, що:  

а – жити треба за принципом «зробив діло – гуляй сміло»,  

б – дещо середнє між «а» і «в»,  

в – жити треба весело, не надто турбуючись про завтрашній день.  

108. Краще бути обережним та вичікувати, ніж радіти наперед, у глибині 

душі смакуючи успіх:  

а – згоден, 

б – щось середнє,  

в – не згоден. 

109. Якщо я замислююся про можливі труднощі у своїй роботі: 

а – я намагаюся заздалегідь скласти план, як їх подолати, 

б – щось середнє,  

в – думаю, що справлюся з ними, коли вони з'являться. 

110. Я легко призвичаююсь у будь-якому оточенні:  

а – так,  

б – не впевнений,  

в – ні 

111. Коли потрібно трохи дипломатії та вміння у чомусь людей переконати, 

зазвичай звертаються до мене:  

а – так,  

б – вірно щось середнє,  

в – ні.  

112. Мені було б цікавіше:  

а – консультувати молодих людей, допомагати їм у виборі роботи,  

б – важко відповісти, 

в – працювати інженером-економістом. 

 113. Якщо я абсолютно впевнений, що людина чинить несправедливо або 

егоїстично, я заявляю їй про це, навіть якщо це загрожує мені деякими 

неприємностями: 

а – так,  

б – щось середнє,  

в – ні.  

114. Коли люди поводять себе безглуздо:  

а – я спокійно думаю, що на помилках вчаться,  

б – не впевнений,  

в – я починаю хвилюватись і намагаюся втрутитись. 

115. Я часто так задумуюсь над якоюсь новою ідеєю, що стаю розсіяним:  

а – навряд чи,  

б – можливо,  

в – вірно.  
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116. Якщо мені доводиться довго сидіти на зборах, не розмовляючи та без 

руху, я ніколи не відчуваю потреби малювати чи соватися на стільці:  

а – згоден,  

б – не впевнений,  

в – не згоден.  

117. Якщо моїм задумам заважають тільки люди, а не об'єктивні обставини, я 

дію відповідно із задумами: 

а – так,  

б – не впевнений,  

в – ні.  

118. Передчуття, що на мене очікує якесь покарання, навіть якщо я не зробив 

нічого поганого, виникає у мене:  

а – часто,  

б – іноді, 

 в – рідко.  

119. Якщо я знаю, що не виконаю своїх обіцянок з поважних об'єктивних 

причин:  

а – я можу спокійно розповісти про ці причини, 

б – не знаю, що відповісти,  

в – я все одно сильно непокоюсь, оскільки про мене можуть думати, що я 

винен. 

120. Я вважаю, що в інтересах справи людей на виборних посадах слід 

змінювати:  

а – регулярно,  

б – важко відповісти,  

в – залежно від авторитету.  

121. При однаковій зарплатні я хотів би: 

а – брати індивідуальну роботу додому,  

б – важко щось вибрати, 

в – працювати в установі, на підприємстві.  

122. Працюючи над чимось, я надав би перевагу зробити це:  

а – у колективі,  

б – не знаю, що вибрав би,  

в – самостійно.  

123. Бувають періоди, коли важко втриматися від почуття жалю до самого 

себе: 

а – часто,  

б – іноді,  

в – ніколи.  

124.Люди дуже часто виводять мене з себе:  

а – так,  

б – щось середнє,  

в – ні. 
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125. Я завжди можу без особливих труднощів позбутися старих звичок і 

більше до них не повертатись: 

a – так,  

б – щось середнє,  

в – ні.  

126. Урочистість та статечність обов'язково мають бути супутниками будь-

якого церемоніалу:  

а – так.  

б – не впевнений,  

в – ні.  

127. ''Краще» так відноситься до «найгірше», як «повільне» до:  

а – швидке,  

б – найкраще,  

в – найшвидше.  

128. Яке з наступних сполучень знаків має продовжити цей ряд – 

ХООООХХОООХХХ: 

а – ОХХХ,  

б – ООХХ,  

в – ХООО. 

129. Коли настає час для здійснення того, що я заздалегідь планував та 

очікував, я інколи почуваю себе не в змозі це зробити:  

а – згоден,  

б – щось середнє, 

в – не згоден.  

130. Зазвичай я можу зосереджено працювати, не звертаючи уваги на те, що 

люди навколо дуже шумлять:  

а – так, 

б – щось середнє,  

в – ні. 

131. Я говорю про свої бажання та плани:  

а – рідко, тільки коли запитують,  

б – щось середнє,  

в – досить часто, інакше про них забудуть.  

132. Я проводжу багато часу, обговорюючи з друзями ті приємні події, які 

разом пережили колись: 

а – так,  

б – щось середнє,  

133. Я отримую задоволення від ризикованих вчинків, які я роблю тільки 

заради потіхи:  

а – так,  

б – вірно щось середнє,  

в – ні.  
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134. Мене дратує вигляд неприбраного помешкання:  

а – так,  

б – щось середнє,  

в – ні. 

135. Я вважаю себе дуже товариською (відкритою) людиною:  

а – так,  

б – щось середнє, 

в – ні.  

136.  У спілкуванні з людьми: 

а – я не намагаюся стримувати почуття,  

б – щось середнє,  

в – я приховую свої почуття 

137. Я люблю музику:  

а – легку, жваву, холоднувату,  

б – щось середнє,  

в – емоційно насичену та сентиментальну.  

138. Мене більше захоплює краса вірша, ніж краса та досконалість зброї:  

а – так,  

б – не впевнений,  

в – ні.  

139. Якщо моє вдале зауваження залишилося непоміченим:  

а – я не повторюю його,  

б – важко відповісти,  

в – повторюю своє зауваження знову.  

140. Мені хотілось би вести роботу серед неповнолітніх правопорушників, 

яких звільнено на поруки: 

а – так,  

б – щось середнє,  

в – ні.  

141. Для мене дуже важливо: 

а – зберегти добрі стосунки з людьми,  

б – дещо середнє,  

142. У туристичній подорожі я волів би дотримуватися програми, складеної 

спеціалістами, а не планувати свій маршрут самостійно: 

а – так,  

б – не впевнений,  

в – ні. 

 143. Люди дуже часто жартують із такою легковажною недбалістю, що 

ображають мене:  

а – часто,  

б – щось середнє,  

в – рідко.  
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144. Мені не складно придумати, як віддячити комусь:  
а – вірно,  
б – не знаю,  
в – ні. 

145. Коли необхідно швидко прийняти відповідальне рішення, я відчуваю 
труднощі через те, що не можу зібратися з думками:  

а – так,  
б – не знаю,  
в – ні.  

146. Я волію планувати свої справи сам, без стороннього втручання та чужих 
порад: 

а – так,   
б – щось середнє, 
 в – ні. 

147. Іноді на мої вчинки впливає те, що я комусь заздрю:  
а – так,  
б – щось середнє,  
в – ні.  

148. Мені легко примусити себе класти речі на свої місця, навіть коли я дуже 
поспішаю: 

а – так,  
б – важко відповісти,  
в – ні.  

149. Я починаю нервувати, коли замислююся про все, що на мене очікує:  
а -так,  
б – ні,  
в – іноді.  

150. Якщо я беру участь у якійсь грі, а присутні голосно висловлюють свої 
міркування, мене це виводить з рівноваги: 

а – згоден,  
б – не впевнений,  
в – не згоден. 

 151. Мені здається, що цікавіше бути: 
а – художником,  
б – не знаю, що вибрати,  
в – директором театру або студії.  

152. Яке із наступних слів не підходить до двох інших: 
а – якийсь,  
б – декілька,  
в – більша частина.  

153. «Полум'я» так відноситься до «спеки», як «троянда» до:  
а – шип, 
б – червоні пелюстки,  
в – запах.  
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154. У мене часто бувають такі хвилюючі сни, що я прокидаюсь:  

а – часто,  

б – зрідка,  

в – практично ніколи.  

155. Навіть якщо дехто проти успіху якогось починання, я завжди вважаю, 

що варто ризикувати:  

а – так, 

б – щось середнє,  

в – ні. 

156. Мені подобаються ситуації, коли я мимоволі опиняюсь у ролі керівника, 

тому що краще за інших знаю, що повинен зробити колектив:  

а – так, 

б – щось середнє,  

в – ні. 

157. Я хотів би одягатися скромно, так, як усі, а не яскраво та оригінально:  

а – згоден,  

б – щось середнє,  

в – ні.  

158. Вечір, який проведено за улюбленим заняттям, приваблює мене більше, 

ніж жвава вечірка:  

а – згоден,  

б – щось середнє,  

в – ні.  

159. Деколи я нехтую добрими порадами людей, хоч і знаю, що не повинен 

був би цього робити: 

a – зрідка,  

б – навряд чи коли,  

в – ніколи. 

160. Коли я приймаю рішення, вважаю обов'язковим враховувати основні 

норми поведінки «що таке добре і що таке погано»:  

а – так, 

б – щось середнє,  

в – ні.  

161. Мені не подобається, коли люди дивляться, як я працюю:  

а – так, 

б – щось середнє,  

в – ні. 

162. Якщо у колективі не прийнято засуджувати людей за помилки:  

а – я не буду осуджувати,  

б – важко відповісти, 

 в – я все одно буду «стояти» за вимогливість.  
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163. У школі я надавав перевагу (надаю перевагу):  

а – українській мові,  

б – важко відповісти, 

в – математиці.  

164. Іноді я засмучувався через те, що люди говорили про мене погано поза 

очі без усяких на те причин:  

а – так,  

б – важко відповісти,  

в – ні.  

165. Розмови про щоденні турботи:  

а – важливіші за абстрактні розмірковування,  

б – не знаю, що відповісти,  

в – дратують мене своєю приземленістю та прозаїчністю.  

166. Деякі речі викликають у мене такий гнів, що я намагаюся взагалі про 

них не говорити:  

а – так,  

б – щось середнє,  

в – ні.  

167. У вихованні важливіше:  

а – оточити дитину теплом та турботою,  

б – щось середнє,  

в – виробити у дитини бажані навички та погляди 

168. Люди вважають мене спокійною, врівноваженою людиною, яка 

залишається незворушною за будь-яких обставин:  

а – так,  

б – щось середнє,  

в – ні. 

169. Люди, старші за мене, частіше бувають праві, бо у них більше досвіду:  

а – так,  

б – не знаю,  

в – ні.  

170. Я буду непокоїтись, якщо хтось подумає, ніби я ухиляюся від правил, які 

є прийнятими у колі наших знайомих:  

а – дуже,  

б – посередньо,  

в – ні.  

171. Я краще засвоюю матеріал:  

а – коли читаю добре написану книгу,  

б – дещо середнє,  

в – коли беру участь у колективному обговоренні. 
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172. Я часто відхиляюся від наміченого плану, коли втрачаю інтерес до 

процесу його виконання:  

а – так,  

б – щось середнє,  

в – ні.  

173. Перш, ніж висловити свою думку, я намагаюся зрозуміти, наскільки я 

врахував усі деталі питання:  

а – так,  

б – не знаю,  

в – ні.  

174. Іноді дрібниці нестерпно діють мені на нерви, хоча я і розумію, що це 

пусте:  

а – так,  

б – щось середнє,  

в – ні.  

175. Я часто говорю під впливом моменту таке, про що пізніше доводиться 

жалкувати:  

а – згоден,  

б – не впевнений,  

в – не згоден. 

176. Якби мене попросили організувати збір грошей на подарунок комусь або 

взяти участь в організації ювілейних урочистостей:  

а – я погодився б,  

б – не знаю, що зробив би,  

в – сказав би, що дуже зайнятий.  

177. Яке із наступних слів не підходить до двох інших:  

а – широкий,  

б – зигзагоподібний,  

в – прямий 

178. «Швидко» так відноситься до «ніколи», як «близько» до: 

а – ніде,  

б – далеко,  

в – геть.  

179. Якщо я зробив якийсь промах у товаристві, я досить швидко про це 

забуваю:  

а – так,  

б – щось середнє, 

в – ні.  

180. Моє оточення знає, що у мене багато різних ідей і я майже завжди можу 

запропонувати якесь вирішення проблеми: 

а – так,  

б – щось середнє, 

в – ні.  
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181. Я хотів би мати роботу:  

а – з визначеним і постійним заробітком,  

б – вірно дещо середнє,  

в – із вищим заробітком, який би залежав від моїх зусиль.  

182. Мене вважають дуже запальною людиною:  

а – так,  

б – щось середнє,  

в – ні.  

183. Мені подобається робота різноманітна, пов'язана із частими змінами та 

поїздками, навіть якщо вона трохи небезпечна:  

а – так,  

б – щось середнє, 

в – ні.  

184. Я людина дуже пунктуальна і завжди наполягаю на тому, щоб усе 

виконувалось якомога точніше:  

а – згоден,  

б – щось середнє,  

в – не згоден.  

185. Мені приносить задоволення робота, яка потребує добросовісного 

ставлення, точних навичок і вмінь:  

а – так,  

б – щось середнє,  

в – ні.  

186. Я належу до енергійних людей, які завжди чимось зайняті:  

а – так, 

б – не впевнений,  

в – ні.  

187. Я добросовісно відповів на всі запитання і жодного не пропустив:  

а – так,  

б – не впевнений,  

в – ні. 
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ОБРОБКА ДАНИХ 

Обробка даних проводиться за допомогою «ключа». Співпадіння відповідей 

досліджуваного з «ключем» оцінюється у два бали для відповідей «а» та «в», 

співпадіння відповіді «б» – в один бал. Сума балів у кожній виділеній групі 

запитань дає в результаті значення для фактору. Винятком є фактор «В».   

 

Фактори а = 2 б = 1 в = 2 

А 3, 52, 101, 126, 176 
3,26,27,51,52,76, 

101,126,151,176 
26,27,51,76,151 

В 
Всі відповіді по «1» балу 

152, 177, 178 
28,53,54,78,103,128 77,102,127,153 

C 4,30,55,104,105,130, 179 
4,5,29,30,55,79,80,104, 

105,129,130,154,179 
5,29,79,80,129,154 

E 7,56,131,155,156,180,181 
6,7,31,32,56,57,81,106, 

131,155,156,180,181 
6,31,57,32,81,106 

F 
33,58,83,132,133,182, 

183 

8,33,58,82,83,107,108, 

132,133,157,158,182,183 
8,82,107,108,157,158 

G 109, 134,160,184,185 
9,34,59,84,109,134,159, 

160,184,185 
9,34,59,84,159 

H 10,36,110,111,135,136,186 
10,35,36,60,61,85,86,110, 

111,135,135,161,186 
35,60,61,85,86,161 

I 12,37,112,138,163 
11,12,37,62,87,112,137, 

138,162,163 
11,62,87,137,162 

L 38,88,113,114,164 
13,38,63,64,88,89,113, 

114,139,164 
13,63,64,89,139 

M 
39,40,65,91,115,116, 

140 

14,15,39,40,65,90,91,115, 

116,140,141,165,166 

14,15,90,141, 

165,166 

N 17,42,117,142,167 
16,17,41,42,66,67,92, 

117,142,167 
16,41,66,67,92 

O 
18,43,69,94,118, 

119, 143 

18,19,43,44,68,69,93, 

94, 118,119,143, 144, 168 
19,44,68,93, 144,168 

Q1 20,46,70,145,169 
20,21,45,46,70,95,120, 

145,169,170 
21,45,95,120,170 

Q2 47,71,72,146,171 
22,47,71,72,96,97,121, 

122,146,171 
22,96,97,121,122 

Q3 48,73,98,148,173 
23,24,48,73,98,123,147, 

148,172,173 
23,24,123,147,172 

Q4 
49,50,74,99,124, 

149,174 

25,49,50,74,75,99,100, 

124,125,149,150,174,175 

25,75,100,125, 

150,175 
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Багаторівневий особистісний опитувальник  

«Адаптивність-200» 

 

Короткий опис методики: 

Опитувальник був розроблений О. Г. Маклаковим, складається із 200 

запитань та містить чотири структурних рівні, що дозволяє отримати інформацію 

різного обсягу і характеру Він призначений для оцінки адаптаційних 

можливостей особистості.  

В основу методики покладено уявлення про адаптацію, як про безперервний 

процес активного пристосування людини до постійно мінливих умов соціального 

середовища і професійної діяльності. Ефективність адаптації багато в чому 

залежить від того, наскільки реально людина сприймає себе і свої соціальні 

зв'язки, точно порівнює свої потреби з наявними можливостями і усвідомлює 

мотиви своєї поведінки. Спотворене або недостатньо розвинене уявлення про себе 

веде до порушення адаптації, що може супроводжуватися підвищеною 

конфліктністю, порушенням взаємин і зниженням працездатності. 

Оброблення отриманих даних необхідно починати з 4 і 3-го рівнів. 3-й 

рівень представлений основними шкалами: 

 достовірність (Д), що призначена для оцінювання щирості відповідей 

особи на питання опитувальника;  

поведінкова регуляція (ПР), що спрямована на вивчення рівня нервово-

психічної стійкості особи та її толерантності до несприятливих дій професійної 

діяльності;  

комунікативний потенціал (КП), що призначена для вивчення 

комунікативних можливостей особи і вміння побудувати міжособистісні 

відносини у колективі;  

моральна нормативність (МН), що спрямована на вивчення здатності особи 

дотримувати моральні норми поведінки.  
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Також є 3 додаткові шкали: військово-професійна спрямованість (ВПС), що 

призначена для вивчення рівня професійної мотивації і спрямованості особи, яка 

обстежується, на продовження професійної (фахової) діяльності; схильність до 

девіантних форм поведінки (ДАП), що спрямована на виявлення ознак адитивної і 

делінквентної поведінки та суїцидальний ризик (СР), що призначена для 

виявлення осіб, схильних до здійснення суїцидальних дій. 

 

Текст опитувальника  

№ Питання 

1 Буває, що я серджуся 

2 Зазвичай вранці я прокидаюся свіжим і відпочилим 

3 Зараз я приблизно так само працездатний, як і завжди 

4 Доля безумовно несправедлива до мене 

5 Запори у мене бувають дуже рідко 

6 Часом мені дуже хотілося покинути свій дім 

7 Часом у мене бувають напади сміху або плачу, з якими я ніяк не можу справитися 

8 Мені здається, що мене ніхто не розуміє 

9 Вважаю, що якщо хтось заподіяв мені зло, я повинен йому відповісти тим же 

10 Іноді мені в голову приходять такі нехороші думки, що краще про них нікому не 

розказувати 

11 Мені важко зосередитися на якому-небудь завданні або роботі 

12 У мене бувають дуже дивні і незвичайні переживання 

13 У мене були відсутні неприємності через мою поведінку 

14 В дитинстві я у свій час скоював дрібні крадіжки 

15 Буває, у мене з’являється бажання ламати або крушити все навколо 

16 Бувало, що я цілими днями або навіть тижнями нічого не міг робити, тому що ніяк не міг 

примусити себе взятися до роботи 

17 Сон у мене переривистий і неспокійний 

18 Моя сім'я відноситися з несхваленням до тієї роботи, яку я обрав 

19 Бували випадки, що я не виконував своїх обіцянок 

20 Голова у мене болить часто 

21 Раз на тиждень або частіше я без жодної видимої причини раптово відчуваю жар у 

всьому тілі 

22 Було б добре, якби майже всі закони відмінили 

23 Стан мого здоров’я майже такий же, як у більшості моїх знайомих (не гірше) 

24 Зустрічаючи на вулиці своїх знайомих або шкільних друзів, з якими я давно не бачився, я 

вважаю за краще проходити мимо, якщо вони зі мною не заговорюють першими 

25 Більшості людей, які мене знають, я подобаюся 

26 Я людина товариська 

27 Іноді я так наполягаю на своєму, що люди втрачають терпіння 

28 Значну частину часу настрій у мене пригнічений 

29 Тепер мені важко сподіватися на те, що я чого-небудь досягну у житті 

30 У мене мало впевненості в собі 
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31 Іноді я кажу неправду 

32 Зазвичай я вважаю, що життя – гарна річ 

33 Я вважаю, що більшість людей здатна збрехати, щоб просунутися по службі 

34 Я охоче беру участь у зібраннях, зборах і інших суспільних заходах 

35 Я сварюся з членами моєї сім’ї дуже рідко 

36 Іноді у мене виникає сильне бажання порушити правила пристойності або кому-небудь 

нашкодити 

37 Найважча боротьба для мене – це боротьба з самим собою 

38 М’язові судоми або сіпання у мене бувають украй рідко (або майже не бувають) 

39 Я досить байдужий до того, що зі мною буде 

40 Іноді, коли я себе недобре відчуваю я буваю дратівливим 

41 Значну частину часу у мене таке відчуття, що я зробив щось не те або навіть щось погане 

42 Деякі люди до того полюбляють командувати, що мені так і кортить робити все 

наперекір, навіть якщо я знаю, що вони мають рацію 

43  Я часто вважаю себе зобов'язаним відстоювати те, що вважаю справедливим 

44  Моя мова зараз така ж як завжди (ні швидше і ні повільніше, немає ні хрипоти, ні 

невиразності) 

45 Я вважаю, що моє сімейне життя таке ж добре, як у більшості моїх знайомих 

46 Мене вкрай зачіпає, коли мене критикують або лають 

47 Іноді у мене буває таке відчуття, що я просто повинен нанести ушкодження собі або 

кому-небудь іншому 

48 Моя поведінка значною мірою визначається звичаями тих, хто мене оточує 

49 В дитинстві у мене була така компанія, де всі прагнули стояти один за одного 

50 Іноді мені так і кортить з ким-небудь затіяти бійку 

51 Бувало, що я казав про речі, в яких не розбираюся 

52 Зазвичай я засинаю спокійно і мене не турбують ніякі думки 

53 Останні декілька років я відчуваю себе добре 

54 У мене ніколи не було ні припадків, ні судом 

55 Зараз моя вага постійна (я не худну і не повнішаю) 

56 Я вважаю, що мене часто карали нізащо 

57 Я легко плачу 

58 Я мало втомлююся 

59 Я був би досить спокійний, якби у кого-небудь з моєї сім'ї були неприємності через 

порушення закону 

60 З моїм розумом творитися щось недобре 

61 Щоб приховати свою сором'язливість мені доводиться докладати великі зусилля. 

62 Напади запаморочення у мене бувають дуже рідко (або майже не бувають) 

63 Мене турбують сексуальні (статеві) питання 

64 Мені важко підтримувати розмову з людьми, з якими я тільки що познайомився 

65 Коли я намагаюся щось зробити, то часто помічаю, що у мене тремтять руки 

66 Руки у мене такі ж спритні і моторні, як і раніше 

67 Велику частину часу я відчуваю загальну слабкість 

68 Іноді, коли я збентежений я сильно вкриваюся потом і мене це дратує 

69 Буває, що я відкладаю на завтра те, що повинен зробити сьогодні 

70 Думаю, що я людина приречена 

71 Бували випадки, що мені було важке утриматися від того, щоб що-небудь не поцупити в 

кого-небудь або де-небудь, наприклад у магазині 
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72 Я зловживав спиртними напоями 

73 Я часто про що-небудь турбуюся 

74 Мені б хотілося бути членом декількох кружків або зборів 

75 Я рідко задихаюся, і у мене не буває сильного серцебиття 

76 Все своє життя я суворо дотримуюсь принципів, заснованих на почутті обов’язку 

77 Траплялося, що я перешкоджав або поступав наперекір людям просто із принципу, а не 

тому, що справа була дійсно важливою 

78 Якщо мені не загрожує штраф і машин поблизу немає, я можу перейти вулицю там, де 

бажаю, а не там де потрібно 

79 Я завжди був незалежним і вільним від контролю з боку сім'ї 

80 У мене бували періоди такої сильної стурбованості, що я навіть не міг всидіти на місці 

81 Часто мої вчинки тлумачилися не вірно 

82 Мої батьки і (або) інші члени моєї сім’ї прискіпуються до мене більше, ніж треба 

83 Хтось керує моїми думками 

84 Люди байдужі до того, що з тобою трапиться 

85 Мені подобається бути в компанії, де всі жартують один над одним 

86 В школі я засвоював матеріал повільніше, аніж інші 

87 Я цілком впевнений у собі 

88 Нікому не довіряти – найбезпечніше 

89 Раз на тиждень або частіше я буваю дуже збудженим і схвильованим 

90 Коли я знаходжуся в компанії, мені важко знайти відповідну тему для розмови 

91 Мені легко примусити інших людей боятися мене, і іноді я це роблю ради забави 

92 У грі я вважаю за краще вигравати 

93 Безглуздо засуджувати людину, яка обдурила того, хто сам дозволяє себе обдурювати 

94 Хтось намагається впливати на мої думки 

95 Я щодня випиваю багато води 

96 Щасливіше всього я буваю наодинці 

97 Я обурююся кожного разу, коли дізнаюся, що злочинець з якої-небудь  причини 

залишився безкарним 

98 У моєму житті був один або декілька випадків, коли я відчував, що хтось за допомогою 

гіпнозу примушує мене скоювати ті або інші вчинки 

99 Я дуже рідко заговорюю з людьми першим 

100 У мене ніколи не було зіткнень із законом 

101 Мені приємно мати серед своїх знайомих значних людей, це як би додає мені вагу у 

власних очах 

102 Іноді без жодної причини у мене раптом наступають періоди незвичайної веселості 

103 Життя для мене майже завжди пов'язано з напругою 

104 У школі мені було дуже важко виступати перед класом 

105 Люди проявляють по відношенні до мене стільки співчуття і симпатії, наскільки я 

заслуговую 

106 Я відмовляюся грати в деякі ігри, тому що це у мене погано виходить 

107 Мені здається, що я знаходжу друзів з такою ж легкістю, як і інші 

108 Мені неприємно, коли навколо мене є люди 

109 Як правило, мені не везе 

110 Мене легко збити з пантелику 

111 Деякі з членів моєї сім'ї скоювали вчинки, які мене лякали 

112 Іноді у мене бувають напади сміху або плачу, з якими я ніяк не можу справитися 
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113 Мені важко приступити до виконання нового завдання або розпочати нову справу 

114 Якби люди не були налаштовані проти мене, я досягнув би у житті набагато більшого 

115 Мені здається, що мене ніхто не розуміє 

116 Серед моїх знайомих є люди, які мені не подобаються 

117 Я легко втрачаю терпіння з людьми 

118 Часто у новій обстановці я переживаю почуття тривоги 

119 Часто мені хочеться померти 

120 Іноді я такий збуджений, що мені важко заснути 

121 Часто я переходжу на іншу сторону вулиці, щоб уникнути зустрічі з тим, кого я побачив 

122 Бувало, що я кидав почату справу, оскільки боявся, що я не справлюся з нею 

123 Майже щодня трапляється що-небудь, що лякає мене 

124 Навіть серед людей я зазвичай відчуваю себе самотнім 

125 Я переконаний, що існує лише одне єдине правильне розуміння значення життя 

126 В гостях я частіше сиджу де-небудь осторонь або розмовляю з ким-небудь одним, ніж 

беру участь у загальних розвагах 

127 Мені часто кажуть, що я запальний 

128 Буває, що я з ким-небудь пліткую 

129 Часто мені неприємно, коли я намагаюся застерегти кого-небудь від помилок, а мене 

розуміють неправильно 

130 Я часто звертаюся до людей за порадою 

131 Часто, навіть тоді, коли усе для мене складається добре, я відчуваю що мені усе байдуже 

132 Мене досить важко вивести з себе 

133 Коли я намагаюся вказати людям на їх помилки або допомогти вони часто розуміють 

мене неправильно 

134 Зазвичай я спокійний, і мене нелегко вивести з душевної рівноваги 

135 Я заслуговую суворого покарання за свою провину 

136 Мені притаманно так сильно переживати свої розчарування, що я не можу примусити 

себе не думати про них 

137 Часом мені здається, що я ні на що не здатний 

138 Бувало, що під час обговорення деяких питань я, особливо не замислюючись, 

погоджувався з думкою інших 

139 Мене дуже турбують різного роду нещастя 

140 Мої переконання і погляди непохитні 

141 Я вважаю, що можна не порушуючи закон спробувати знайти в ньому лазівку 

142 Є люди, які мені настільки неприємні, що я в глибині душі радію, коли вони одержують 

прочухан за що-небудь 

143 У мене бували періоди, коли через хвилювання я втрачав сон 

144 Я відвідую різні суспільні заходи, тому що це дозволяє бувати мені серед людей 

145 Можна пробачити людям порушення тих правил, які вони вважають нерозсудливими 

146 У мене є погані звички, які є настільки сильними, що боротися з ними просто марно 

147 Я охоче знайомлюся з новими людьми 

148 Буває, що непристойний жарт у мене викликає сміх 

149 Якщо справа йде у мене погано, то мені відразу хочеться все кинути 

150 Я вважаю за краще діяти відповідно до  власних планів, а не слідувати вказівкам інших 

151 Мені подобається, коли оточуючі знають мою точку зору. 

152 Якщо я поганої думки про людину або навіть зневажаю його, я мало прагну приховати це 

від нього 
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153 Я людина нервова і легко збудлива 

154 Все у мене виходить погано, не так як треба 

155 Майбутнє здається мені безнадійним 

156 Люди досить легко можуть змінити мою думку, навіть якщо до цього вона здавалася мені 

остаточною 

157 Кілька разів на тиждень у мене буває таке відчуття, що повинно трапитися щось жахливе 

158 Значну частину часу я відчуваю себе втомленим 

159 Я люблю бувати на вечорах і просто в компаніях 

160 Я прагну відхилитися від конфліктів і скрутних положень 

161 Мене дуже дратує те, що я забуваю, куди кладу речі 

162 Пригодницькі розповіді мені подобаються більше, ніж розповіді про любов 

163 Якщо я захочу зробити щось, але оточуючі вважають, що цього робити не варто, я можу 

легко відмовитися від своїх намірів 

164 Безглуздо засуджувати людей, які прагнуть урвати від життя все, що можуть 

165 Мені байдуже, що про мене думають інші 

166 Я абсолютно не пристосований до військової служби і це мене дуже лякає 

167 Я переконаний, що чоловіки повинні служити у Збройних Силах тільки за власним 

бажанням 

168 Останнім часом у мене все частіше і частіше трапляються «промахи» і невдачі по службі. 

169 Найбільші труднощі для мене під час служби – це необхідність підкорятися командирам і 

начальникам 

170 Тим правилами, які, на мій погляд, несправедливі, я завжди прагну протидіяти 

171 Мені хотілося б випробувати себе серйозною і небезпечною справою 

172 Мене довго не залишає відчуття образи, заподіяне товаришами 

173 Жити за військовим розпорядком для мене просто нестерпно 

174 Я сумніваюся, чи зможу я зі своїм здоров'ям витримати всі навантаження військової 

служби 

175 Я заздрю тим, хто зміг ухилитися від військової служби 

176 Я відчуваю все більше і більше розчарувань по відношенню до моєї військової 

спеціальності 

177 Я часто розгублююся у складних і небезпечних ситуаціях 

178 Мені хотілося б служити у ПДВ або частинах спецназу 

179 Із службою у мене ніщо не виходить (не «клеїться»). Часто думаю: «не моя це справа» 

180 Коли мною хтось командує, це викликає у мене відчуття протесту 

181 Мені завжди було важко пристосовуватися до нового колективу 

182 Під час подальшої служби я був би не проти послужити там, де небезпечно і де ведуться 

бойові дії  

183 Присяга на вірність Вітчизні у сучасних умовах втратила свою актуальність 

184 Мені завжди було нелегко пристосовуватися до нових умов життя 

185 У складних ситуаціях я не можу швидко приймати правильні рішення 

186 Я упевнений, що в майбутньому не стану укладати або продовжувати контракт на 

продовження військової служби 

187 У мене бувають періоди похмурої дратівливості, під час яких я «зриваю зло» на 

оточуючих 

188 Я насилу витримую фізичні навантаження, пов’язані з моєю професійною діяльністю 

189 Я достатньо спокійно відношуся до необхідності брати участь в тривалих і небезпечних 

відрядженнях 
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190 Навряд чи я захочу присвятити все своє життя військовій професії (залишитися на 

службу за контрактом, поступити у військове училище) 

191 «За компанію» з товаришами я можу прийняти неабияку кількість алкоголю (перевищити 

свою звичайну «норму») 

192 У компаніях, де я часто буваю, друзі іноді палять «травичку». Я їх за це не засуджую 

193 Останнім часом, щоб не «зірватися», я був вимушений приймати заспокійливі ліки 

194 Мої батьки (родичі) часто виказували побоювання у зв'язку з моїми випивками 

195 Немає нічого поганого, коли люди намагаються випробувати на собі незвичайні стани, 

приймаючи деякі речовини 

196 У стані агресії я здатний багато на що 

197 Я крутий і жорстокий з оточуючими 

198 Якщо хтось заподіяв мені зло, я вважаю зобов'язаним відплатити йому тим же («око за 

око, зуб за зуб») 

199 Можна погодитися з тим, що я не дуже-то схильний виконувати багато наказів, 

вважаючи їх безрозсудними 

200 Я думаю, що будь-яке положення законів і військових статутів можна тлумачити двояко  
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 «ТАК» «НІ» 

Достовірність 
 

1,10,19,31,51,69,78,92,1

01, 116, 128, 138, 148. 

 

 

 

Поведінкова регуляція 

(ПP) 

4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 

28, 29, 30, 36, 37, 39, 40, 41, 47, 57, 60, 

63, 65, 67, 68, 70, 73, 80, 82, 83, 84, 86, 

89, 94, 95, 96, 98, 102, 103, 108, 109, 

110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 

120, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 131, 

135, 136, 137, 139, 143, 146, 149, 153, 

154, 155, 156, 157, 158, 161, 162 

2, 3, 5, 23, 25, 32, 38, 44, 

45, 52, 53, 54, 55, 58, 62, 

66, 75, 87, 105, 132,134, 

140 

Комунікативний 

потенціал (КП) 

9, 24, 27, 43, 46, 61, 64, 81, 88, 90, 99, 

104, 106, 114, 121, 126, 133, 142, 151, 

152 

26, 34, 35, 48, 49, 74, 85, 

107, 130, 144, 147, 159 

Морально-етична 

нормативність (МН) 

14, 22, 33, 42, 50, 56, 59, 71, 72, 77, 79, 

91, 93, 141,145, 150, 164, 165 
13, 76, 97, 100, 160, 163 

Військово-професійна 

спрямованість (ВПС) 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 

175, 176, 177, 179, 180, 181, 183, 184, 

185, 186, 187, 188, 190 

171, 178, 182, 189 

Схильність до 

девіантних форм 

поведінки (ДАП) 

6, 9, 14, 15, 22, 36, 39, 42, 47, 50, 56, 

59, 71, 72, 91, 93 117,127, 141, 145, 

151, 152, 164, 191, 192, 193, 194, 195, 

196, 197, 198, 199, 200 

13, 100, 163. 

Суїцидальний ризик 4, 8, 10, 28, 29, 39, 41, 47, 70, 84, 115, 

119, 124, 136, 137, 149, 154, 155 
32, 105 
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Додаток В.3 

 «Опитувальник структури темпераменту» 

 (ОСТ) В.М. Русалова 

 

Короткий опис методики. Ця методика спрямована на діагностування 

темпераментальних особливостей людини. Темперамент розуміється як 

психосоціобіологічна категорія, одне з незалежних базових утворень психіки, що 

визначає багатство змістових характеристик людини. Темперамент не тотожний 

особистості загалом. Він формується під впливом загальної конституції під час 

певних дій, у яких людина бере участь з дитинства. Йдеться про психобіологічну 

детермінацію, оскільки темперамент задається властивостями нервової системи і 

виражається в психологічному образі людини.  

ОСТ містить такі шкали: предметна ергічність; соціальна ергічність; 

пластичність; соціальна пластичність; темп чи швидкість; соціальний темп; 

емоційність; соціальна емоційність; контрольна шкала (шкала соціальної 

бажаності відповідей) – «К». Якщо якість за даними шкалами дорівнює 3 або 

менше 3-х балів 10-бальної шкали, виноситься висновок про четверту категорію 

професійної придатності («низький рівень», не відповідає вимогам військових 

посад)  

1. Предметна ергічність – включає в себе питання про рівень потреби в 

освоєнні предметного світу, прагненні до розумової та фізичної праці. 

високі значення – (9-12 балів) за цією шкалою означають високу потребу в 

освоєнні предметного світу, спрагу діяльності, прагнення до напруженого 

розумовому і фізичному праці, легкість розумового пробудження. 

низькі значення – (3-4 бали) означають пасивність, низький рівень тонусу і 

активації, небажання розумової напруги низьку залученість в процес діяльності. 

2. Соціальна ергічність – містить питання про рівень потреби в соціальних 

контактах, про прагнення до лідерства. 

високі значення – комунікативна ергічність, потреба в соціальному 

контакті,  

спрага освоєння соціальних форм діяльності, прагнення до лідерства, 

товариськість, прагнення до заняття високого рангу, освоєння світу через 

комунікацію. 

низькі значення – незначна потреба в соціальних контактах, відхід від 

соціально-активних форм поведінки, замкнутість, соціальна пасивність. 

3. Пластичність – містить питання про ступінь легкості або труднощі 

перемикання з одного предмета на інший, швидкість переходу з одних способів 

мислення на інші. 

високі значення – легкість перемикання з одного виду діяльності на інший, 

швидкий перехід з одних форм мислення на інші в процесі взаємодії з наочним 

середовищем, прагнення до різноманітності форм предметної діяльності. 
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низькі значення – схильність до монотонної роботи, боязнь і уникнення 

різноманітних форм поведінки, в'язкість, консервативні форми діяльності. 

4. Соціальна пластичність – містить питання, спрямовані на з'ясування 

ступеня легкості або труднощі перемикання в процесі спілкування від однієї 

людини до іншої, схильності до різноманітності комунікативних програм. 

високі значення – широкий набір комунікативних програм, автоматичне 

включення в соціальні зв'язки, легкість вступу в соціальні контакти, легкість 

перемикання в процесі спілкування, наявність великої кількості комунікативних 

заготовок, комунікативна імпульсивність. 

низькі значення – труднощі в підборі форм соціальної взаємодії, низький 

рівень готовності до вступу в соціальні контакти, прагнення до підтримки 

монотонних контактів. 

5. Темп або Швидкість – включає питання про швидкість моторно-рухових 

актів при виконанні предметної діяльності. 

високі значення – високий темп поведінки, висока швидкість виконання 

операцій при здійсненні предметної діяльності, моторно-рухова швидкість, висока 

психічна швидкість при виконанні конкретних завдань. 

низькі значення – сповільненість дій, низька швидкість моторних операцій. 

6. Соціальний темп – включає питання, спрямовані на виявлення 

швидкісних характеристик мовнорухових актів в процесі спілкування. 

високі значення – мовнорухова швидкість, швидкість говоріння, високі 

швидкості і можливості мовленнєвого апарату. 

низькі значення – слабо розвинена мовнорухова система, мовна повільність, 

повільна вербалізація. 

7. Емоційність – включає в себе питання, що оцінюють емоційність, 

чутливість, чутливість до невдачі в роботі. 

високі значення – висока чутливість до розбіжності між задуманим і 

очікуваним, планованим і результатами реального дії, відчуття невпевненості, 

тривоги, неповноцінності, висока занепокоєння з приводу роботи, чутливість до 

невдач, до розбіжностей між задуманим, очікуваним, планованим і результатами 

реального дії. 

низькі значення – незначне емоційне реагування при невдачах, нечутливість 

до неуспіху справи, спокій, впевненість в собі. 

8. Соціальна емоційність – включає питання, що стосуються емоційної 

чутливості в комунікативній сфері. 

високі значення – висока емоційність у комунікативній сфері, висока 

чутливість до невдач у спілкуванні. 

низькі значення – низька емоційність у комунікативній сфері, нечутливість 

до оцінок товаришів, відсутність чутливості до невдач у спілкуванні, впевненість 

в собі і ситуаціях спілкування. 
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Інструкція до опитувальника: Вам пропонується відповісти на 105 

питань. Питання спрямовані на з'ясування вашого звичайного способу поведінки.  

Постарайтеся уявити типові ситуації і дайте першу »природню» відповідь, 

яка прийде Вам в голову. Відповідайте швидко і точно. Пам'ятайте, немає 

«хороших» або «поганих» відповідей. Якщо Ви обрали відповідь «так», поставте 

хрестик (галочку), якщо «ні» то мінус. 

 

Запитання: 

1. Чи Рухома Ви людина? 

2. Чи завжди Ви готові з ходу, не роздумуючи, включитися в розмову? 

3. Чи надаєте Ви перевагу самотності у великій компанії? 

4. Чи відчуваєте Ви постійну жагу до діяльності? 

5. Ваша мова звичайно повільна і некваплива? 

6. Ранима Ви людина? 

7. Чи часто Вам не спиться через те, що Ви посварилися з друзями? 

8. У вільний час Вам завжди хочеться зайнятися чим-небудь? 

9. У розмові з іншими людьми Ваша мова часто випереджає Вашу думку? 

10. Чи дратує Вас швидка мова співрозмовника? 

11.  Відчували б Ви себе нещасною людиною, якби на тривалий час були 

позбавлені можливості спілкування з людьми? 

12. Ви коли-небудь спізнювалися на побачення або на роботу? 

13. Чи подобається Вам швидко бігати? 

14. Чи сильно Ви переживаєте неполадки в своїй роботі? 

15. Чи легко Вам виконувати роботу, що вимагає тривалої уваги і великої 

зосередженості? 

16. Чи важко Вам говорити дуже швидко? 

17. Чи часто ви відчуваєте тривогу, що виконали роботу не так, як потрібно? 

18. Чи часто Ваші думки перескакують з однієї на іншу під час розмови? 

19. Чи подобаються Вам ігри, що вимагають швидкості і спритності? 

20. Чи легко Ви можете знайти інші варіанти вирішення відомої задачі? 

21. Чи відчуваєте Ви почуття занепокоєння, що Вас неправильно зрозуміли в 

розмові? 

22. Чи охоче Ви виконуєте складну відповідальну роботу? 

23. Чи буває, що Ви говорите про речі, в яких не розбираєтеся? 

24. Чи легко Ви сприймаєте швидку мову? 

25. Чи легко Вам робити одночасно дуже багато справ? 

26. Чи виникають у Вас конфлікти з вашими друзями через те, що Ви сказали 

їм щось, не подумавши заздалегідь? 

27. Ви зазвичай віддаєте перевагу робити нескладні справи, які не потребують 

від Вас великої енергії? 

28. Чи легко Ви турбуєтеся, коли виявляєте незначні недоліки у своїй роботі? 

29. Чи любите Ви сидячу роботу? 

30. Чи легко Вам спілкуватися з різними людьми? 



282 

 

Продовження додатку В.3 

31. Ви зазвичай віддаєте перевагу подумати, зважити і лише потім 

висловитися? 

32. Чи всі Ваші звички хороші, бажані? 

33.  Швидкі у Вас рухи рук? 

34.  Ви зазвичай мовчите і не вступаєте в контакти, коли перебуваєте в 

суспільстві малознайомих людей? 

35.  Чи легко Вам перемикатися від одного варіанту вирішення завдання на 

інший? 

36.  Чи схильні Ви перебільшувати у своїй уяві негативне ставлення близьких 

людей? 

37.  Балакуча Ви людина? 

38.  Вам зазвичай легко виконувати справу, що вимагає миттєвих реакцій? 

39.  Ви зазвичай говорите вільно, без запинок? 

40.  Чи турбують Вас страхи, що Ви не впораєтеся з роботою? 

41.  Чи легко Ви ображаєтеся, коли близькі Вам люди вказують на Ваші 

недоліки? 

42.  Чи відчуваєте Ви тягу до напруженої відповідальної діяльності? 

43.  Чи вважаєте Ви свої рухи повільними і неквапливими? 

44.  Чи бувають у Вас думки, які Ви хотіли б приховати від інших? 

45.  Чи можете Ви без довгих роздумів задати делікатне питання іншій людині? 

46.  Доставляють Вам задоволення швидкі рухи? 

47.  Чи легко Ви «генеруєте» нові ідеї, пов'язані з роботою? 

48. Смокче у Вас «під ложечкою» перед відповідальною розмовою? 

49.  Чи можна сказати, що Ви швидко виконуєте доручену Вам справу? 

50.  Чи любите Ви братися за великі справи самостійно? 

51.  Багата Чи є у Вас міміка в розмові? 

52.  Якщо Ви обіцяли щось зробити, чи завжди Ви виконуєте свою обіцянку 

незалежно від того, зручно вам це чи ні? 

53.  Чи відчуваєте Ви почуття образи від того, що оточуючі Вас люди 

обходяться з Вами гірше, ніж варто було б? 

54. Ви зазвичай віддаєте перевагу виконувати одночасно тільки одну операцію? 

55. Чи любите Ви ігри у швидкому темпі? 

56. Чи багато у Вашій промові тривалих пауз? 

57. Чи легко Вам внести пожвавлення в компанію? 

58. Ви зазвичай відчуваєте в собі надлишок сил і Вам хочеться зайнятися 

якоюсь справою? 

59. Зазвичай Вам важко переключити увагу з однієї справи на іншу? 

60. Чи буває, що у Вас надовго псується настрій від того, що зірвалася 

запланована справа? 

61. Чи часто Вам не спиться через те, що не ладяться справи, пов'язані 

безпосередньо з роботою? 

62. Чи любите Ви бувати у великій компанії? 

63. Хвилюєтеся Ви з'ясовуючи стосунки з друзями? 
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64. Чи відчуваєте Ви потребу в роботі, що вимагає повної віддачі сил? 

65. Виходите ви іноді з себе, злитеся? 

66. Чи схильні Ви вирішувати багато завдань одночасно? 

67. Тримайтеся Ви вільно у великій компанії? 

68. Чи часто Ви висловлюєте своє перше враження, не подумавши? 

69. Чи турбує Вас почуття невпевненості в процесі виконання роботи? 

70. Чи повільні Ваші рухи, коли Ви щось майструєте? 

71. Чи легко Ви перемикаєтеся з однієї роботи на іншу? 

72. Чи швидко Ви читаєте вголос? 

73. Ви іноді брешете? 

74. Мовчазні Ви, перебуваючи в колі друзів? 

75. Чи потребуєте Ви в людях, які б Вас підбадьорили і втішили? 

76. Чи охоче Ви виконуєте безліч різних доручень одночасно? 

77. Чи охоче Ви виконуєте роботу у швидкому темпі? 

78. У вільний час Вас зазвичай тягне поспілкуватися з людьми? 

79. Чи часто у Вас буває безсоння при невдачах на роботі? 

80. Чи тремтять у Вас інколи руки під час сварки? 

81. Чи довго Ви подумки готуєтеся перед тим, як висловити свою думку? 

82. Чи є серед Ваших знайомих люди, які Вам явно не подобаються? 

83. Зазвичай ви віддаєте перевагу легкій роботі? 

84. Чи легко Вас образити у розмові через дрібниці? 

85. Зазвичай Ви першим в компанії наважуєтеся почати розмову? 

86. Чи відчуваєте Ви тягу до людей? 

87. Чи схильні Ви спочатку подумати, а потім говорити? 

88. Чи часто Ви хвилюєтеся з приводу своєї роботи? 

89. Чи завжди Ви платили б за провезення багажу на транспорті, якби не 

побоювалися перевірки? 

90. Тримайтеся Ви зазвичай відокремлено на вечірках або в компаніях? 

91. Чи схильні ви перебільшувати у своїй уяві невдачі, пов'язані з роботою? 

92. Чи подобається Вам швидко говорити? 

93. Чи легко Вам утриматися від висловлення зненацька виниклої ідеї? 

94. Чи надаєте Ви перевагу працювати повільно? 

95. Чи переживаєте Ви через найменші неполадки на роботі? 

96. Ви віддаєте перевагу повільній, спокійній розмові? 

97. Чи часто Ви хвилюєтеся через помилки в роботі, які були Вами допущені? 

98. Чи здатні Ви успішно виконувати тривалу, трудомістку роботу? 

99. Чи можете Ви, не довго думаючи, звернутися з проханням до іншої 

людини? 

100. Чи часто Вас турбує почуття невпевненості в собі при спілкуванні з 

людьми? 

101. Чи легко Ви беретеся за виконання нових завдань? 

102. Втомлюєтеся Ви, коли Вам доводиться говорити довго? 

103. Ви віддаєте перевагу працювати з прохолодою, без особливої напруги? 
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104. Чи подобається Вам різноманітна робота, що вимагає перемикання уваги? 

105. Чи любите Ви подовгу бувати наодинці з собою? 

 

Обробка результатів 

Кожне питання відноситься до однієї з 9 шкал. 8 шкал містять по 12 питань, 

а 9-а шкала (соціальної бажаності відповідей) – 9 питань. 

1. Шкала – ергічність. «Так» – питання 4, 8, 15, 22, 42, 50, 58, 64, 96. «Ні» – 

питання 27, 83, 103. 

2. Шкала – соціальна ергічність. «Так» – 11, 30, 57, 62, 67, 78, 86. «Ні» – 3, 

34, 74, 90, 105. 

3. Шкала – пластичність. «Так» – 20, 25, 35, 38, 47, 66, 71, 76, 101, 104. «Ні» 

– 54, 59. 

4. Шкала – соціальна пластичність. «Так» – 2, 9, 18, 26, 45, 68, 85, 99. «Ні» -

31, 81, 87, 93. 

5. Шкала – темп. «Так» – 1, 13, 19, 33, 46, 49, 55, 77. «Ні» – 29, 43, 70, 94. 

6. Шкала – соціальний темп. «Так» -24, 37, 39, 51, 72, 92. «Ні» – 5, 10, 16, 56, 

96, 102. 

7. Шкала – емоційність. «Так» – 14, 17, 28, 40, 60, 61, 69, 79, 88, 91, 95, 97. 

8. Шкала – соціальна емоційність. «Так» – 6, 7, 21, 36, 41, 48, 53, 63, 75, 80, 

84, 100. 

9. Шкала – «К». «Так» – 32, 52, 89.. «Ні» – 12, 23, 44, 65, 73, 82. 
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Методика дослідження самооцінки особистості С.А. Будассі 

 

Короткий опис методики: Ця методика дозволяє провести дослідження 

самооцінки особистості на основі кількісних параметрів. В основі даної методики 

лежить метод ранжування.  

Самооцінка – оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, якостей і 

місця серед інших людей. Самооцінка, будучи компонентом самосвідомості, 

включає поряд із знанням людини про себе оцінку людиною самої себе, своїх 

здібностей, моральних якостей та вчинків. Самооцінка є важливим регулятором 

поведінки людини. 

Психодіагностика самосвідомості, самовідношення, самооцінки спрямована 

на вивчення і оцінку уявлення про себе. «Я – концепція», що є сумою «Я – 

реального» та «Я – ідеального», важливий фактор формування, вибору того чи 

іншого типу поведінки людини. Яке багато в чому визначає напрямок її діяльності 

та вчинки, що здійснюються в усіх сферах життя, при контактах з людьми. Аналіз 

«Я – образу» дозволяє виділити в ньому два аспекти: знання про себе і 

самоставлення. В ході життя людина пізнає себе і накопичує про себе знання, ці 

знання становлять значну частину її уявлень про себе – свою «Я-концепцію». 

Однак знання про себе самого, природно, їй небайдужі: те, що в ній 

розкривається, виявляється об'єктом її емоцій, оцінок, стає причиною її 

перманентного самоставлення. Не все в самоставленні ясно усвідомлено. Деякі 

аспекти «Я– образу» виявляються недосяжними для свідомості, неусвідомленими. 

Методика самооцінки особистості С.А. Будассі дозволяє їх виявити  

Інструкція. Вам пропонується список з 48 слів, що позначають властивості 

особистості, з яких Вам необхідно вибрати 20, що в найбільшій мірі 

характеризують вашу еталонну особистість (назвемо її «Мій ідеал»). Природно, 

що в цьому ряду можуть знайти місце і негативні якості. 

 



286 
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1.  Акуратність 23. Наполегливість 45. Переконання 

2.  Безпечність 24. Ніжність 46. Захопленість 

3.  Вдумливість 25. Нерішучість 47. Черствість 

4.  Сприйнятливість 26. Нестриманість 48. Егоїзм 

5.  Запальність 27. Чарівність 

6.  Гордість 28. Вразливість 

7.  Грубість 29. Обережність 

8.  Гуманність 30. Чуйність 

9.  Доброта 31. Підозрілість 

10.  Життєрадісність 32. Принциповість 

11.  Дбайливість 33. Педантичність 

12.  Заздрісність 34. Привітність 

13.  Сором'язливість 35. Розбещеність 

14.  Злопам`ятність 36. Розсудливість 

15.  Щирість 37. Самокритичність 

16.  Примхливість 38. Стриманість 

17.  Легковір`я 39. Справедливість 

18.  Повільність 40. Співчуття 

19.  Мрійливість 41. Сором`язливість 

20.  Помисливість 42. Практичність 

21.   Мстивість 43. Працьовитість 

22.  Надійність 44. Боягузтво 
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Додаток В.5 

Опитувальник А. Реана  

«Мотивація успіху та страх невдачі» 

 

Короткий опис методики: Методика складається із 20 запитань, на кожне з 

яких необхідно дати позитивну або негативну відповідь.  

Провідною функцією мотиву досягнення є спонукання працівника до 

досягнення успіху в діяльності, а мотиву уникнення невдач – у спонуканні особи 

до запобігання неуспіху, поразки.  

У результаті дослідження російського ученого А. Реана встановлено, що 

мотивація досягнення успіху має позитивний характер. При такій мотивації дії 

працівника спрямовуються на те, щоб досягти конструктивних, вагомих й 

позитивних результатів. В основі активності особистості лежить надія на успіх та 

потреба в досягненні успіху.  

У той же час, мотивація страху невдачі належать до негативної сфери. При 

цьому типі мотивації працівник намагається, перш за все, уникнути покарання, 

осуду колег та керівництва. Навіть на початку діяльності для працівника 

характерним є певне побоювання за результати. У таких працівників нерідко 

проявляється підвищена тривожність, невпевненість у власних можливостях. 

Водночас, вони досить відповідально ставляться до виконання діяльності й 

намагаються усе робити правильно й раціонально. 

Інструкція для учасників дослідження: На наведені нижче запитання 

необхідно відповісти «так» (+) чи «ні» (-). 22 Відповідати на питання слід 

достатньо швидко, довго не замислюючись. 

Текст опитувальника: 

1. Включаючись у роботу, сподіваюся на успіх.  

2. У діяльності активний.  

3. Схильний до прояву ініціативи.  

4. При виконанні відповідальних завдань прагну по можливості знайти 

причини відмови від них. 

5. Часто вибираю крайнощі: або занижені легкі завдання, або нереально важкі.  

6. При зустрічі з перешкодами, як правило, не відступаю, а шукаю способи їх 

подолання.  

7. При чергуванні успіхів і невдач схильний до переоцінки своїх успіхів.  

8. Продуктивність діяльності в основному залежить від моєї 

цілеспрямованості, а не від зовнішнього контролю.  

9. При виконанні достатньо важких завдань в умовах обмеженого часу 

результативність моєї діяльності погіршується.  

10. Я схильний проявляти наполегливість у досягненні мети.  

11. Я схильний планувати своє майбутнє на достатньо віддалену перспективу.  

12. Якщо ризикую, то з розумом, а не відчайдушно.  
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13. Я не дуже наполегливий у досягненні мети, особливо якщо відсутній 

зовнішній контроль.  

14. Вважаю за краще ставити перед собою середні за складністю або злегка 

завищені, проте досяжні цілі.  

15. У разі невдачі при виконанні завдання його привабливість для мене 

знижується.  

16. При чергуванні успіхів і невдач я більше схильний до переоцінки своїх 

невдач.  

17. Вважаю за краще планувати своє майбутнє лише на найближчий час.  

18. При роботі в умовах обмеженого часу результативність діяльності у мене 

поліпшується, навіть якщо завдання достатньо важке.  

19. У разі невдачі я, як правило, не відмовляюся від поставленої мети.  

20. Якщо я сам вибрав для себе завдання, то у разі невдачі його привабливість 

тільки зростає. 
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Додаток В.6 

 

Опитувальник «Локус контроля» за О. Г. Ксенофонтовою. 

 

Опитувальник «Локус контроля» за О. Г. Ксенофонтовою. є методикою для 

дослідження локусу контролю особистості і містить 40 тверджень. 

Досліджуваним 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. 

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 розвиненості саморегуляції життєдіяльності. 

Інтернали, на відміну від екстернатів, менш схильні підпорядковуватись тиску 

інших, чинять спротив, коли відчувають, що ними маніпулюють, реагують 

сильніше ніж екстернали на втрату особистої свободи. Люди з інтернальним 

локусом контролю краще працюють наодинці, ніж під наглядом. 

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. Тому 

«екстернали» емоційно нестійкі, схильні до неформального спілкування і 

поведінки, слабкокомунікабельні, у них поганий самоконтроль і висока 

напруженість. Екстернальність корелює з тривожністю та депресією. Їм більш 

властива конформна та поступлива поведінка. Для екстерналів характерне 

прагнення до постійного спілкування. 

Інструкція: Вам пропонуються висловлювати про життя, з якими Ви 

можете погодитися чи не погодитися. Якщо Ви вважаєте, що: «Так, я думаю 

приблизно так само», – то поставте на аркуші для відповідей поряд із номером 

судження відповідь «так» або плюс, Якщо вважаєте, що: «Ні, я думаю про це по-

іншому», – то поставте відповідь «ні» або мінус. 

 

Запитання: 

1. Успіхи у кар’єрі залежать не стільки від здібностей і зусиль людини, 

скільки від збігу обставин. 

2. Люди розлучаються найчастіше із-за того, 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 навколишніх. 

5. Здійснення моїх планів дуже часто залежить від того, пощастить чи ні. 

6. Немає ніякого сенсу старатись завоювати симпатію людей, якщо у них 

склалась негативна думка про мене. 
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7. Зовнішні обставини, наприклад, батьки і добробут, впливають на сімейне 

щастя не менше, ніж взаємовідносини між молодими людьми. 

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. 

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 

протилежною стороною. 

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 добитись успіхів у 

власній справі. 

21. У кінцевому результаті 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 найчастіше виявляються безрезультатними. 

25. Практично все, що зі мною відбувається, – це справа моїх рук. 

26. Важко буває зрозуміти, чому керівники поступають саме так, а не по-

іншому. 

27. Людина, яка не зуміла добитися успіху в своїй діяльності, повинна 

погодитись із тим, що вона погано її організувала. 

28. Я можу добитися від навколишніх людей того, чого хочу. 

29. Винуватцями моїх неприємностей і невдач дуже часто були інші люди. 

30. Дитину можна легко захистити від простуди, якщо її правильно одягати 

і правильно ростити. 

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. 
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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. 
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Додаток В.7 

Методика діагностики мотивації до успіху Т. Элерса 

 

Короткий опис методики. Ця методика у психодіагностиці 

використовується для вивчення мотивації досягнення успіху та дає можливість 

прораховувати шанси людини на успіх. У нашому випадку застосовуємо дану 

методику для визначення мотивації ПОКО до досягнення успіху у фаховій 

діяльності.  

При діагностиці особистості на виявлення мотивації до успіху Елерс 

виходив з положення, що особистість, у якої переважає мотивація до успіху, 

вважає за краще середній або низький рівень ризику. При сильній мотивації до 

успіху, надії на успіх зазвичай скромніші, ніж при слабкій мотивації, однак такі 

люди більше прагнуть до успіху та багато для цього працюють. Л. Джуелл 

зазначає, що мотивація до успіху може розвиватися в контексті трудової 

діяльності, коли люди безпосередньо відчувають всі переваги, пов'язані з 

досягненнями.  

Досліджуваним пропонується список слів з 30 рядків, по 3 слова в кожному 

рядку. У кожному рядку необхідно вибрати тільки одне з трьох слів, яке найбільш 

точно характеризує особу. Після вибору нараховують по 1 балу за вибір, що 

наведено у ключі. Чим більша сума балів, тим вище рівень мотивації до 

уникнення невдач, захисту. Від 2 до 10 балів: низька мотивація до захисту; від 11 

до 16 балів: середній рівень мотивації; від 17 до 20 балів: високий рівень 

мотивації; понад 20 балів: занадто високий рівень мотивації до уникнення невдач, 

захисту. 

Дані отримані за цією методикою необхідно аналізувати разом так як коли у 

людини є висока мотивація до уникнення невдач, то це перешкоджає мотиву до 

успіху – досягненню мети. Установка на захисну поведінку в роботі залежить від 

трьох чинників: ступеня ризику; переважної мотивації; досвіду невдач на роботі. 
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Продовження додатку В.7 

Інструкція: Пропонуємо вам список слів: 30 колонок по три слова. У 

кожному рядку виберіть тільки одне з трьох слів, яке найточніше Вас 

характеризує, і позначте його. 

№ 1 2 3 

1. сміливий пильний заповзятливий 

2. лагідний нерішучий впертий 

3. обережний рішучий песимістичний 

4. непостійний безцеремонний уважний 

5. нерозумний боягузливий нерозважливий 

6. спритний жвавий передбачливий 

7. холоднокровний поміркований завзятий 

8. стрімкий легковажний полохливий 

9. нерозважливий манірний непередбачливий 

10. оптимістичний добросовісний уважний 

11. меланхолійний невпевнений нестійкий 

12. боягузливий недбалий схвильований 

13. нерозважливий тихий полохливий 

14. уважний нерозумний сміливий 

15. розсудливий швидкий мужній 

16. заповзятливий обережний передбачливий 

17. схвильований розсіяний нерішучий 

18. малодушний необережний безцеремонний 

19. лякливий нерішучий нервовий 

20. відповідальний відданий авантюрний 

21. передбачливий жвавий відчайдушний 

22. приборканий байдужий недбалий 

23. обережний безтурботний терплячий 

24. розумний турботливий хоробрий 

25. завбачливий безстрашний добросовісний 

26. поспішний лякливий безтурботний 

27. розсіяний нерозважливий песимістичний 

28. обачний розсудливий заповзятливий 

29. тихий неорганізований боязкий 

30. оптимістичний пильний безтурботний 
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ДОДАТОК Г 

Тест «Фахові знання» 

(авторська методика для оцінювання якості «спеціалізовані (фахові) 

знання» когнітивного компонента фахової компетентності ПОКО) 

 

Короткий опис методики. Тест призначено для діагностування рівня 

фахових знань ПОКО, що необхідні їм для ефективного виконання 

функціональних обов’язків відповідно до посадового призначення.  

Тест містить перелік завдань з питань: кадрового забезпечення ЗС України, 

мобілізаційно-кадрової роботи, положень законодавчих та нормативно-правових 

актів стосовно проходження військової служби громадянами України у ЗС 

України, концептуальних документів щодо формування та реалізації військової 

кадрової політики, теоретичних основ кадрового менеджменту, прийняття 

управлінських (кадрових) рішень тощо. 

 Він має два варіанта завдань, що використовувались на першому, 

організаційно-діагностувальному етапі послідовного педагогічного експерименту, 

де відбувалося первинне діагностування рівня розвиненості компонентів фахової 

компетентності ПОКО (1 – й варіант) та на третьому, контрольно-

діагностувальному етапі проведення послідовного педагогічного експерименту, 

де проводилось діагностування розвиненості фахової компетентності ПОКО після 

впровадження організаційно-педагогічних умов розвитку їх фахової 

компетентності в межах курсів підвищення кваліфікації (2 – й варіант). 

Кожен варіант тесту містить 30 завдань. Відповіді на завдання означають 

досліджуваним в бланку відповідей. Рівень знань оцінюється за 10-бальною 

шкалою, де кількість правильних відповідей, наданих респондентом, відповідає 

його балу у стенах. Рекомендований час виконання завдання складає 45 хвилин. 

 

 

Тест  «Фахові знання» 

варіант №1 
 

Інструкція: Завдання 1-30 мають по три варіанти відповіді, серед яких 

лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, 

позначте його в бланку згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку. 

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка. Не погіршуйте власноручно 

свого результату неправильною формою запису відповідей. 
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Продовження додатку Г 

1. Який термін граничного віку перебування на військовій службі офіцерів 

згідно з Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу»? 

А. для молодшого офіцерського складу – до 45 р., для старшого офіцерського 

складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) – 

до 50 років; полковників (капітанів 1 рангу) – до 55 років, для 

військовослужбовців вищого офіцерського складу – до 60 років; 

Б. для молодшого офіцерського складу – до 40 р., для старшого офіцерського 

складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) – 

до 45 років; полковників (капітанів 1 рангу) – до 55 років, для 

військовослужбовців вищого офіцерського складу – до 60 років; 

В. для молодшого офіцерського складу – до 40 р., для старшого офіцерського 

складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) – 

до 45 років; полковників (капітанів 1 рангу) – до 55 років, для 

військовослужбовців вищого офіцерського складу – до 65 років. 
 

2. Дати визначення поняття «кадрова робота». 

А. Кадрова робота – діяльність органів військового управління, спрямована 

на реалізацію цілей і завдань кадрової політики стосовно добору, 

планування підготовки, розстановки та раціонального використання 

кадрів. 

Б. Кадрова робота – сукупність цілей, завдань, функцій організаційної 

структури управління персоналом, взаємозв’язків органів військового 

управління в процесі планування, обґрунтування, формування, прийняття 

та реалізації управлінських (кадрових) рішень. 

В. Кадрова робота – це сукупність принципів, методів, засобів та форм 

управління персоналом, які розробляються та застосовуються з метою 

підвищення ефективності кадрової роботи. 
 

 

3. Який встановлено граничний вік перебування на військової службі за 

контрактом для військовослужбовців рядового, сержантського і 

старшинського складу ? 

А. до 50 років 

Б. до 45 років 

В. до 40 років 

4. Кому надається право укладання від імені Міністерства оборони України 

контракту про проходження військової служби на посадах офіцерського 

складу з курсантами ВВНЗ, ВНП ВНЗ? 

А. Міністру оборони України; 

Б. Посадовій особі, яка має право видавати накази по особовому складу та до 

повноважень якої належить призначення на відповідні посади; 

В. Керівнику вищого військового навчального закладу, військового 

навчального підрозділу вищого навчального закладу. 
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Продовження додатку Г 

5. Види військової служби? 

А. строкова військова служба; 

військова служба за контрактом осіб рядового, сержантського і 

старшинського складу; 

військова служба (навчання) курсантів (слухачів) ВВНЗ, а також ВНЗ, які мають 

у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри 

військової підготовки;  

військова служба за контрактом осіб офіцерського складу; 

кадрова військова служба осіб офіцерського складу; 

військова служба за призовом осіб офіцерського складу. 

Б. строкова військова служба; 

військова служба за контрактом осіб рядового, сержантського і 

старшинського складу; 

військова служба (навчання) курсантів (слухачів) ВВНЗ, а також ВНЗ, які 

мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, 

кафедри військової підготовки; 

військова служба за контрактом осіб офіцерського складу.    

В. строкова військова служба; 

військова служба за контрактом осіб рядового, сержантського і 

старшинського складу; 

військову службу (навчання) за контрактом курсантів у ВВНЗ, а також 

закладах вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, 

факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, 

відділення військової підготовки; 

військова служба за контрактом осіб офіцерського складу; 

військова служба за призовом осіб офіцерського складу; 

військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період. 
 

6. Дати визначення поняття “кадрове рішення”. 

А. Кадрове рішення – цілеспрямований процес щодо визначення необхідної 

кількості персоналу, підготовленого до виконання завдань у визначений 

термін в потрібному місці в мирний та воєнний час. 

Б. Кадрове рішення – результат цілеспрямованої дії щодо добору, 

розстановки, ротації (переміщення), присвоєння військових звань (рангів), 

нагородження та звільнення з військової служби (роботи) персоналу 

Збройних Сил, який реалізується наказом відповідного командира 

(начальника).  

В. Кадрове рішення – сукупність цілей, завдань, функцій організаційної 

структури управління персоналом, взаємозв’язків органів військового 

управління в процесі планування, обґрунтування, формування, прийняття 

та реалізації управлінських (кадрових) рішень. 
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Продовження додатку Г 

7. На який строк укладається контракт про проходження військової служби з 

військовослужбовцями, прийнятими на посади рядового складу? 

А. строком на 5 років 

Б. строком на 3 роки; 

В. строком на 3-5 років. 

 

8. Дати визначення поняття «планування персоналу у Збройних Сил 

України». 

А. Планування персоналу у Збройних Силах – цілеспрямована дія щодо 

добору, розстановки, переміщення, присвоєння військових звань (рангів), 

нагородження та звільнення з військової служби (роботи) персоналу 

Збройних Сил, яка реалізовується в наказі відповідного командира 

(начальника). 

Б. Планування персоналу у Збройних Силах – процедура планомірної зміни 

службової діяльності шляхом переміщення персоналу на відповідні посади 

з метою підвищення його кваліфікації та набуття досвіду або більш 

доцільного використання. 

В. Планування персоналу у Збройних Силах – цілеспрямований процес щодо 

визначення необхідної кількості персоналу, підготовленого до виконання 

завдань у визначений термін в потрібному місці в мирний та воєнний час. 
 

9. Який встановлений строк вислуги у військовому званні полковника 

(капітана 1 рангу)? 

А. не встановлюється  

Б. 5 років    

В. 2 роки   

 

10. Які військовослужбовці підлягають плановій заміні? 

А. які проходять військову службу за контрактом на території України у 

місцевостях з установленим строком військової служби, а також 

військовослужбовці, які направлені за кордон; 

Б. які проходять військову службу за призовом на території України у 

місцевостях з установленим строком військової служби, а також 

військовослужбовці, які направлені за кордон; 

В. які проходять військову службу за призовом на території України у 

місцевостях з установленим строком військової служби. 

 

11. Безпосереднє керівництво щодо реалізації заходів з мобілізаційної 

підготовки і мобілізації у Збройних  Силах України, інших військових 

формуваннях здійснюється? 

А. Президентом України; 

Б. Радою національної  безпеки і оборони України; 

В. Центральними органами управління відповідних військових формувань. 
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Продовження додатку Г 

12. Вид, обсяги, порядок і строк проведення мобілізації визначаються? 

А. Верховною Радою України; 

Б. Кабінетом Міністрів України; 

В. Президентом України. 

 

13. Відомості що заносяться та зберігаються на військовозобов’язаного 

(призовника) в базі даних Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних 

включають? 

А. персональні та службові дані; 

Б. дані спеціального відбору; 

В. персональні дані. 

 

14. Військовий резерв людських ресурсів поділяється за призначенням на: 

А. оперативний і громадський; 

Б. оперативний, мобілізаційний; 

В. мобільний, загальний, спеціальний. 

 

15. Військово – адміністративний поділ території України затверджує? 

А. Президент України за поданням Ради національної безпеки і оборони 

України; 

Б. Верховна Рада України; 

В. Президент України за поданням Кабінету Міністрів України. 

 

16. Військовозобов’язані призначені для комплектування військових частин, 

підрозділів територіальної оборони, а також військовозобов’язані, які можуть 

бути залучені для комплектування навчальних центрів з метою поповнення 

некомплекту в особовому складі військових частин Збройних Сил, інших 

військових формувань, після відповідної підготовки (отримання відповідної 

військово-облікової спеціальності) відносяться до 

А. мобільного людського резерву 

Б. мобілізаційного людського резерву; 

В. оперативного резерву другої черги. 

 

17. Військовослужбовці, які обіймають штатні посади, пов’язані з виконанням 

організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або 

які спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків згідно із 

законодавством це: 

А. посадові особи; 

Б. військові посадові особи; 

В. військове керівництво. 
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18. Граничний вік перебування військовозобов’язаних-жінок, у запасі 

встановлюється? 

А. 45 років 

Б. 55 років 

В. 60 років 

 

19. Для приймання та здавання справ і посади командира військової частини 

встановлюється  строк – не більше __________ днів 

А. 10; 

Б. 15; 

В. 20. 

 

20. За чиїм викликом зобов’язані прибувати резервісти до військової частини, 

в якій вони проходять службу у військовому резерві? 

А. військового комісара; 

Б. командира військової частини; 

В. командира підрозділу в якому він проходить службу у військовому резерві. 

 

21. До одноосібних управлінських рішень відносяться: 

А. постанови, розпорядження та приписи; 

Б. накази і вказівки; 

В. накази, розпорядження, вказівки та резолюції менеджерів. 

 

22. Менеджмент – це: 

А. сукупність принципів, методів, засобів та форм управління підприємством 

з метою підвищення його ефективності та прибутковості; 

Б. сукупність стійких норм, принципів та вірувань відносно того як дана 

організація повинна і може реагувати на зовнішній вплив, як варто вести 

себе в організації і яка сутність її існування; 

В. сукупність взаємодіючих елементів, які утворюють єдине ціле. 

 

23. Розпорядчі методи менеджменту базуються на: 

А. властивих системі управління відносинах влади і підпорядкування; 

Б. відносинах влади; 

В. відносинах влади і підпорядкування. 

 

24. Що мається на увазі під поняттям «функція планування «? 

А. встановлення цілей та завдань розвитку об'єктів управління, визначення 

шляхів та засобів їх досягнення; 

Б. встановлення цілей організації; 

В. визначення шляхів і засобів виконання завдань. 
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25. Мотивація базується на: 

А. потребах і самовираженні; 

Б. потребах і винагородах; 

В. винагородах і задоволенні окремих людей. 

 

26. Основними завданнями контролю є:  

А. забезпечення досягнення місії і цілей організації; 

Б. забезпечення виконання завдань; 

В. забезпечення постійного розвитку організації. 

 

27. Реалізація управлінських рішень з мінімальними витратами виражається 

через: 

А. законність 

Б. ефективність 

В. своєчасність 

 

28. Кваліфікація – це: 

А. сукупність спеціальних знань та практичних навичок, що визначають 

ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій 

відповідної складності; 

Б. вид трудової діяльності, здійснювання якої потребує відповідного 

комплексу спеціальних знань та практичних навичок; 

В. вузький різновид трудової діяльності в межах професії. 

 

29. Комунікації між рівнями управління це: 

А. бокові; 

Б. горизонтальні комунікації; 

В. вертикальні комунікації. 

 

30. Делегування – це: 

А. форма управлінської діяльності, змістом якої є спільна робота певної 

кількості учасників управлінського процесу 

Б. передача підлеглому завдань або діяльності із сфери дій керівника; 

В. форма управлінської діяльності, змістом якої є ведення переговорів. 
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КОНТРОЛЬНІ ВІДПОВІДІ 

№ 

з/п 
Відповіді 

№ 

з/п 
Відповіді 

1 А 16 Б 

2 А 17 Б 

3 Б 18 В 

4 В 19 А 

5 В 20 Б 

6 Б 21 В 

7 Б 22 А 

8 В 23 А 

9 В 24 А 

10 А 25 Б 

11 В 26 А 

12 В 27 Б 

13 А 28 А 

14 Б 29 В 

15 В 30 Б 

 

 

 

 

 

Тест  «Фахові знання» 

варіант № 2 
 

Інструкція: Завдання 1-30 мають по три варіанти відповіді, серед яких 

лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, 

позначте його в бланку згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку. 

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка. Не погіршуйте власноручно 

свого результату неправильною формою запису відповідей. 
 

1. Що є основним документом персонального обліку осіб офіцерського складу, 

а також осіб рядового, сержантського і старшинського складу військової 

служби за контрактом? 

А. Книга алфавітного обліку особового складу (форма № 2). 

Б. Книга алфавітного обліку осіб офіцерського складу, осіб рядового, 

сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом  

(форма № 3). 

В. Особова справа. 
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2. Дати визначення поняття «система багаторівневої підготовки». 

А. Система багаторівневої підготовки – це комплекс заходів, спрямованих на 

організацію і проведення роботи серед цивільного населення щодо 

відбору кандидатів, які відповідають вимогам для проходження військової 

служби у Збройних Силах, та забезпечення належного рівня 

укомплектованості військ (сил) військовослужбовцями. 

Б. Система багаторівневої підготовки – це визначений за послідовністю, 

термінами та сукупністю комплекс заходів, спрямованих на отримання 

сержантським і старшинським складом теоретичних та практичних  знань 

і навичок, необхідних їм у процесі проходження військової служби і 

кар’єрного росту. 

В. Система багаторівневої підготовки – це комплекс заходів, що пов’язані з 

відбором, підготовкою, плануванням, моніторингом та супроводженням 

службової кар’єри військовослужбовця починаючи від прийняття на 

військову службу до подальшої допомоги в адаптації до цивільного життя. 
 

3. Що передбачає процес атестування військовослужбовців? 

А. Процес  атестування військовослужбовців передбачає проведення 

щорічного оцінювання та періодичного  атестування. У міжатестаційний 

період для прийняття кадрових рішень складається службова 

характеристика. 

Б. Процес атестування військовослужбовців передбачає проведення 

періодичного  атестування. У міжатестаційний період для прийняття 

кадрових рішень складається службова характеристика. 

В. Процес атестування військовослужбовців передбачає проведення 

щорічного оцінювання та періодичного атестування.    

 

4. Відповідно до визначення цілей і завдань облік особового складу 

поділяється на: 

А. Персональний, штатно-посадовий та статистичний. 

Б. Персональний, штатно-посадовий, статистичний та автоматизований. 

В. Персональний, штатно-посадовий та автоматизований. 

 

5. Підвищення кваліфікації військовослужбовців офіцерського складу, 

сержантського та старшинського складу з метою підтримання їх належного 

професійного рівня здійснюється? 

А. Не рідше одного разу на п’ять років.    

Б. Не рідше одного разу на три роки.   . 

В. Перед призначення на іншу посаду. 
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6. Дати визначення поняття «ротації військовослужбовців». 

А. Ротація військовослужбовців – процедура планомірної зміни службової 

діяльності шляхом переміщення військовослужбовців на відповідні посади 

з метою підвищення їх кваліфікації та набуття досвіду або більш доцільного 

використання. 

Б. Ротація військовослужбовців – цілеспрямований процес щодо визначення 

необхідної кількості військовослужбовців підготовлених до виконання 

завдань у визначений термін в потрібному місці в мирний та воєнний час. 

В. Ротація військовослужбовців – сукупність цілей, завдань, функцій 

організаційної структури управління персоналом, взаємозв’язків органів 

військового управління в процесі планування, обґрунтування, формування, 

прийняття та реалізації управлінських (кадрових) рішень. 

 

7. Основні напрями розвитку військової кадрової політики: 

А. залучення на військову службу; 

система кадрового менеджменту; 

підготовка кадрів; 

соціальне та гуманітарне забезпечення персоналу Збройних Сил; 

Б. залучення на військову службу; 

управління кар’єрою військовослужбовців; 

підготовка кадрів; 

соціальне та гуманітарне забезпечення персоналу Збройних Сил; 

В. залучення на військову службу; 

система кадрового менеджменту; 

підготовка кадрів; 

соціальне та гуманітарне забезпечення персоналу Збройних Сил, адаптація 

військовослужбовців до цивільного життя. 

 

8. В яких випадках чергове військове звання не присвоюється? 

А. 1) під час перебування військовослужбовця у розпорядженні відповідного 

командира або усунення від виконання службових обов’язків; 

2) якщо військовослужбовець має таке дисциплінарне стягнення, як 

попередження про неповну службову відповідність; 

Б. 1) під час перебування військовослужбовця у розпорядженні відповідного 

командира або усунення від виконання службових обов’язків; 

2) якщо військовослужбовець має таке дисциплінарне стягнення, як 

попередження про неповну службову відповідність; 

3) якщо за вироком суду військовослужбовцю призначено покарання, не 

пов’язане з позбавленням чи обмеженням волі; 

В. 1) під час перебування військовослужбовця у розпорядженні відповідного 

командира, у відпустці по догляду за дитиною або усунення від виконання  
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службових обов'язків, відсторонення від виконання службових 

повноважень, відсторонення від виконання службових повноважень на 

посаді, відсторонення від посади; 

2) якщо військовослужбовець має таке дисциплінарне стягнення, як 

попередження про неповну службову відповідність; 

3) якщо за вироком суду військовослужбовцю призначено покарання, не 

пов'язане з позбавленням чи обмеженням волі, арешт, тримання в 

дисциплінарному батальйоні, або його звільнено від відбування покарання з 

випробуванням 

 

9. На який строк військовослужбовці можуть бути залишені на військовій 

службі понад граничний вік? 

А. до 3-х років, а доктори наук і професори – до 10 років; 

Б. до 5-ти років, а доктори наук і професори – до 10 років; 

В. до 5-ти років.  

 

10. Хто приймає рішення про залишення на військовій службі понад 

граничний вік перебування на військовій службі?   

А. Для осіб офіцерського складу – Міністр оборони України; 

для осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу – посадові 

особи, яким надано право їх звільнення з військової служби відповідно до 

пункту 225 Положення. 

Б. Для осіб офіцерського складу – Міністр оборони України; 

для осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу – 

Командувач виду Збройних Сил України. 

В. Для осіб офіцерського складу, рядового, сержантського та старшинського 

складу – Міністр оборони України. 

 

11. Верховна Рада України відповідно до Конституції України затверджує 

протягом ………. днів з моменту звернення Президента України укази про 

введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її 

місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію 

А. двох; 

Б. трьох; 

В. Семи. 

 

12. Виконання військового обов’язку в запасі полягає: 

А. в дотриманні військовозобов’язаними порядку і правил військового обліку, 

проходженні зборів; 

Б. в дотриманні військовозобов’язаними правил військового обліку 

(попередженні представників військових комісаріатів про зміни в 

особистих даних); 

В. в проходженні перевірочних зборів військовозобов’язаних. 
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13. Виконання військового обов’язку в запасі полягає: 

А. в дотриманні військовозобов’язаними порядку і правил військового обліку, 

проходженні зборів; 

Б. в дотриманні військовозобов’язаними правил військового обліку 

(попередженні представників військових комісаріатів про зміни в 

особистих даних); 

В. в проходженні перевірочних зборів військовозобов’язаних. 
 

14. Військовий облік поділяється на: 

А. облік військовозобов’язаних; 

Б. облік призовників; 

В. 1,2 відповіді правильні. 

 

15. Військовозобов’язані (крім резервістів) можуть бути призвані районними 

(міськими) військовими комісаріатами на навчальні збори до п’яти разів 

строком до ……. місяців кожного разу 

А. двох; 

Б. трьох; 

В. п’яти. 
 

16. Військовозобов’язані, які перебувають у запасі та мають військові звання 

рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за 

віком: – перший розряд – до 

А. 35 років; 

Б. 25 років; 

В. 45 років. 

 

17. Головою комісії для проведення призову громадян України на строкову 

військову службу в районах (містах) призначається 

А. військовий комісар районного (міського) військового комісаріату; 

Б. заступник голови районної державної адміністрації (виконавчого органу 

міської ради; 

В. заступник військового комісара районного (міського) військового 

комісаріату. 

 

18. Граничний вік перебування на військовій службі для 

військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які 

проходять військову службу за контрактом встановлюється: 

А. до 40 років; 

Б. до 45 років; 

В. до 50 років. 
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19. Для приймання та здавання справ і посади начальника служби військової 

частини і з’єднання  встановлюється  строк – не більше ______  днів 

А. 5; 

Б. 10; 

В. 15. 

 

20. Загальне  керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації 

держави здійснюється 

А. Президентом України; 

Б. Кабінетом Міністрів України; 

В. Радою національної  безпеки і оборони України. 

 

21. Реалізація управлінського рішення складається з етапів? 

А. ухвалення рішення, розробка плану дій, контроль реалізації плану, аналіз і 

оцінка результатів управлінського рішення; 

Б. одержання інформації, визначення цілей, розробка системи оцінки, аналіз, 

діагностика, прогнозу розвитку ситуації; 

В. генерування альтернатив, відбір основних варіантів рішення, сценаріїв 

розвитку ситуації, експертна оцінка рішень. 

 

22. Що слід розуміти під терміном «управління» і де переважно він 

застосовується? 

А. термін «управління» застосовується переважно до діяльності людей в сфері 

економіки; 

Б. термін «управління» є синонімом терміну «менеджмент», але він 

переважно застосовується до ширшого кола об’єктів, різних видів людської 

діяльності; 

В. термін «управління» не є синонімом терміну «менеджмент» і 

застосовується тільки до діяльності людей у сфері економіки. 

 

23. Методи менеджменту – це: 

А. засоби впливу керуючої системи на керовану з метою досягнення певних 

цілей; 

Б. засіб впливу на персонал;  

В. засоби впливу на об'єкти управління. 

 

24. Короткострокові плани розробляються строком на: 

А. 5 і більше років. 

Б. 3 – 5 років. 

В. до 1 року. 
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25. Основною формою матеріального стимулювання персоналу організації є: 

А. заробітна плат; 

Б. премії; 

В. премії та цінні подарунки. 

 

26. Які існують види контролю? 

А. попередній і заключний; 

Б. поточний і заключний; 

В. попередній, поточний і заключний. 

 

27. Однією із вимог, яка пред’являється до управлінських рішень є: 

А. адресність 

Б. технічність 

В. специфічність 

 

28. Спеціальність – це: 

А. вид трудової діяльності, здійснювання якої потребує відповідного 

комплексу спеціальних знань та практичних навичок; 

Б. вузький різновид трудової діяльності в межах професії; 

В. сукупність спеціальних знань та практичних навичок, що визначають 

ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій 

відповідної складності . 

 

29. Комунікація це: 

А. процес обміну інформацією між двома або більше особами, який 

забезпечує їх взаєморозуміння; 

Б. обмін інформацією; 

В. сукупність прийомів впливу на систему. 

 

30. Що таке наказ? 

А. розпорядчо-правовий документ, який видається керівниками та 

спеціалістами організації; 

Б. акт управління; 

В. розпорядчо-правовий документ, який видається керівником організації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



308 

 

Продовження додатку Г 

 

КОНТРОЛЬНІ ВІДПОВІДІ 
№ 

з/п 
Відповіді 

№ 

з/п 
Відповіді 

1 В 16 А 

2 Б 17 Б 

3 В 18 Б 

4 А 19 В 

5 А 20 А 

6 А 21 А 

7 В 22 Б 

8 В 23 А 

9 В 24 В 

10 А 25 А 

11 А 26 В 

12 А 27 А 

13 А 28 Б 

14 В 29 А 

15 А 30 В 
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БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ 

В/зв., ПІБ ________________________________________   Дата __________________  

Інструкція щодо заповнення бланків відповідей 

1. У бланку відповідей  записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді. 

2. Відповіді вписуйте чітко, згідно з вимогами інструкції до завдань. 

3. Якщо Ви позначили в бланку відповідь неправильно, можете виправити її, 

закресливши попередню позначку та поставивши нову, як показано на зразку: 

 А Б В 

1. +  + 

 

№ з/п А Б В 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    
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ДОДАТОК Д 

Квазіпрофесійний тест 

(авторська розробка для  оцінювання практично-діяльнісного компонента 

фахової компетентності ПОКО) 

 

Короткий опис методики. Цей тест був розроблений на основі низки 

відомчих нормативних документів Міністерства оборони України та 

Національного агентства України з питань Державної служби. Тест виконується 

письмово та є інструментом щодо визначення рівня розвиненості практично-

діяльнісного компонента фахової компетентності ПОКО. Науковим підґрунтям 

тесту є використання методики ситуаційних завдань. Ситуаційні завдання – це 

«зріз» процесу, фіксація його динаміки в певних часових межах з метою 

постановки слухача перед вибором шляхів і способів подальшого вирішення 

проблеми або визначенням перспективних тенденцій розвитку ситуації. 

Кадровому менеджеру, в межах виконання функціональних обов’язків, 

щодня доводиться готувати та приймати управлінські (кадрові) рішення, які, як 

відомо, мають специфічні особливості: їх розробка і, тим більше, реалізація 

вимагають залучення великого обсягу ресурсів; вони мають неабиякий вплив на 

персонал; кожне з них у значній мірі визначає подальші рішення; висока 

відповідальність за прийняті рішення. 

В основі процесу прийняття управлінського (кадрового) рішення лежить 

проблема, яку потрібно вирішити. Проблема (від грец. «ένα πρόβλημα» – 

перешкода, труднощі) – це протиріччя між: метою і результатом; реальністю і 

можливістю; зовнішніми вимогами і внутрішніми можливостями; цілями і 

ресурсами; бажаннями і потребами інших тощо. Менеджер має вміти: 

передбачати та бачити проблеми; вирішувати їх та вибирати пріоритети у 

вирішенні цих проблеми. 

Вирішення ситуаційних завдань спирається на класичну модель Д. Колба, у 

якій можна виділити наступні цикли: вивчення конкретної ситуації (орієнтація на 

конкретний досвід); аналіз ситуації (рефлексія, осмислення); формування 

висновків, оцінок, узагальнення (концептуалізація досвіду); розробка рішення 

(активне експериментування). 

В ході аналізу ситуації слухач є включеним у такі види діяльності: 

критичне осмислення інформації, виокремлення проблеми для вирішення 

(скласти інформаційний пошук); 

аналіз, спрямований на прояснення причин, можливих наслідків, тенденцій 

розвитку ситуації (аналіз, виявлення проблеми); 

вироблення критеріїв розв’язання проблеми (критерії); 

пошук ідей, спрямованих на вирішення проблеми, їх оцінка відповідно до 

вироблених критеріїв (конструктивна ідея); 

розробка детального плану вирішення проблеми, його оцінка (план дій). 
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Тестом передбачається опрацювання (вирішення проблем) слухачами 

певних кадрових ситуацій, виконуючи роль посадової особи у складі: 

Департаменту кадрової політики МО України, Головного управління персоналу 

Генерального штабу ЗС України та Кадрового центру ЗС України. Кожен блок 

завдань (відповідно до зазначених органів військового управління) налічує п’ять 

ситуаційно-фахових завдань.  

Розв’язання ситуаційного завдання слухачем є успішним, якщо: 1. 

Проведено детальний аналіз описаної ситуації, виявлена(і) проблема(и), обрана і 

обґрунтована проблема для вирішення, визначені критерії та обмеження для 

вирішення проблеми. 2. Виявлено не менше трьох можливих альтернатив при 

вирішенні проблеми. 3. На основі критеріїв і обмежень обрана одна з альтернатив, 

обґрунтований вибір альтернативи. 4. Розроблено управлінське (кадрове) 

рішення, виявлені ризики і припущення. 5. Рішення оформлено у вигляді 

управлінського документа (переліку документів для складних ситуаційних 

завдань з виділенням і оформленням базового рішення). 

Інструкція: 

Вам, як (вказується посада відповідно до ролі у ситуаційно-фаховому 

завданні) доручено підготувати рекомендації (пропозиції) щодо (вказується 

конкретне завдання відповідно до ролі у ситуаційно-фаховому завданні).  

При опрацюванні завдання Ви маєте: провести детальний аналіз описаної 

ситуації, виявленої проблеми; виявити можливі альтернативні варіанти вирішення 

проблеми; обрати і обґрунтувати найбільш оптимальний варіант вирішення 

проблеми; розробити управлінське (кадрове) рішення, виявити ризики і 

припущення; оформити рішення у вигляді управлінського (кадрового) документа 

(проекти («тезисне бачення») нормативно-правових актів, певних планів, 

дорожніх карт, розпорядчих документів щодо функціонування робочих груп 

тощо; рекомендації і пропозиції щодо визначення і вирішення проблемних питань 

відповідно до повноважень «посадової ролі», вдосконалення нормативно-

правових актів, підвищення оперативності та ефективності функціонування КО 

ЗС України, застосовування у роботі з персоналом сучасних технологій кадрового 

менеджменту, зниження корупційних ризиків у кадровій роботі тощо). 

Рекомендований час виконання завдання складає 60 хвилин. 

 

Перелік ситуаційно-фахових завдань 
 

Завдання для визначення рівня розвиненості фахової компетентності 

кандидатів на зайняття посад у складі Департаменту кадрової політики МО 

України (директор, начальники (заступники) структурних підрозділів, головні 

спеціалісти (старші офіцери, офіцери)): 
 

Директор (заступник) Департаменту кадрової політики МО України. 

Тема «Розвиток кадрової політики у ЗС України». 
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Опис ролі: 

Ваша роль для виконання цього завдання – директор Департаменту кадрової 

політики МО України.  

Основні завдання Департаменту: 

1) забезпечення формування військової кадрової політики і реалізації 

державної політики з питань управління персоналом у сфері державної служби в 

апараті МО та ЗС; 

2) вироблення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем; 

3) здійснення моніторингу та оцінювання результатів впровадження 

військової кадрової політики та державної політики з питань управління 

персоналом у сфері державної служби; 

4) забезпечення нормативно-правового регулювання та вдосконалення 

законодавства; 

5) організація кадрової роботи з особовим складом відповідної 

номенклатури призначення; 

6) забезпечення організаційного розвитку МО, організація і ведення 

організаційно-штатної та мобілізаційно-кадрової роботи в апараті МО; 

7) здійснення комунікацій із заінтересованими сторонами з метою 

залучення до процесу формування військової кадрової політики та реалізації 

державної політики з питань управління персоналом у сфері державної служби. 

Варіанти письмових завдань  

Завдання № 1 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) оцінки стану військової кадрової політики у ЗС за основними напрямами 

її розвитку; 

2) Плану дій (Дорожньої карти) реалізації Концепції військової кадрової 

політики у ЗС України на середньострокову перспективу. 

Завдання № 2 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) підвищення конкурентоспроможності професії військового на ринку 

праці України, посилення мотивації військовослужбовців до професійного 

зростання; 

2) пропозицій керівництву МО стосовно пріоритетних напрямів 

впровадження у військову кадрову політику принципів та підходів, що прийняті в 

державах – членах НАТО. 

Завдання № 3 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) визначення проблемних питань комплектування ЗС професійним 

особовим складом відповідно до визначеної потреби військ (сил); 

2) пропозицій керівництву МО стосовно реформування системи кадрового 

менеджменту у ЗС. 
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Завдання № 4 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) зниження корупційних ризиків у кадровій роботі; 

2) підвищення оперативності та ефективності функціонування служб 

персоналу органів військового управління. 

Завдання № 5 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) забезпечення якісного укомплектування ЗС особовим складом з 

урахуванням перспективної структури ЗС, можливих джерел надходження 

особового складу, визначених до нього вимог, рівня його підготовки, ротації 

(переміщення) та звільнення; 

2) вдосконалення нормативно-правових актів з питань проходження 

громадянами України військової служби за контрактом, призовом та у 

військовому резерві з урахуванням набутого досвіду під час проведення операції 

об’єднаних сил (антитерористичної операції). 
 

Заступник директора Департаменту – начальник (заступник начальника) 

відділу формування військової кадрової політики Департаменту кадрової 

політики МО України. 

Тема «Розвиток кадрової політики у ЗС України». 

Опис ролі: 

Ваша роль для виконання цього завдання – заступник директора 

департаменту – начальник відділу формування військової кадрової політики 

Департаменту кадрової політики МО України.  

Основні завдання відділу: 

1) участь у формуванні та реалізації державної політики у воєнній сфері, 

сферах оборони і військового будівництва з питань військової кадрової політики; 

2) визначення засад військової кадрової політики; 

3) аналіз зовнішніх і внутрішніх проблемних ситуацій, прогноз їх розвитку 

та впливу на стан кадрового забезпечення у ЗС, здійснення моніторингу стану 

системи кадрового забезпечення; 

4) розробка проектів законів України, інших нормативно-правових актів з 

питань військової кадрової політики; 

5) аналіз стану укомплектованості посад особовим складом ЗС, підготовка 

пропозицій щодо покриття поточного некомплекту посад; 

6) організаційне, методичне та інформаційне забезпечення діяльності 

кадрових органів ЗС, узагальнення практики роботи з кадрами, розробка 

пропозицій щодо її вдосконалення; 

7) здійснення комунікацій із заінтересованими сторонами з метою 

залучення до процесу формування військової кадрової політики та реалізації 

державної політики з питань управління персоналом у сфері державної служби. 

Варіанти письмових завдань  

Завдання № 1 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 
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1) вибору напрямів змін для розвитку кадрової політики у ЗС на 

середньострокову перспективу; 

2) Плану дій (Дорожньої карти) реалізації Концепції військової кадрової 

політики у ЗС України на середньострокову перспективу. 

Завдання № 2 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) оцінки стану військової кадрової політики у ЗС за основними напрямами 

її розвитку; 

2) пріоритетних напрямів впровадження у військову кадрову політику 

принципів та підходів, що прийняті в державах – членах НАТО. 

Завдання № 3 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) визначення проблемних питань комплектування ЗС професійним 

особовим складом відповідно до визначеної потреби військ (сил); 

2) прогнозування потреби ЗС у кадрових ресурсах відповідно до реальних та 

потенційних загроз у сфері національної безпеки і оборони. 

Завдання № 4 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) зниження корупційних ризиків у кадровій роботі; 

2) підвищення оперативності та ефективності функціонування служб 

персоналу органів військового управління. 

Завдання № 5 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) реформування системи кадрового менеджменту у ЗС; 

2) підвищення конкурентоспроможності професії військового на ринку 

праці, посилення мотивації військовослужбовців до професійного зростання. 

 

Заступник директора Департаменту – начальник (заступник начальника) 

відділу управління кар’єрою та комплектування офіцерами посад номенклатури 

Міністра оборони України Департаменту кадрової політики МО України. 

Тема «Комплектування ЗС професійними військовослужбовцями». 

Опис ролі: 

Ваша роль для виконання цього завдання – заступник начальника відділу 

управління кар’єрою та комплектування офіцерами посад номенклатури Міністра 

оборони України Департаменту кадрової політики МО України.  

Основні завдання відділу: 

1) участь у формуванні та реалізації державної політики у воєнній сфері, 

сферах оборони і військового будівництва з питань військової кадрової політики; 

2) забезпечення нормативно-правового регулювання та вдосконалення 

законодавства з питань проходження військової служби; 

3) аналіз стану укомплектованості особовим складом посад номенклатури 

призначення Міністра оборони; 
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4) організація кадрової роботи з особовим складом відповідної 

номенклатури призначення; 

5) участь у проведенні мобілізаційно-кадрової роботи в апараті МО. 

Варіанти письмових завдань  

Завдання № 1 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) оцінки стану комплектування ЗС професійними військовослужбовцями; 

2) Плану дій (Дорожньої карти) реалізації Концепції військової кадрової 

політики у ЗС України на середньострокову перспективу з питань 

комплектування ЗС професійними військовослужбовцями. 

Завдання № 2 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) визначення проблемних питань комплектування ЗС професійними 

військовослужбовцями відповідно до визначеної потреби військ (сил); 

2) пріоритетних напрямів впровадження у військову кадрову політику 

принципів та підходів, що прийняті в державах – членах НАТО щодо 

комплектування ЗС професійними військовослужбовцями. 

Завдання № 3 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) забезпечення якісного укомплектування ЗС професійними 

військовослужбовцями з урахуванням перспективної структури ЗС, можливих 

джерел надходження особового складу, визначених до нього вимог, рівня його 

підготовки, ротації (переміщення) та звільнення; 

2) удосконалення системи підготовки кадрів, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації військовослужбовців. 

Завдання № 4 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) зниження корупційних ризиків у кадровій роботі; 

2) застосовування в повсякденній діяльності служб персоналу МО та ЗС 

єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи обліку та управління 

персоналом. 

Завдання № 5 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) застосовування у роботі з персоналом сучасних технологій кадрового 

менеджменту; 

2) забезпечення індивідуального підходу у кадровій роботі з особовим 

складом та ефективного управління кар’єрою, прозорості та відкритості під час 

прийняття кадрових рішень. 

 

Начальник (заступник начальника) відділу кадрової роботи з державними 

службовцями та керівниками державних підприємств Департаменту кадрової 

політики МО України. 
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Тема «Реалізація державної політики з питань управління персоналом у 

сфері державної служби в апараті МО». 

Опис ролі: 

Ваша роль для виконання цього завдання – заступник начальника відділу 

кадрової роботи з державними службовцями та керівниками державних 

підприємств Департаменту кадрової політики МО України.  

Основні завдання відділу: 

1) забезпечення реалізації державної політики з питань управління 

персоналом у сфері державної служби в апараті МО; 

2) забезпечення здійснення керівником державної служби своїх 

повноважень з питань управління персоналом у сфері державної служби; 

3) розробка, участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що 

стосуються питань кадрового менеджменту державних службовців, трудових 

відносин та державної служби; 

4) прогнозування розвитку державних службовців, заохочення працівників 

до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності; 

5) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового 

менеджменту у сфері державної служби; 

6) організація кадрової роботи з державними службовцями в апараті МО; 

7) організаційно-методичне керівництво та контроль за кадровою роботою з 

державними службовцями у підпорядкованих органах військового управління. 

Варіанти письмових завдань  

Завдання № 1 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації керівнику державної служби 

щодо: 

1) розвитку кадрової політики у ЗС у сфері державної служби на 

середньострокову перспективу; 

2) удосконалення нормативно-правових актів, що стосуються питань 

кадрового менеджменту державних службовців, трудових відносин та державної 

служби. 

Завдання № 2 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) оцінки стану комплектування державними службовцями апарату; 

2) пропозицій стосовно пріоритетних напрямів впровадження у кадрову 

політику у сфері державної служби принципів та підходів, що прийняті в 

державах – членах НАТО. 

Завдання № 3 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) визначення проблемних питань комплектування ЗС державними 

службовцями відповідно до визначеної потреби військ (сил); 
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2) удосконалення роботи конкурсної комісії з відбору кандидатів на 

зайняття посад державних службовців в апараті МО та постійно діючої комісії з 

проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання 

державного сектору економіки, що належать до сфери управління МО. 

Завдання № 4 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) запровадження заходів з розбудови цілісності, прозорості, доброчесності 

та зниження корупційних ризиків у кадровій роботі з державними службовцями; 

2) підвищення оперативності та ефективності функціонування служб 

персоналу органів військового управління. 

Завдання № 5 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) забезпечення індивідуального підходу у кадровій роботі з державними 

службовцями та ефективного управління кар’єрою, прозорості та відкритості під 

час прийняття кадрових рішень; 

2) застосовування сучасних технологій управління кар’єрою державних 

службовців. 

 

Головний спеціаліст відділу формування військової кадрової політики 

Департаменту кадрової політики МО України (як приклад типової посади 

головного спеціаліста Департаменту). 

Тема «Розвиток кадрової політики у ЗС України». 

Опис ролі: 

Ваша роль для виконання цього завдання – Керівник тимчасової робочої 

групи МО та ЗС України. 

Ваша експертна група відповідає за розробку стратегії розвитку військової 

кадрової політики у ЗС України на період до 2025 року. Основними завданнями 

групи є: 

1) розробка стратегії розвитку військової кадрової політики у ЗС України на 

період до 2025 року; 

2) розробка пропозицій щодо відповідних змін до стратегічних оборонних 

документів (Воєнної доктрини України, Стратегічного оборонного бюлетеня 

України, державної програми реформування та розвитку ЗС Країна тощо) з 

питань кадрового забезпечення 

3) розробка проекту відповідного концептуального документу – Концепції 

військової кадрової політики у ЗС України на період до 2025 року; 

4) деталізація загальної стратегії на поступовий план дій. Розробка 

відповідного Плану дій (Дорожньої карти) реалізації Концепції військової 

кадрової політики у ЗС України на період до 2025 року. 

Варіанти письмових завдань 

Завдання № 1 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 
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1) оптимального складу вашої робочої групи для виконання завдань 

зазначених вище; 

2) підготуйте проект відповідних розпорядчих документів щодо 

функціонування зазначеної робочої групи. 

Завдання № 2 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) організації взаємодії представників структурних підрозділів МО та ЗС 

України, які будуть включені до складу робочої групи; 

2) підготуйте типовий план роботи зазначеної робочої групи. 

Завдання № 3 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) оцінки поточного стану військової кадрової політики у ЗС; 

2) концептуального бачення пріоритетних напрямів розвитку військової 

кадрової політики у ЗС України на період до 2025 року. 

Завдання № 4 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) Плану дій (Дорожньої карти) реалізації Концепції військової кадрової 

політики у ЗС України на середньострокову перспективу; 

2) забезпечення якісного укомплектування ЗС професійними 

військовослужбовцями з урахуванням перспективної структури ЗС, можливих 

джерел надходження особового складу, визначених до нього вимог, рівня його 

підготовки, ротації (переміщення) та звільнення. 

Завдання № 5 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) застосовування у роботі з персоналом сучасних технологій кадрового 

менеджменту; 

2) прогнозування потреби ЗС у кадрових ресурсах відповідно до реальних та 

потенційних загроз у сфері національної безпеки і оборони. 

 

Завдання для визначення рівня розвитку фахової компетентності 

кандидатів на зайняття посад у складі Головного управління персоналу 

Генерального штабу ЗС України (начальник Головного управління, 

начальники (заступники) структурних підрозділів, старші офіцери, 

офіцери (головні спеціалісти): 
 

Начальник Головного управління персоналу – заступник начальника 

Генерального штабу ЗС України. 

Тема «Реалізація кадрової політики у ЗС України» 

Опис ролі 

Ваша роль для виконання цього завдання – начальник Головного управління 

персоналу – заступник начальника Генерального штабу ЗС України.  

Основні завдання Головного управління: 

1) аналіз кадрової ситуації, стану укомплектованості ЗС України 

персоналом та функціонування системи кадрового забезпечення; 
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2) визначення потреби в особовому складі ЗС України в мирний час та на 

особливий період; 

3) формування пропозицій до державного замовлення на підготовку 

військових фахівців; 

4) планування та організація комплектування ЗС України особовим 

складом; 
5) планування, організація та контроль виконання заходів мобілізаційного 

розгортання ЗС України; 

7) організація у встановленому порядку разом із центральними та місцевими 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування функціонування 

системи військового обліку громадян; 

8) організація та ведення роботи стосовно присвоєння військових звань 

військовослужбовцям, пониження та поновлення їх у військовому званні, 

нагородження військовослужбовців, державних службовців, працівників ЗС 

України та інших осіб. 

Варіанти письмових завдань  

Завдання № 1 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації відповідно до повноважень 

Головного управління щодо: 

1) оцінки стану реалізації військової кадрової політики у ЗС; 

2) заходів Плану дій (Дорожньої карти) реалізації Концепції військової 

кадрової політики у ЗС України на середньострокову перспективу, основних 

результатів та шляхів їх досягнення. 

Завдання № 2 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) визначення потреби в особовому складі ЗС в мирний час та на особливий 

період, планування та організації комплектування ЗС особовим складом; 

2) пріоритетних напрямів впровадження у військову кадрову політику 

принципів та підходів, що прийняті в державах – членах НАТО. 

Завдання № 3 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) забезпечення якісного укомплектування ЗС, особливо бойових 

військових частин, особовим складом  з урахуванням перспективної структури 

ЗС, можливих джерел надходження особового складу, визначених до нього вимог, 

рівня його підготовки, ротації (переміщення) та звільнення; 

2) планування, організації та контролю виконання заходів мобілізаційного 

розгортання ЗС. 

Завдання № 4 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації відповідно до повноважень 

Головного управління щодо: 

1) підвищення конкурентоспроможності професії військового на ринку 

праці України, посилення мотивації військовослужбовців до професійного 

зростання; 
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2) структури і чисельності служб персоналу ЗС, приведення їх у 

відповідність із перспективною системою, структурою і чисельністю «J-

структури», прийнятої за основу в штабах ЗС держав – членів НАТО. 

Завдання № 5 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) формування пропозицій до державного замовлення на підготовку 

військових фахівців; 

2) зниження корупційних ризиків у кадровій роботі. 

 

Начальник (заступник) управління призову та комплектування Головного 

управління персоналу Генерального штабу ЗС України. 

Тема «Організація та здійснення кадрового забезпечення ЗС України ЗС 

України». 

Опис ролі: 

Ваша роль для виконання цього завдання – начальник (заступник) 

управління призову та комплектування Головного управління персоналу 

Генерального штабу ЗС України.  

Основні завдання управління: 

1) участь у реалізації кадрової політики в ЗС за напрямком роботи з особами 

рядового, сержантського та старшинського складу; 

2) планування та організація виконання заходів щодо комплектування ЗС 

України військовослужбовцями за контрактом рядового, сержантського та 

старшинського складу; 

3) планування та організація виконання заходів щодо призову громадян на 

строкову військову службу, комплектування ЗС військовослужбовцями строкової 

військової служби, звільнення військовослужбовців строкової військової служби; 

4) визначення потреби у рядовому, сержантському та старшинському 

складі;  

5) забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у питаннях 

проходження військової служби рядовим, сержантським та старшинським 

складом; 

6) опрацювання пропозиції щодо потреби в обсягах фінансування заходів 

щодо прийняття (призову) громадян на військову службу, обсягів фінансування 

витрат на відрядження для підготовки осіб рядового, сержантського 

(старшинського) складу військової служби за контрактом; 

7) в межах компетенції здійснення контролю, за виконанням заходів 

державних і цільових програм, використання коштів і майна у ЗС. 

Варіанти письмових завдань  

Завдання № 1 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації відповідно до повноважень 

управління щодо: 

1) оцінки стану реалізації військової кадрової політики у ЗС щодо осіб 

рядового, сержантського та старшинського складу; 
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2) заходів Плану дій (Дорожньої карти) реалізації Концепції військової 

кадрової політики у ЗС України на середньострокову перспективу, основних 

результатів та шляхів їх досягнення. 

Завдання № 2 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) визначення проблемних питань комплектування ЗС особами рядового, 

сержантського та старшинського складу відповідно до визначеної потреби військ 

(сил); 

2) пріоритетних напрямів впровадження у військову кадрову політику 

принципів та підходів, що прийняті в державах – членах НАТО щодо осіб 

рядового, сержантського та старшинського складу. 

Завдання № 3 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) забезпечення якісного укомплектування ЗС, особливо бойових 

військових частин, особами рядового, сержантського та старшинського складу з 

урахуванням перспективної структури ЗС, можливих джерел надходження 

особового складу, визначених до нього вимог, рівня його підготовки, ротації 

(переміщення) та звільнення; 

2) застосовування у роботі з персоналом (з числа осіб рядового, 

сержантського та старшинського складу) сучасних технологій кадрового 

менеджменту. 

Завдання № 4 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації відповідно до повноважень 

управління щодо: 

1) визначення потреби в особовому складі ЗС, у т.ч. і потреби у його 

підготовці, в мирний час та на особливий період, потреби в обсягах фінансування 

заходів щодо прийняття (призову) громадян на військову службу; 

2) забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у питаннях 

проходження військової служби рядовим, сержантським та старшинським 

складом. 

Завдання № 5 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації відповідно до повноважень 

управління щодо: 

1) удосконалення системи відбору та прийняття громадян на військову 

службу за контрактом на посадах рядового, сержантського та старшинського 

складу до ЗС; 

2) зниження корупційних ризиків у кадровій роботі з особами рядового, 

сержантського та старшинського складу. 

 

Начальник (заступник) інформаційно-аналітичного відділу інформаційно-

аналітичного управління Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС 

України. 
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Тема «Організація, координація та всебічне забезпечення заходів підготовки 

та діяльності Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України». 

Опис ролі: 

Ваша роль для виконання цього завдання – начальник (заступник) 

інформаційно-аналітичного відділу інформаційно-аналітичного управління 

Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України.  

Основні завдання управління: 

1) аналіз кадрової ситуації у ЗС, реалізації кадрової політики у сфері 

військової та державної служби, підготовка пропозицій щодо її розвитку та 

вдосконалення роботи кадрових органів; 

2) організація збору, обробка, узагальнення, аналіз та оцінка інформаційно-

аналітичних матеріалів щодо результатів діяльності Головного управління 

персоналу; 

3) аналітичне забезпечення діяльності керівного складу, структурних 

підрозділів Головного управління персоналу та інших суб’єктів інформаційного 

обміну з питань, віднесених до компетенції Головного управління персоналу; 

4) підготовка інформаційних, інформаційно-аналітичних та довідкових 

матеріалів за напрямками діяльності Головного управління персоналу, 

узагальнення пропозицій з питань кадрової роботи в ЗС; 

5) організація наукової та науково-технічної діяльності, забезпечення участі 

Головного управління персоналу у заходах міжнародного військового 

співробітництва. 

Варіанти письмових завдань  

Завдання № 1 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) оцінки стану реалізації військової кадрової політики у ЗС України та 

пропозиції щодо її розвитку та вдосконалення; 

2) заходів Плану дій (Дорожньої карти) реалізації Концепції військової 

кадрової політики у ЗС України на середньострокову перспективу, основних 

результатів та шляхів їх досягнення. 

Завдання № 2 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) підвищення рівня і якості укомплектованості ЗС військовослужбовцями, 

які проходять військову службу за контрактом; 

2) пріоритетних напрямів впровадження у військову кадрову політику 

принципів та підходів, що прийняті в державах – членах НАТО. 

Завдання № 3 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) підвищення конкурентоспроможності професії військового на ринку 

праці України, посилення мотивації військовослужбовців до професійного 

зростання; 

2) підвищення ефективності функціонування органів військового 

управління з питань більш доцільного використання кадрового потенціалу. 
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Завдання № 4 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) застосовування у роботі з персоналом сучасних технологій кадрового 

менеджменту; 

2) проведення моніторингу функціонування та оцінки ефективності системи 

кадрового менеджменту у ЗС. 

Завдання № 5 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) прогнозу кадрової ситуації на короткострокову і середньострокову 

перспективу; 

2) зниження корупційних ризиків у кадровій роботі. 

 

Старший офіцер (офіцер), працівник ЗС України відділу організації 

кадрового забезпечення управління кадрового забезпечення офіцерським складом 

Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України. 

Тема «Організація та здійснення кадрового забезпечення ЗС України 

особами офіцерського складу». 

Опис ролі: 

Ваша роль для виконання цього завдання – старший офіцер (офіцер), 

працівник ЗС України відділу організації кадрового забезпечення управління 

кадрового забезпечення офіцерським складом Головного управління персоналу 

Генерального штабу ЗС України.  

Основні завдання управління: 

1) участь у розробці та реалізації кадрової політики в ЗС, розробленні 

пропозицій щодо планування кар’єрного росту осіб офіцерського складу в 

частині, що стосується перепідготовки та підвищення кваліфікації; 

2) визначення джерел комплектування офіцерських посад відповідно до 

потреби ЗС у офіцерському складі; 

3) участь в розробленні планів відбору кандидатів на навчання на навчання 

у ВВНЗ для здобуття ними оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного 

рівнів військової освіти; 

4) узагальнення пропозицій співзамовників на підготовку військових 

фахівців щодо обсягів навчання (потреби у підготовці) за спеціалізацією 

«Кадровий менеджмент у військах (силах)», участь у розробці методичного 

забезпечення; 

5) участь в роботі щодо попереднього розподілу випускників ВВНЗ 

оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів підготовки та їх 

призначенні на посади після закінчення навчання; 

6) визначення обсягів навчання осіб офіцерського складу ЗС в системі 

підвищення кваліфікації офіцерського складу на навчальний рік на підставі 

пропозицій замовників; 

Варіанти письмових завдань  
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Завдання № 1 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації відповідно до повноважень 

відділу щодо: 

1) оцінки стану реалізації військової кадрової політики у ЗС України та 

пропозиції щодо її розвитку та вдосконалення; 

2) пріоритетних напрямів впровадження у військову кадрову політику 

принципів та підходів, що прийняті в державах – членах НАТО з питань 

кадрового забезпечення та комплектування особами офіцерського складу ЗС. 

Завдання № 2 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) удосконалення нормативно-правових актів з питань кадрового 

забезпечення та комплектування особами офіцерського складу ЗС; 

2) забезпечення індивідуального підходу у кадровій роботі з особовим 

складом та ефективного управління кар’єрою, прозорості та відкритості під час 

прийняття кадрових рішень.  

Завдання № 3 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) визначення джерел комплектування офіцерських посад відповідно до 

потреби ЗС у офіцерському складі; 

2) підвищення ефективності функціонування органів військового 

управління з питань планування кар’єрного росту осіб офіцерського складу в 

частині, що стосується перепідготовки та підвищення кваліфікації. 

Завдання № 4 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) удосконалення підготовки фахівців кадрових органів за спеціалізацією 

«Кадровий менеджмент у військах (силах)» та її методичного забезпечення; 

2) проведення моніторингу функціонування та оцінки ефективності системи 

кадрового менеджменту у ЗС з питань кадрового забезпечення та комплектування 

особами офіцерського складу ЗС. 

Завдання № 5 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) удосконалення порядку перевірки стану кадрової роботи у військах 

(силах) ЗС з питань кадрового забезпечення та комплектування особами 

офіцерського складу ЗС; 

2) зниження корупційних ризиків у кадровій роботі під час перепідготовки 

та підвищення кваліфікації осіб офіцерського складу ЗС. 

 

Завдання для визначення рівня розвитку фахової компетентності кандидатів 

на зайняття посад у складі Кадрового центру ЗС України (начальник (заступник) 

Кадрового центру, начальники (заступники) структурних підрозділів, старші 

офіцери, офіцери (головні спеціалісти):  
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Продовження додатку Д 

Начальник (заступник) Кадрового центру ЗС України. 

Тема «Забезпечення якісного комплектування ЗС військовослужбовцями». 

Опис ролі: 

Ваша роль для виконання цього завдання – начальник (заступник) 

Кадрового центру ЗС України.  

Основні завдання Кадрового центру: 

1) забезпечення якісного комплектування ЗС військовослужбовцями; 

2) проведення моніторингу, аналізу та прогнозування кадрової ситуації у ЗС, 

реалізації кадрової політики в сфері військової служби, підготовки пропозицій 

щодо її розвитку та вдосконалення з питань управління кар’єрою 

військовослужбовців ЗС та організації і ведення обліку особового складу; 

3) визначення та впровадження основних напрямів управління кар’єрою 

військовослужбовців усіх категорій в органах військового управління, військових 

частинах, установах, організаціях; 

4) участь у впровадженні елементів системи кадрового менеджменту у ЗС, 

організація, контроль та супроводження застосування новітніх технологій 

кадрового менеджменту в органах військового управління різного рівня; 

5) ведення роботи щодо прийняття військовозобов’язаних на військову 

службу за контрактом осіб офіцерського складу та призначення їх на посади 

відповідної номенклатури призначення; 

6) організація, ведення та впровадження автоматизованого, персонального, 

штатно-посадового, статистичного обліку військовослужбовців та складання 

звітності; 

7) впровадження рішень щодо автоматизації процесів кадрової роботи; 

8) здійснення постійного моніторингу інформаційного простору для впливу 

на кадрову ситуацію, попередження можливих негативних наслідків та 

формування позитивного іміджу діяльності ЗС. 

Варіанти письмових завдань  

Завдання № 1 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації відповідно до повноважень 

Кадрового центру щодо: 

1) оцінки стану комплектування ЗС військовослужбовцями; 

2) заходів Плану дій (Дорожньої карти) реалізації Концепції військової 

кадрової політики у ЗС України на середньострокову перспективу, основних 

результатів та шляхів їх досягнення. 

Завдання № 2 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) забезпечення якісного укомплектування ЗС військовослужбовцями з 

урахуванням перспективної структури ЗС, можливих джерел надходження 

військовослужбовців, визначених до них вимог, рівня їх підготовки, ротації 

(переміщення) та звільнення; 

2) пріоритетних напрямів впровадження у військову кадрову політику 

принципів та підходів, що прийняті в державах – членах НАТО. 
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Завдання № 3 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) застосовування у роботі з персоналом сучасних технологій кадрового 

менеджменту; 

2) підвищення якості та об’єктивності оцінки службової діяльності 

військовослужбовців. 

Завдання № 4 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) забезпечення індивідуального підходу у кадровій роботі з особовим 

складом та ефективного управління кар’єрою, прозорості та відкритості під час 

прийняття кадрових рішень; 

2) вдосконалення системи організації і ведення обліку особового складу. 

Завдання № 5 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації відповідно до повноважень 

Кадрового центру щодо: 

1) застосовування в повсякденній діяльності служб персоналу ЗС єдиної 

автоматизованої інформаційно-аналітичної системи обліку та управління 

персоналом; 

2) зниження корупційних ризиків у кадровій роботі. 

Начальник (заступник) відділу комплектування офіцерами Сухопутних 

військ Кадрового центру ЗС України. 

Тема «Забезпечення якісного комплектування посад офіцерського складу 

СВ ЗС України». 

Опис ролі: 

Ваша роль для виконання цього завдання – начальник відділу 

комплектування офіцерами СВ.  

Основні завдання відділу комплектування офіцерами СВ: 

1) забезпечення якісного комплектування посад офіцерського складу СВ 

відповідної номенклатури призначення; 

2) проведення моніторингу та аналізу укомплектованості основних керівних 

(командно-штабних) посад відповідної номенклатури призначення; 

3) визначення та впровадження основних напрямів управління кар’єрою 

осіб офіцерського складу відповідної номенклатури призначення; 

4) участь у впровадженні елементів системи кадрового менеджменту, 

організація, контроль та супроводження застосування новітніх технологій 

кадрового менеджменту у СВ. 

Варіанти письмових завдань  

Завдання № 1 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації відповідно до повноважень 

відділу комплектування офіцерами СВ щодо: 

1) оцінки стану комплектування СВ військовослужбовцями; 
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2) забезпечення індивідуального підходу у кадровій роботі з особовим 

складом та ефективного управління кар’єрою, прозорості та відкритості під час 

прийняття кадрових рішень. 

Завдання № 2 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) забезпечення якісного комплектування посад офіцерського складу СВ 

відповідної номенклатури призначення; 

2) підвищення якості та об’єктивності оцінки службової діяльності 

військовослужбовців. 

Завдання № 3 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації відповідно до повноважень 

відділу комплектування офіцерами СВ щодо: 

1) збільшення укомплектованості бойових військових частин 

військовослужбовцями військової служби за контрактом; 

2) зниження корупційних ризиків у кадровій роботі. 

Завдання № 4 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації відповідно до повноважень 

відділу комплектування офіцерами СВ щодо: 

1) проведення моніторингу та аналізу укомплектованості основних керівних 

(командно-штабних) посад відповідної номенклатури призначення; 

2) вдосконалення системи організації і ведення обліку особового складу. 

Завдання № 5 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації відповідно до повноважень 

відділу комплектування офіцерами СВ щодо: 

1) підвищення конкурентоспроможності професії військового на ринку 

праці України, посилення мотивації військовослужбовців до професійного 

зростання; 

2) впровадження елементів системи кадрового менеджменту, організації, 

контролю та супроводження їх застосування у СВ. 

 

Старший офіцер (офіцер) відділу комплектування офіцерами Повітряних 

Сил та Військово-Морських Сил Кадрового центру ЗС України (напрямок 

Повітряні Сили). 

Тема «Забезпечення якісного комплектування посад офіцерського складу 

ПС ЗС України». 

Опис ролі: 

Ваша роль для виконання цього завдання – старший офіцер (офіцер) відділу 

комплектування офіцерами ПС та ВМС.  

Основні завдання Відділу комплектування офіцерами ПС та ВМС: 

1) забезпечення якісного комплектування посад офіцерського складу ПС та 

ВМС відповідної номенклатури призначення; 

2) проведення моніторингу та аналізу укомплектованості основних керівних 

(командно-штабних) посад відповідної номенклатури  
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3) визначення та впровадження основних напрямів управління кар’єрою 

осіб офіцерського складу відповідної номенклатури призначення; 

4) участь у впровадженні елементів системи кадрового менеджменту, 

організація, контроль та супроводження застосування новітніх технологій 

кадрового менеджменту у ПС та ВМС ЗС України. 

Варіанти письмових завдань  

Завдання № 1 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації відповідно до повноважень 

відділу щодо: 

1) оцінки стану комплектування ПС військовослужбовцями; 

2) удосконалення порядку організації та проведення щорічного оцінювання 

(періодичного атестування) осіб офіцерського складу за напрямком діяльності, 

здійснення контроль за їх реалізацією; 

Завдання № 2 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо: 

1) забезпечення якісного комплектування посад офіцерського складу ПС 

найбільш перспективними, всебічно підготовленими військовими спеціалістами 

напрямку; 

2) визначення та впровадження основних напрямів управління кар’єрою 

осіб офіцерського складу відповідної номенклатури призначення. 

Завдання № 3 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації відповідно до повноважень 

відділу щодо: 

1) збільшення укомплектованості бойових військових частин ПС 

військовослужбовцями військової служби за контрактом; 

2) зниження корупційних ризиків у кадровій роботі. 

Завдання № 4 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації відповідно до повноважень 

відділу щодо: 

1) забезпечення індивідуального підходу у кадровій роботі з особовим 

складом та ефективного управління кар’єрою, прозорості та відкритості під 

час прийняття кадрових рішень; 

2) удосконалення системи організації і ведення обліку особового складу. 

Завдання № 5 

Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації відповідно до повноважень 

відділу щодо: 

1) удосконалення порядку проведення (контролю) заходів, передбачених 

індивідуальними планами управління кар’єрою офіцерів; 

2) удосконалення порядку здійснення перевірки, контролю та надання 

допомоги в організації роботи з особовим складом в органах військового 

управління, військових частин напрямку. 

 



329 

 

ДОДАТОК Е 

Приклади методичних матеріалів, що включено у методику розвитку фахової 

компетентності посадових осіб кадрової роботи ЗС України в системі 

післядипломної освіти 

Додаток Е.1 

Програма «Розвиток фахової компетентності посадових осіб кадрових 

органів ЗС України в системі післядипломної освіти « 

 

Назва 

змістовного 

модуля 

 

Номери та назви  

тем лекцій  

(теоретичний етап 

програми) 

Номери та назви тем занять 

(практичний етап програми) 

«Фахова 

вмотивованість 

ПОКО» 

Тема «Програма 

успішного професійного 

(фахового) майбутнього» 

Заняття № 1. «Я – майбутній військовий кадровий 

менеджер». 

Дискусія на тему: «Моє ставлення до обраного 

фаху». 

Вправа 1. «Пізнай свою професію (фах)». 

Вправа 2. «Складання професіограми військового 

кадрового менеджера». 

Дискусія на тему: «Фахові цінності». 

Заняття № 2. «Ефективне планування цілей 

діяльності». 

Заняття № 3. «Твоя самооцінка і професійний 

(фаховий) імідж». 

Вправа 1. «Вплив самооцінки на діяльність». 

Вправа 2. «Моделювання фахового майбутнього». 

Завдання для самостійної роботи: 

Написання есе – «Моє професійне (фахове) Я», 

«Мій успіх у фаховій діяльності». 

«Розвиток 

практично-

діяльнісного 

компонента 

фахової 

компетентності 

ПОКО» 

Тема 1. «Досвід збройних 

сил провідних країн-

членів НАТО щодо 

побудови сучасної 

системи кадрового 

менеджменту» 

Тема 2. «Застосування 

сучасних технологій 

кадрового менеджменту 

у сфері управління 

персоналом» 

Заняття № 1. «Практичні аспекти діяльності 

військового кадрового менеджера». 

Кейс 1. «Кадровий менеджер на міжнародних 

навчаннях». 

Кейс 2. «Комплектування ЗС України 

професійними військовослужбовцями». 

Вправа 1. «Розроблення індивідуального плану 

управління кар’єрою для командира взводу 

механізованої бригади». 

Завдання для самостійної роботи: 

Вправа 1. «Побудова алгоритму управління 

кар’єрою військовослужбовця». 
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Продовження додатку Е.1 
Назва 

змістовного 

модуля 

 

Номери та назви  

тем лекцій  

(теоретичний етап 

програми) 

Номери та назви тем занять 

(практичний етап програми) 

«Розвиток 

рефлексивності 

ПОКО» 

Тема. «Психологічні 

умови саморозвитку і 

адекватного розвитку 

професійного Я». 

Заняття 1. «Рефлексивність кадрового менеджера». 

Вправа 1. «Хто я!». 

Вправа 2. «Мої три ім’я». 

Вправа 3. «Обмежуюче рішення». 

Завдання для самостійної роботи: 

Вправа 1 Рефлексія «Я це можу». 

Вправа 2. Проективний малюнок «Я такий, який я 

є». 

Вправа 3. «Мої якості». 

«Розвиток 

емпатійних 

вмінь ПОКО» 

Тема. «Емпатія як 

здатність зрозуміти 

емоційний стан іншої 

людини» 

Заняття № 1. «Емпатія як прояв соціального 

інтелекту». 

Вправа 1. «Автопортрет». 

Вправа 2. «Про що говорить твій погляд». 

Вправа 3. «Жести, поза». 

Вправа 4. «Ти і я». 

Вправа 5. «Вгадай мій настрій». 

Вправа 6: «Емпатія у складних ситуаціях». 

Завдання для самостійної роботи: 

Вправа. «Найбільш яскрава особистість». 

«Розвиток 

культури 

міжособистісної 

взаємодії 

ПОКО» 

Тема. «Ефективне 

налагодження соціальних 

контактів з персоналом». 

Заняття № 1. «Технології налагодження соціальних 

контактів в умовах роботи з персоналом». 

Вправа 1. «Фотографія». 

Вправа 2. «Телевізор». 

Заняття 2. «Невербальні канали комунікації». 

Вправа 1. «Дискусія». 

Вправа 2. «Скло». 

Заняття 3. «Рефлексивне слухання». 

Вправа 1. «Диспут». 

Завдання для самостійної роботи: 

Вправа 1. «Визначення характерних патернів 

репрезентацій. 

«Розвиток 

креативних 

здатностей 

ПОКО» 

Тема. «Креативність як 

невід’ємний компонент 

інтелектуального 

розвитку»  

 

Заняття 1. «Аналіз ситуацій». 

Вправа 1. «Креативність у професії» 

Заняття 2. «Особливості креативної особистості». 

Вправа 1. «Стиль управління». 

Заняття 3. «Креативний стратегічний 

менеджмент». 

Вправа 1. Ділова гра «Прийняття стратегічного 

рішення». 

Завдання для самостійної роботи: 

Вправа 1. «Математик». 
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Приклад щодо змістовної частини модуля  

«Фахова вмотивованість ПОКО» 

 

Заняття №1 – «Я – майбутній військовий кадровий менеджер» включає в 

себе: 

Дискусія на тему: «Моє ставлення до обраного фаху». Проводиться з метою 

розвитку позитивного ставлення до обраного фаху – військового кадрового 

менеджера. Під час заняття викладачем створюються психологічні умови для 

програмування слухачів на успіх у фаховій діяльності (очікування, бажання, 

перспективні цілі); позитивне ставлення ПОКО до обраного фаху, мотивування 

ПОКО до побудови свого перспективного майбутнього шляхом реалізації 

власного потенціалу у сфері управління персоналом. 

Вправа 1 – «Пізнай свою професію (фах)». До проведення цього заняття 

залучався авторитетний представник кадрового органу ЗС України, який 

розповідав про особливості діяльності військового кадрового менеджера. Потім 

під керівництвом викладача проводилося обговорення зі слухачами їх ставлення 

до обраного фаху (пізнання, розуміння сенсу та змісту своєї фахової діяльності, 

мотивування до позитивного ставлення до неї, усвідомлення себе як суб’єкта 

фахової діяльності у сфері управління персоналом, оцінювання рівня 

задоволеності обраним фахом).  

Вправа 2 – «Складання професіограми військового кадрового менеджера». 

Ця професіограма являє собою документ, що включає опис особливостей фахової 

діяльності військового кадрового менеджера, розкриває специфіку праці і вимог, 

які пред’являються до ПОКО. Вона містить вимоги фаху до знань, вмінь, навичок, 

досвіду, рівня освіти, професійно важливих якостей ПОКО тощо, необхідних для 

ефективного виконання функціональних обов’язків кадрового менеджера. 

Заняття №2 – «Ефективне планування цілей діяльності», метою якого є 

набуття досвіду успішного планування цілей фахової діяльності та фахового 

майбутнього. Під час проведення заняття слухачам пропонується скласти 

індивідуальний план фахового саморозвитку – варіанти поступового підвищення 

кваліфікації в межах кар’єрного просування з метою оновлення та поглиблення 

знань, удосконалення вмінь та навичок, що необхідні для виконання 

функціональних обов’язків на нових, вищих, посадах. 

Заняття №3 – «Твоя самооцінка і професійний (фаховий) імідж». Мета 

заняття – активізувати творчий потенціал слухача, стимулювати бажання 

підвищувати свій професійний та фаховий рівень; корекція хибних очікувань і 

типових ілюзій щодо фахової діяльності, підвищення самооцінки та впевненості у 

собі та у своїх знаннях, вміннях та навичках, розвиток стійкого позитивного 

ставлення до себе, як фахівця – військового кадрового менеджера. 

В процесі заняття виконувались такі вправи: 
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Вправа 1 – «Вплив самооцінки на фахову діяльність». Проводиться з метою 

розвитку у ПОКО адекватної фахової самооцінки. Демонструються механізми 

впливу самооцінювання на фахову діяльність. Основним показником 

самооцінювання є ступінь адекватності, самокритичності. Самооцінювання у 

діяльності виражається у формі управління собою (самопізнання, емоційна оцінка 

ставлення до самого себе та саморегуляція). 

Вправа 2 – «Моделювання професійного майбутнього». На основі знань, 

вмінь та навичок, що отримані (розвинені) на попередніх заняттях, проводиться 

психокорекція самооцінки.  

Завдання для самостійної роботи – написання есе «Моє професійне (фахове) 

Я» та «Мій успіх у фаховій діяльності». Рекомендований обсяг до 3 сторінок. 

Критерії оцінювання: повнота і глибина розкриття теми; оригінальність, 

нестандартність мислення; емоційність викладу; використання художніх засобів, 

допоміжних матеріалів (фото, презентація); структурна і композиційна цілісність; 

грамотність викладу. На наступній груповій вправі слухач презентує своє есе, 

після чого проводиться обговорення (дискусія). 
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Приклад щодо змістовної частини модуля 

«Розвиток практично-діяльнісного компонента 

фахової компетентності ПОКО» 

Кейс 1 – «Кадровий менеджер на міжнародних навчаннях», суть якого 

полягала в моделюванні ситуації вирішення кадрових завдань у процесі 

проведення міжнародних навчань із залученням сил та засобів країн-членів 

НАТО. Мета – поглиблення фахових знань, розвиток вмінь і навичок щодо роботи 

з персоналом для забезпечення сумісності із сучасними практиками країн-членів 

НАТО. 

Кейс 2 – «Комплектування ЗС України професійними 

військовослужбовцями». Суть кейсу полягала у моделюванні ситуації, де слухач 

виступав у ролі заступника начальника відділу управління кар’єрою та 

комплектування офіцерами посад номенклатури Міністра оборони України 

Департаменту кадрової політики МО України. Слухачі по черзі опрацьовували 

одне з письмових завдань. Після цього проводилось обговорення, визначались 

помилки та пропонувались шляхи їх вирішення. 

Основні завдання відділу: 

1) участь у формуванні та реалізації державної політики у воєнній сфері, 

сферах оборони і військового будівництва з питань військової кадрової політики; 

2) забезпечення нормативно-правового регулювання та вдосконалення 

законодавства з питань проходження військової служби; 

3) аналіз стану укомплектованості особовим складом посад номенклатури 

призначення Міністра оборони; 

4) організація кадрової роботи з особовим складом відповідної 

номенклатури призначення; 

5) формування замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення 

кваліфікації військовослужбовців апарату МО; 

6) участь у проведенні мобілізаційно-кадрової роботи в апараті МО. 

Варіанти письмових завдань: 

Завдання № 1. Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації в таких аспектах: 

1) аналізу стану укомплектованості ЗС військовослужбовцями; 

2) Плану дій (Дорожньої карти) реалізації Концепції військової кадрової 

політики у ЗС України на середньострокову перспективу з питань 

комплектування ЗС професійними військовослужбовцями. 

Завдання № 2. Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації в таких аспектах: 

1) визначення проблемних питань комплектування ЗС професійними 

військовослужбовцями відповідно до визначеної потреби військ (сил); 

2) пріоритетних напрямів впровадження у військову кадрову політику 

принципів та підходів, що прийняті в державах – членах НАТО щодо 

комплектування ЗС професійними військовослужбовцями. 
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Завдання № 3. Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації з таких проблемних 

питань: 

1) забезпечення якісного укомплектування ЗС професійними 

військовослужбовцями з урахуванням перспективної структури ЗС, можливих 

джерел надходження особового складу, визначених до нього вимог, рівня його 

підготовки, ротації (переміщення) та звільнення; 

2) удосконалення системи підготовки кадрів, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації військовослужбовців. 

Завдання № 4. Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації щодо таких 

проблемних питань: 

1) зниження корупційних ризиків у кадровій роботі; 

2) застосовування в повсякденній діяльності служб персоналу МО та ЗС 

єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи обліку та управління 

персоналом. 

Завдання № 5. Будь ласка, підготуйте ваші рекомендації з таких напрямів 

роботи: 

1) застосовування у роботі з персоналом сучасних технологій кадрового 

менеджменту; 

2) забезпечення індивідуального підходу у кадровій роботі з особовим 

складом та ефективного управління кар’єрою, прозорості та відкритості під час 

прийняття кадрових рішень. 

Вправа 1 – «Розроблення індивідуального плану управління кар’єрою 

командира взводу механізованої бригади». Мета – поглиблення фахових знань, 

розвиток вмінь і навичок щодо розроблення плану індивідуальної кар’єри 

військовослужбовця. Вправа проводиться у формі рольової гри, як групової 

форми навчання, під час якої слухачі розподілялись попарно, де один із учасників 

групи виступає у ролі кадрового менеджера, а інший – командира взводу 

механізованої бригади. Завданням кадрового менеджера є розробити 

індивідуальний план управління кар’єрою командира взводу механізованої 

бригади на п’ять років. Моделюється ситуація проведення бесіди кадрового 

менеджера з командиром взводу механізованої бригади щодо його побажань та 

бачення подальшого кар’єрного зростання. 

Завдання для самостійної роботи: Вправа 1 – «Побудова алгоритму 

управління кар’єрою військовослужбовця». Мета вправи полягає в поглибленні 

фахових знань ПОКО та розвитку вмінь і навичок кадрового менеджера щодо 

планування кар’єри військовослужбовців. Моделювання ситуації щодо розробки 

кадровим менеджером алгоритму управління кар’єрою для 29 групи військово-

облікової спеціальності. На наступній груповій вправі слухач презентує проект 

алгоритму управління кар’єрою військовослужбовця. Після презентації 

проводиться обговорення, визначаються проблеми (помилки) та пропонуються 

шляхи їх вирішення. 
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Додаток Е.4 

Приклад щодо змістовної частини модуля  

«Розвиток рефлексивності ПОКО» 

 

Заняття 1. «Рефлексивність кадрового менеджера». Мета заняття полягає у 

формуванні у ПОКО уявлення про рефлексію як процес самопізнання внутрішніх 

психічних актів і станів, а також розвиток ефективних моделей рефлексивності.  

Вправа 1. «Хто я!». Мета – вдосконалення вмінь самоусвідомлення та 

розвиток рефлексивності. Слухачам пропонується замислитися над питанням 

«Хто я?». Потім написати на листку паперу цифри від 1 до 10, навпроти кожної 

цифри потрібно написати свої характеристики, риси, інтереси. Потім кожен 

слухач здає свій листочок викладачу, листочки перемішуються в мішечку і кожен 

вибирає собі той листок, який він дістав з мішечка. Характеристики зачитуються 

вголос і слухачі повинні відгадати кому належать ці риси. 

Вправа 2. «Мої три ім’я». Мета – розвиток саморефлексії та формування 

настанови на самопізнання. Кожному слухачу видається по три картки. На 

картках потрібно написати три варіанти свого імені (наприклад, як вас називають 

родичі, товариші по службі і близькі друзі). Потім слухач представляється, 

використовуючи ці імена і описуючи ту сторону свого характеру, яка відповідає 

цьому імені, а може бути послужила причиною виникнення цього імені. 

Вправа 3. «Обмежуюче рішення». Мета: переосмислення прийнятих в 

минулому рішень та самокорекція емоційних станів. В ході виконання вправи 

викладач пропонує слухачам схему аналізу проблеми: 

1. Намалюйте лінію, що позначає лінію часу «минуле – теперішнє – 

майбутнє». 

2. Відзначте на лінії часу прийняте вами в минулому рішення (дія), яке 

тепер обмежує ваші дії. Поверніться подумами назад в минуле до того моменту, 

коли ви прийняли це рішення. 

3. Зверніть увагу на пережиті емоції, а також зауважте, чи усвідомлюєте ви 

рішення, яке було прийнято. Запишіть отримані висновки. 

4. Знову зверніться до часової лінії і поверніться на 15 хвилин до початку 

події. Подумайте про подію, яка ще не відбулася. Опишіть свої емоції. Чи 

змінилися вони? 

5. Скажіть: «Я знаю, що якась частина мого «Я» вважає, що я повинен був 

зробити висновки з цієї події, і для мене важливо зберігати цей досвід в 

спеціально відведеному для цього куточку свідомості. При цьому я рятуюся від 

зайвих емоцій і приймаю цю подію як корисну». 

6. Поверніться знову до події, і перевірте свої емоції (слухачі повинні 

помітити, що спогади не викликають сильних емоційних станів). 

Самостійно відпрацьовувались вправи: 

Вправа 1. «Я це можу», під час якої проводився ретельний аналіз власної 

діяльності, занотовувалися всі труднощі, які мали слухачі в процесі навчальної  
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діяльності, визначалися власні сильні і слабкі аспекти рефлексії та саморефлексії. 

Такого роду практика покликана сприяти активному процесу ідентифікації, 

інтенсивному фаховому та особистісному розвитку, самоосвіті, розвитку фахової 

свідомості та готовності до наступної фахової діяльності. 

Вправа 2. Проективний малюнок «Я такий, який я є» – корекція власного 

самооцінювання як ПОКО, що сприяло розвитку більш адекватної самооцінки. 

Вправа 3. «Мої якості» – відпрацьовувалася культура рефлексії слухачів, що 

також сприяло розвитку більш адекватної їх самооцінки. 
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Приклад щодо змістовної частини модуля  

«Розвиток емпатійних вмінь ПОКО» 

Заняття № 1. «Емпатія як прояв соціального інтелекту». 

Вправа 1 – «Автопортрет», метою якої було розвиток вмінь розпізнавати 

незнайомих людей та здатностей щодо складання характеристик інших осіб за 

різними ознакам. 

Вправа 2 – «Про що говорить твій погляд». Метою вправи було навчитися 

визначати емоційний стан співрозмовника. В процесі виконання вправи 

спостерігають за виразом очей іншої особи, складають опис її емоційного стану, 

описують власні емоційні стани, які проявляються невербальною поведінкою, 

підбирають літературні приклади емоційних станів.  

Вправа 3 – «Жести, поза». Слухачам пропонувався перегляд репродукцій 

відомих полотен, на яких зображені різні особи. Проводився аналіз поз, жестів, 

міміки тощо. Для аналізу також пропонувалися ілюстрації художніх творів, 

фотографії невідомих осіб, колективні зображення, проводився аналіз мемуарної, 

біографічної та епістолярної літератури. Під час виконання вправи слухачі 

розвивали здатність до аналізу емоційних станів героїв за їх невербальними 

проявами. 

Вправа 4 – «Ти і я»: слухачі парами беруться за руки і мовчки намагаються 

передати один одному різні свої емоції, потім обговорюють як емоції 

передавалися та сприймалися. 

Вправа 5 – «Вгадай мій настрій»: слухачі отримують картки з зображенням 

різних відтінків настрою певних осіб, навчаються визначати їх емоційний стан, а 

потім обирають картку, яка найбільш підходить їм самим. 

Вправа 6 – «Емпатія у складних ситуаціях». Слухачам пропонувалися 

ситуації, в яких складно проявляти емпатію до співрозмовника. Наприклад: 

ситуації, в яких особу звинувачують у порушенні військової дисципліни та ін. Під 

час обговорення ситуації, методом мозкового штурму, визначалося чому саме до 

таких осіб важко проявляти емпатію, а також проводився пошук альтернативних 

стратегій для вирішення завдань.  

Завдання для самостійної роботи – «Найбільш яскрава особистість». 

Слухачами обирався офіцер з групи, який, на їх думку, є цікавою особистістю. 

Проводився аналіз його емоційних станів, визначалися позитивні та негативні 

моменти, що виникали під час роботи з ним, описувалися власні спостереження за 

цим військовослужбовцем. На наступній груповій вправі слухач презентував свій 

опис. Після цього проводилась дискусія. 

 

 



338 

 

Додаток Е.6 

Приклад щодо змістовної частини модуля  

«Розвиток культури міжособистісної взаємодії ПОКО». 

 

Заняття 1. «Технології налагодження соціальних контактів в умовах роботи 

з персоналом». Мета заняття – розвиток навичок ефективної взаємодії. В ході 

заняття розкривається структура міжособистісної взаємодії, особливо, що 

стосується її психологічного змісту. Зокрема представляється три її компоненти: 

поведінковий, гностичний, афективний.  

Вправа 1 «Фотографія». В ході вправи слухачам пропонувалось взяти до рук 

фотографію незнайомої людини, наприклад, з журналу або газети. Вдивитися в 

обличчя на фотографії, звернути увагу на пози та одяг людини. Спробувати 

визначити характер особи зображеної на фотографії, її, настрій, рід занять, стиль 

життя. Вигадати біографію цієї людини. Окрім цього, слухачам пропонувалось 

надати відповідь на низку питань: Як Ви вважаєте, чи могли б ви бути з цією 

людиною у дружніх відносинах? Що ще ви можете сказати про цю людину? 

Вправа 2. «Телевізор». В процесі проведення вправи використовуються 

відеоматеріали (відео з уривками з вистави або фільму). Відео переглядається з 

вимкнутим звуком. Слухачі отримують завдання визначити, про що говорять 

люди. Які у них цілі і мотиви, хто з них «атакує», а хто «захищається», хто 

лідирує, а хто підпорядковується. Слухачі повинні уважно проаналізувати міміку 

осіб, звернути увагу на їх жести і пози. Після перегляду відеофрагменту слухачам 

пропонується відтворити те, що говорить перший співрозмовник і що відповідає  

другий. По закінченню розповідей, відео переглядається з увімкненим звуком та 

аналізуються наступні питання: чи правильно ви визначили предмет бесіди? Якщо 

ви помилилися, то в чому і чому? 

Заняття 2. «Невербальні канали комунікації».  Мета заняття – розвиток 

навичок ефективного використання невербальної комунікації у процесі 

міжособистісного спілкування.  

Вправа 1. «Дискусія». Вправа призначається для формування 

паралінгвістичних і оптокінетичних навичок спілкування у слухачів, а також 

покращувати вміння до спілкування на невербальному рівні. Для проведення 

вправи, слухачі розподіляються в групи по троє. У кожній із сформованих груп 

розподіляються обов’язки. Один з слухачів виконує роль «глухого та німого»: він 

нічого не чує, не може говорити, але здатний використовувати жести та 

пантоміміку; другий слухач виконує роль «глухого та паралітика»: він може 

розмовляти та бачити, але не може жестикулювати; третій слухач грає роль 

«сліпий та німий»: він здатний тільки чути й показувати. Усій трійці слухачів 

пропонується завдання: наприклад, домовитися про час, місце та мету зустрічі, не 

порушуючи умов виконання своєї ролі. 
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Продовження додатку Е.6 

Вправа 2. «Скло». Вправа призначення для розвитку навичок 

взаєморозуміння між слухачами на невербальному рівні. В ході вправи, один із 

слухачів загадує певний текст, записуючи його на папері, але передає його 

немовби крізь скло, тобто за допомогою міміки та жестів. Решта слухачів 

формують власні розповіді засновані на тому, що вони зрозуміли. Ступінь 

тотожності загаданого (записаного одним із учасників) та відтвореного тесту 

більшістю слухачів свідчить про вміння встановлювати комунікативний контакт. 

Заняття 3. «Рефлексивне слухання». Метою заняття є формування розуміння 

місця рефлективного слухання в міжособистісному спілкуванні.  

Вправа 1. «Диспут» – спрямована на розвиток вмінь рефлексивного 

слухання. Формат проведення вправи – диспут між слухачами. Слухачі 

об’єднуються у групи. Жеребкуванням вирішується, яка з груп займатиме одну з 

альтернативних позицій з якого-небудь питання (наприклад, прихильники та 

противники «тютюнопаління», «роздільного харчування» тощо). Аргументи на 

користь тієї або іншої точки зору учасники груп висловлюють по черзі. 

Обов’язковою вимогою для слухачів є підтримка висловлювань опонентів і 

з’ясування сутності висловленої ними аргументації. У процесі слухання 

розповідей той із членів групи, чия черга висловлюватися наступним, має ставити  

уточнюючі запитання своєму опоненту, якщо зміст аргументації зрозумілий не 

повною мірою, реагувати угу-підтакуванням або ж зробити парафраз, якщо 

виникло уявлення повного розуміння. Аргументи на користь позиції своєї групи 

дозволяється висловлювати лише після того, як той, хто виступає, у той чи інший 

спосіб просигналізує, що його зрозуміли правильно (кивок головою, «Так, саме це 

я мав на увазі»). 

Завдання для самостійної роботи:  

Вправа 1. «Визначення характерних патернів репрезентацій». Щоб 

потренуватися у визначенні  вербальних та невербальних ключів доступу, слід 

поставити людині кілька запитань, звернених у минуле, наприклад: «Ти 

пам’ятаєш, коли  ти останній раз гостював у своїх батьків, був на річці, в лісі?», 

«Чи можеш ти згадати свою першу вчительку? Перший поцілунок? Першу 

зарплату?». Спостерігаючи за поведінковими реакціями та патернами руху очей 

під час відповіді на те чи інше питання, можна за якийсь час зробити висновки 

про те, яка основна (вербально проявлена) та провідна (несвідомо 

продемонстрована) репрезентативна система властива цій людині. 
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Додаток Е.7 

Приклад щодо змістовної частини модуля  

«Розвиток креативних здатностей ПОКО» 

 

Заняття 1. «Аналіз ситуацій», метою якого було набуття вмінь креативного 

вирішення професійних завдань у майбутньому. Під час проведення заняття 

слухачам пропонувалася інформація про місце креативного менеджменту у 

сучасній системі роботи з персоналом.  

Вправа 1. «Креативність у професії». Метою вправи було на особистому 

прикладі, за допомогою матриць Ейзенхауера, визначити скільки часу в 

розпорядку дня ПОКО залишається на творчість та креативність. Матриці 

Ейзенхауера дозволяють проаналізувати список щоденних справ і проаранжувати 

їх по значимості і терміновості, використовуючи 4 основні квадрати. 

У квадраті I (термінові та важливі справи) містяться ті завдання, без 

вирішення яких неможливо успішно просуватись далі у робочому графіку.  

Квадрат II – нетермінові, але важливі справи. Це ті справи, у яких терміни 

ще чекають, існує певний діапазон часового варіювання для їх виконання. В 

ідеалі, найбільш успішна у плануванні свого часу людина, повинна працювати 

80% свого часу саме із завданнями другої категорії.  

Квадрат III – термінові не важливі справи. До цієї категорії відносяться 

справи, які займають у ПОКО сили та час, але не приносять практично ніяких 

дивідендів, окрім втоми, і не приносять жодного зиску для професійного 

майбутнього. Завдання цього квадрату успішний менеджер повинен делегувати 

комусь із підлеглих або колег.  

Квадрат IV – нетермінові (неважливі) справи. В цю категорію ПОКО 

повинні віднести справи, які відволікають їх від основної роботи і гальмують 

процес кар’єрного зростання. В ідеалі такі справи не мають бути присутніми в 

робочому графіку.  

Заняття 2. «Особливості креативної особистості». Метою цього завдання 

було розкрити основні якості креативної особистості: 

оригінальність, нетривіальність, незвичайність висловлюваних ідей, яскраво 

виражене прагнення до інтелектуальної новизни. Творча людина майже завжди і 

всюди прагне знайти своє власне, відмінне від інших рішення; 

семантична гнучкість, тобто здатність бачити об’єкт під новим кутом зору, 

виявляти його нове використання, розширювати функціональне застосування на 

практиці; 

образна адаптивна гнучкість, тобто здатність змінити сприйняття об’єкта 

таким чином, щоб бачити його нові, приховані від спостереження сторони; 

семантична спонтанна гнучкість, тобто здатність продукувати різноманітні 

ідеї в невизначеній ситуації, зокрема в такій, яка не містить орієнтирів для цих 

ідей. 
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Продовження додатку Е.7 

Параметри креативності: здатність до виявлення і постановки проблем; 

здатність до генерування великої кількості ідей; гнучкість – здатність 

продукувати різноманітні ідеї; оригінальність – здатність відповідати на 

подразники нестандартно; здатність удосконалити об'єкт, додаючи деталі; 

здатність вирішувати проблеми, тобто здатності до синтезу та аналізу. 

Вправа 1. «Стиль управління». В процесі виконання вправи слухачам 

наводиться приклад поведінки вигаданих керівників «А» та «Б». Ситуація 

передбачає як аналітичний так і синтезуючий блоки. Після аналізу наведеної 

ситуації ПОКО повинні сформувати відповіді на такі запитання: 

1. Якого стилю керівництва дотримується керівники «А» та «Б»? 

2. У чому переваги і недоліки високої концентрації керівників на робочих 

завданнях і виробництві – на співробітниках у одного керівника і підвищеної 

уваги до людей і помірної до виробництва у іншого керівника? 

3. Чому обидва керівники, маючи різні підходи до керівництва, домоглися 

успіху? 

Заняття 3. «Креативний стратегічний менеджмент». В ході цього заняття 

розкриваються технології стратегічного планування (SWOT-аналіз, бенчмаркінг), 

що орієнтовані на аналіз загроз і можливостей. Такі технології дозволяють 

ефективно застосовувати інтуїцію і творчу уяву керівників. Мета креативного 

стратегічного менеджменту – бути першими в інноваціях, пропонувати найбільш 

сміливі ідеї, домагатися того, що неможливо для інших. 

Вправа 1. Ділова гра «Прийняття стратегічного рішення». Основою ділової 

граи є створення управлінських ситуацій – чітко сформульованих проблем, які 

виникають перед менеджером в процесі його управлінської діяльності. 

Оцінюються рішення, які приймалися менеджером в сформованих управлінських 

ситуаціях. Після того як учасники ділової гри ознайомляться з управлінською 

ситуацією і проблемою, яку належить вирішити, вони повинні вказати найбільш 

ефективні, з їх точки зору, шляхи її вирішення. Учасники гри розбиваються на 

команди по 4-5 чоловік. У кожної групи окрема управлінська ситуація. Команди 

між собою думками не обмінюються. Час для обговорення 25–30 хвилин. Початок 

і закінчення роботи фіксується викладачем. По завершені гри представник 

команди доповідає і захищає групове рішення. 

Завдання для самостійної роботи:  

Вправа 1 – «Математик». Слухачі аналізують свої сильні та слабкі сторони і 

намагаються скласти «формулу» своєї особистості як субєкта фахової діяльності. 

Розвивається логічне мислення та навички самоаналізу. 
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ДОДАТОК Ж 

Авторський розділ «Удосконалення фахової компетентності фахівців 

кадрових органів Збройних сил України» у дистанційному навчальному 

курсі «Управління персоналом у Збройних Силах України» 

 

Авторський розділ «Удосконалення фахової компетентності фахівців 

кадрових органів Збройних сил України» у дистанційному навчальному курсі 

«Управління персоналом у Збройних Силах України» розроблено як тренінг 

фахового зростання для фахівців кадрових органів Збройних сил України.  

Мета цього авторського розділу полягає в актуалізації спрямованості та 

мотивуванні посадових осіб кадрових органів Збройних сил України до фахового 

розвитку в межах своєї спеціальності, поглибленні спеціалізованих (фахових) 

знань, набутті нових знань у сфері управління персоналом та щодо відповідного 

сучасного досвіду збройних сил передових держав – членів НАТО, розвитку їхніх 

навичок і вмінь виконувати конкретні фахові завдання кадрового забезпечення ЗС 

України, а також розвитку професійно важливих якостей. 

Структура курсу 

До структури дистанційного курсу входять наступні розділи: автори, 

підрозділ «Удосконалення фахової компетентності фахівців кадрових органів 

Збройних сил України», що є складовою частиною загального дистанційного 

курсу та заключне тестування. 

Розділ «Автори» містить інформацію про розробників, які приймали участь 

в підготовці курсу «Управління персоналом у Збройних Силах України» 

(рис. Ж.1). 

 
 

Рис. Ж.1 Зміст розділу «Автори» 
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Продовження додатку Ж 

У дистанційному курсі в розділі «Удосконалення фахової компетентності 

фахівців кадрових органів Збройних сил України» розглядаються дві теми, а саме 

(рис. Ж.2): 

Перша тема «Розвиток фахової компетентності посадових осіб кадрових 

органів Збройних сил України».  

Друга тема «Досвід провідних країн-членів НАТО щодо підготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців служб персоналу (на прикладі збройних сил 

США)». 

 

 
 

Рис. Ж.2 Зміст розділу «Удосконалення фахової компетентності фахівців 

кадрових органів Збройних сил України» 

Розділ «Заключне тестування» містить власне сам заключний тест, який 

передбачає надання відповідей на 10 закритих тестових завдань по кожній темі, 

що дає можливість встановити результативність навчання та засвоєння вивченого 

матеріалу. Крім того, у розділі є рубрика «зворотній зв'язок» яка надає 

можливість налагодити взаємодію користувачів з розробниками курсу, проводити 

співбесіди та консультації. Також розділ містить форум у якому ведеться 

обговорення актуальних та суперечливих питань, здійснюється обмін думками та 

досвідом роботи у кадрових органах Збройних сил України.  
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ДОДАТОК И 

БЛАНКИ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ 

Додаток И.1 

А Н К Е Т А  

для визначення якостей  компонентів фахової компетентності, 

наявність яких необхідна (бажана) для виконання функціональних 

обов’язків посадовими особами кадрових органів Збройних Сил України 

 

Інструкція  

щодо заповнення анкети 

 

Вам пропонується оцінити за 100-бальною шкалою міру важливості 

(необхідності) тієї чи іншої якості, що входить до конкретного компонента 

фахової компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних Сил України 

(ПОКО), для вашої фахової діяльності. Уважно прочитайте та проаналізуйте зміст 

кожної якості та поставте відмітку (вертикальну риску) на шкалі від «0» до «100».  

Приклад заповнення анкети: 

 
№ Якості 

ПІБ Фахові інтереси 

Проектувальні уміння та навички 

Фахова свідомість і самосвідомість 

Здатність приймати ефективні 

менеджерські рішення 

Здатність працювати з 

різноманітною інформацією 

 

У випадку допущення помилки допускається виправлення, яке слід 

підтвердити власним підписом у кожному окремому випадку. 

«0» «100» 

00» 
«0» «100» 

00» «0» «100» 

00» 
«0» «100» 

00» «0» «100» 

00» 
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 ОПИС КОМПОНЕНТІВ (ЯКОСТЕЙ)  

ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 Ціннісно-мотиваційний компонент 

1 

фахові інтереси (зацікавленість спеціальністю менеджера з персоналу (фахівця 

кадрового органу). Фахові інтереси ПОКО виражаються у їх потребі оволодіти 

(розвинути) необхідними знаннями, уміннями, навичками та отримати бажаний 

досвід) 

2 
фахові потреби: (потреба у можливості проходження військової служби у кадровому 

органі (отримання роботи за фахом) з метою реалізації набутих знань, умінь, 

навичок, досвіду та майстерності; потреба у розвитку власного фахового потенціалу) 

3 

фахові мотиви (мотивація ПОКО щодо вибору фаху; пізнавальна потреба в процесі 

професійної підготовки та повсякденної діяльності; прагнення реалізувати власний 

потенціал у сфері кадрового менеджменту; привабливість умов діяльності; 

соціальний та фаховий престиж; соціальні гарантії держави; рівень грошового 

забезпечення (заробітної плати) тощо)  

4 

фахові цінності (ідеї, ідеали, переконання, загальноприйняті у суспільстві і професійній 

діяльності; вимоги, норми та правила поведінки, на які спираються ПОКО у процесі 

вирішення визначених завдань. Необхідно, щоб система цінностей ПОКО збігалася, 

зокрема, з системою цінностей КО та ЗС в цілому) 

 Когнітивний компонент 

5 практичний інтелект (здатність ПОКО адаптуватися до навколишнього середовища, 

здатність знаходити нове, використовуючи набутий досвід і знання) 

6 
соціальний інтелект (сукупність здатностей ПОКО, що визначають успішність 

соціальної взаємодії з персоналом: здатність розуміти поведінку іншої людини, свою 

власну поведінку, а також здатність діяти відповідно до ситуації) 

7 

спеціалізовані (фахові) знання (інтегративна система знань, яка необхідна для 

ефективного виконання ПОКО функціональних обов’язків за посадою призначення: 

базові знання військово-професійної діяльності; теоретично-професійні: знання основ 

теорії кадрового менеджменту, психології, педагогіки, соціології, права тощо; 

технологічні: знання щодо організації та проведення кадрової роботи, застосування 

технологій кадрового менеджменту; технічні: знання ПЕОМ, електронних баз даних, 

засобів АСУ, інтернет-ресурсів, технічних засобів навчання та виховання, зразків 

озброєння та техніки тощо) 

8 

здатність до аналітичного та просторового мислення (здатність до аналізу кадрових 

процесів у ЗС України та на цій основі моделювання тенденцій розвитку кадрової 

політики на перспективу, ефективність використання новітніх технологій кадрового 

менеджменту та виконання функціональних обов’язків, що потребують аналітичних 

здібностей фахівця) 

9 

вербальний інтелект (здатність ПОКО мислити категоріями, що використовуються у 

теорії кадрового менеджменту та кадрової роботи у ЗС України, приймати 

обґрунтовані рішення; застосовувати знання у практичній діяльності; здатність до 

логічного узагальнення, вміння будувати умовиводи, самостійність і соціальна зрілість 

мислення ПОКО при виконанні посадових компетенцій) 
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 Практично-діяльнісний компонент 

10 

організаційно-технологічні вміння та навички (організації та здійснення кадрових 

процесів відповідно до посади призначення; виявляти проблемні питання організації та 

проведення кадрової роботи та визначати шляхи їх вирішення; планувати службову 

діяльність; своєчасно приймати аргументовані рішення; робити необхідні розрахунки 

і здійснювати контроль за реалізацією прийнятих рішень; направляти, координувати 

та контролювати діяльність підлеглих тощо) 

11 

соціально-комунікативні вміння та навички міжособистісної взаємодії (встановлювати 

адекватні взаємини з персоналом (керівниками та своїми колегами, кандидатами для 

призначення на посади) таким чином, щоб подальші відносини з ним будувалися на  
позитивному ставленні один до одного, довірі і взаємному сприйнятті) 

12 

проектувальні вміння та навички (розробляти нормативно-правові акти, керівні та 

методичні документи, що стосуються питань організації та здійснення кадрових 

процесів відповідно до посади призначення; аналізувати та оцінювати стан реалізації 

та перспективи розвитку кадрової політики; знаходити нові шляхи підвищення 

ефективності кадрової роботи на основі запровадження новітніх технологій 

кадрового менеджменту) 

13 

технічні вміння та навички (спеціальні уміння та навички використання обладнання та 

технічних засобів, що необхідні ПОКО для виконання функціональних обов’язків за 

посадою) 

14 

фаховий досвід (сукупність фахових знань, умінь та навичок ПОКО, які здобуваються 

на практиці та необхідні йому для самостійного виконання функціональних обов’язків; 

рівень оволодіння фахом на певному етапі формування/розвитку фахової 

компетентності під час проходження військової (державної) служби (трудової 

діяльності) на посадах за фахом; бойовий досвід; зразкова поведінка) 

 Емоційно-вольовий компонент 

14 

здатність до емоційно-волової регуляції власної поведінки (спроможність ПОКО 

здійснювати саморегуляцію власної поведінки при виконанні складних та надскладних 

завдань професійної діяльності, що включає такі вольові якості, як наполегливість, 

самовладання, рішучість, самоконтроль) 

15 

тривале перебування у напружених та стресовий ситуаціях (здатність виконувати 

функціональні обов’язки в умовах інтенсивності професійної діяльності ПОКО, 

напруженості праці, стресових ситуацій, дефіциту (надлишку) службової інформації, 

несвоєчасного її надходження, обмеженого часу на прийняття рішень та виконання 

завдань) 

16 

подолання негативних особистісних проявів що виникають при напруженому графіку 

професійної діяльності (виражається через комплекс взаємопов’язаних заходів щодо 

розвитку емоційно-вольової стійкості, що базується на найпоширеніших способах 

управління емоціями) 

 Менеджерський (управлінський) компонент 

17 

здатність забезпечувати виконання основних менеджерських функцій (уміння 

аналізувати ситуацію і виявляти проблеми, ставити цілі, ефективно розподіляти 

ресурси, формулювати критерії оцінки процесів і ресурсів, виявляти явні і приховані 

мотиви, мотивувати інших, ефективно заохочувати і критикувати інших людей; 

навички планування, організації і координації взаємодії між людьми, здійснення 

контролю і оцінювання ефективності діяльності інших; здатність відстоювати 

власну думку) 
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18 

здатність приймати ефективні менеджерські (управлінські) рішення (бути здатним 

приймати виважені управлінські рішення та брати на себе відповідальність за 

прийняття і реалізацію рішень; уміти знаходити ресурсні можливості усередині КО і 

за його межами, розробляти і впроваджувати проекти по вдосконаленню діяльності 

КО, контролювати хід виконання поточних і стратегічних завдань, здійснювати 

коригування цілей та завдань, представляти інтереси КО за його межами) 

19 

здатність працювати з різноманітною інформацією (уміння ПОКО працювати з різними 

джерелами інформації, структурувати і аналізувати первинну інформацію, 

розробляти і наповнювати первинні форми для збору інформації, сприймати і 

передавати, без спотворень, інформацію, робити висновки на основі отриманої 

інформації, використовувати обладнання та технічні засоби) 

20 Індивідуально-психічний (професійно важливі якості) компонент 

21 прагнення до досягнень; 

22 впевненість у собі;  

23 ініціативність; 

24 надійність у виконанні завдань; 

25 готовність брати на себе відповідальність у вирішенні проблем; 

26 дисциплінованість, пунктуальність; 

27 стресостійкість; 

28 гнучкість поведінки в мінливих ситуаціях 

 Комунікативний компонент 

29 

здатність налагодження комунікації (уміння спілкуватися з людьми, швидко і без 

напруження увійти в контакт, впливати на людей; уміння слухати, вести бесіду, 

відкритість і доброзичливість в спілкуванні) 

30 

здатність здійснення комунікації (уміння проводити наради; навички проведення 

презентації, публічних виступів; уміння відстоювати свою точку зору, не руйнуючи 

стосунків; уміння консультувати з питань професійної діяльності; навички 

переконання; уміння протистояти маніпуляціям; навички організації конструктивного 

зворотного зв'язку) 

31 

здатність забезпечення співпраці (уміння її підтримувати) (уміння створювати 

команду, організовувати і підтримувати конструктивну роботу в ній; уміння 

будувати конструктивні взаємини; уміння виробляти спільні правила взаємодії; уміння 

прислухатися до думки оточення; уміння працювати на загальний результат; уміння 

коригувати небажану поведінку членів команди) 

32 

обмін інформацією (уміння ПОКО ясно, чітко, структурно викладати інформацію; 

уміння обирати найбільш адекватні інформаційні засоби чи канали комунікацій; 

навички інформаційного забезпечення процесів внутрішніх комунікацій) 

33 

семантика інформаційного обміну (забезпечення розуміння інформації; володіння 

вербальними засобами передачі повідомлення; використання зрозумілого понятійного 

апарату) 

34 

обмін невербальною інформацією (уміння уникати ситуації спотворення вербальної 

інформації – невербальною; уміння управляти інтонацією, плавністю мови; володіння 

одночасним використання мови жестів, звучання голосу при передачі мовленнєвої 

інформації; уміння уникати значних перешкод порозуміння) 

35 

зворотній зв’язок інформаційного обміну (можливість встановити, чи дійсно 

передане повідомлення, прийняте одержувачем, представлене в тому сенсі, який 

спочатку йому надавався; володіння способами забезпечення зворотного зв’язку для 

вдосконалення вашого уміння підтримувати контакти) 
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36 

уміння слухати (уміння слухати, поводитися спокійно і дати іншій людині говорити; 

здатність створювати у людини відчуття свободи (атмосфери порозуміння); уміння 

виглядати і діяти зацікавлено; усунення дратівливих моментів; співпереживання; 

здатність будити терплячим; не допущення суперечок або критики; уміння ставити 

питання з метою підтримки розмови) 

 Суб’єктний компонент 

37 
фахова самооцінка (здатність до об’єктивної самооцінки, вибору оптимальної 

стратегії поведінки та діяльності в складних ситуаціях) 

38 
фахова свідомість і самосвідомість (здатність мислити як ПОКО та об’єктивно 

сприймати самого себе як суб’єкта фахової діяльності)  

39 

фахова «Я-концепція» (професійне ставлення до самого себе та вибраного фаху; 

прагнення до професійного (фахового) удосконалення; сприйняття самого себе як 

суб’єкта фахової діяльності;  

40 

рефлексія та саморефлексія (здатність визначати емоційний стан персоналу і 

враховувати його в процесі організації службової діяльності та реалізації посадових 

компетенцій; здатність до самоаналізу, узагальнення, осмислення досвіду власної 

роботи) 
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БЛАНК  

 
КОМПОНЕНТИ (ЯКОСТІ)  

ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 Ціннісно-мотиваційні 

1.  фахові інтереси  

2.  фахові потреби 

3.  фахові мотиви  

4.  фахові цінності  

 Когнітивні 

5.  вербальний інтелект  

6.  практичний інтелект  

7.  соціальний інтелект  

8.  спеціалізовані (фахові) знання  

9.  
здатність до аналітичного та 

просторового мислення  

 Практично-діяльнісні 

10.  
організаційно-технологічні уміння 

та навички  

11.  
соціально-комунікативні уміння та 

навички  

12.  проектувальні уміння та навички  

13.  технічні уміння та навички  

14.  фаховий досвід  

 Емоційно-вольові 

15.  
здатність до емоційно-волової 

регуляції власної поведінки  

16.  
тривале перебування у напружених 

та стресовий ситуаціях  

17.  

подолання негативних 

особистісних проявів що 

виникають при напруженому 

графіку професійної діяльності  

 Менеджерські (управлінські) 

18.  
здатність забезпечити виконання 

основних менеджерських функцій  

19.  

здатність приймати ефективні 

менеджерські (управлінські) 

рішення  

20.  
здатність працювати з 

різноманітною інформацією  

 
Індивідуально-психічні 

(професійно важливі якості) 

21.  прагнення до досягнень; 

22.  впевненість у собі;  

23.  ініціативність; 

24.  надійність у виконанні завдань; 

25.  
готовність брати на себе 

відповідальність у вирішенні 

0 100 

0 100 
0 100 
0 100 

0 100 
0 100 
0 100 

0 100 

0 100 

0 100 

0 100 

0 100 
0 100 
0 100 

0 100 

0 100 

0 100 

0 100 

0 100 

0 100 

0 100 

0 100 
0 100 

0 100 

0 100 
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проблем; 

26.  
дисциплінованість, 

пунктуальність; 

27.  стресостійкість; 

28.  
гнучкість поведінки в мінливих 

ситуаціях 

 Комунікативні 

29.  
здатність налагодження 

комунікації  

30.  здатність здійснення комунікації  

31.  здатність забезпечення співпраці  

32.  обмін інформацією  

33.  семантика інформаційного обміну  

34.  обмін невербальною інформацією  

35.  
зворотній зв’язок інформаційного 

обміну  

36.  уміння слухати  

 Суб’єктні 

37.  фахова самооцінка  

38.  фахова свідомість і самосвідомість  

39.  фахова «Я-концепція»  

40.  рефлексія та саморефлексія  

0 100 
0 100 
0 100 

0 100 

0 100 
0 100 
0 100 

0 100 

0 100 

0 100 

0 100 

0 100 

0 100 

0 100 

0 100 
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Додаток И.2 

А Н К Е Т А  

експертної оцінки окремих якостей компонентів фахової компетентності 

посадовими особами кадрових органів Збройних Сил України 

 

 

 

Шановний експерте! 

 

Вам пропонується оцінити за 100-бальною шкалою рівень розвиненості 

окремих якостей компонентів фахової компетентності ПОКО, наведених нижче. 

Уважно прочитайте кожну якість та поставте відмітку (вертикальну риску) на 

шкалі від «0» до «100», яка відповідає Вашому уявленню про вираженість якості у 

конкретного респондента. Приклад заповнення наведено нижче. 

 
№ Якості 

ПІБ Фахові інтереси 

Проектувальні уміння та навички 

Фахова свідомість і самосвідомість 

Здатність приймати ефективні 

менеджерські рішення 

Здатність працювати з 

різноманітною інформацією 

 

У випадку допущення помилки допускається виправлення, яке слід 

підтвердити власним підписом у кожному окремому випадку. 

 

Дякуємо за співпрацю! 

 

 

 

 

 

«0» «100» 

00» 
«0» «100» 

00» «0» «100» 

00» 
«0» «100» 

00» «0» «100» 

00» 
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Продовження додатку И.2 
№ Якості 

1 ПІБ Фахові інтереси 

Проектувальні уміння та навички 

Фахова свідомість і 

самосвідомість 

Здатність приймати ефективні 

менеджерські рішення 

Здатність працювати з 

різноманітною інформацією 

2 ПІБ Фахові інтереси 

Проектувальні уміння та навички 

Фахова свідомість і 

самосвідомість 

Здатність приймати ефективні 

менеджерські рішення 

Здатність працювати з 

різноманітною інформацією 

3 ПІБ Фахові інтереси 

Проектувальні уміння та навички 

Фахова свідомість і 

самосвідомість 

Здатність приймати ефективні 

менеджерські рішення 

Здатність працювати з 

різноманітною інформацією 

…….. Фахові інтереси 

Проектувальні уміння та навички 

Фахова свідомість і 

самосвідомість 

Здатність приймати ефективні 

менеджерські рішення 

Здатність працювати з 

різноманітною інформацією 

N-1 

ПІБ 

Фахові інтереси 

Проектувальні уміння та навички 

Фахова свідомість і 

самосвідомість 

Здатність приймати ефективні 

менеджерські рішення 

Здатність працювати з 

різноманітною інформацією 

 

ПІБ 

Фахові інтереси 

Проектувальні уміння та навички 

Фахова свідомість і 

самосвідомість 

Здатність приймати ефективні 

менеджерські рішення 

Здатність працювати з 

різноманітною інформацією 

«0

» 

«100

» «0

» 

«100

» «0

» 

«100

» 
«0

» 

«100

» 
«0

» 

«100

» 
«0

» 

«100

» «0

» 

«100

» «0

» 

«100

» 
«0

» 

«100

» 
«0

» 

«100

» 

«0

» 

«100

» «0

» 

«100

» «0

» 

«100

» 
«0

» 

«100

» 
«0

» 

«100

» 
«0

» 

«100

» «0

» 

«100

» «0

» 

«100

» 
«0

» 

«100

» 
«0

» 

«100

» 
«0

» 

«100

» «0

» 

«100

» «0

» 

«100

» 
«0

» 

«100

» 
«0

» 

«100

» Прізвище експерта__________________ Дата заповнення_______________ 

Підпис_______________ 

«0

» 

«100

» «0

» 

«100

» «0

» 

«100

» 
«0

» 

«100

» 
«0

» 

«100

» 
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ДОДАТОК К 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ  

Наукові праці, у яких опубліковано основні наукові результати дисертації: 

1. Тракалюк О. Л. Компетентнісний підхід у сучасній науковій літературі. 

Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. пр. 2012. Вип. 5 

(30). С. 151–155. 

2. Тракалюк О. Л. Методика розвитку фахової компетентності посадових 

осіб кадрових органів. Проблеми освіти : зб. наук. пр. 2015. Вип. 82. С. 253–259. 

3. Тракалюк О. Л. Обґрунтування критеріїв і показників оцінювання 

розвиненості фахової компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних 

сил України. Збірник наукових праць Національної академії Державної 

прикордонної служби України. Педагогічні науки. 2017. № 2 (9). С. 354–366. 

4. Тракалюк О. Л. Обґрунтування організаційно-педагогічних умов розвитку 

фахової компетентності посадових осіб кадрових органів. Гірська школа 

Українських Карпат : наук. журнал. 2017. № 17. С. 176–180. 

5. Тракалюк О. Л. Результати експериментального дослідження розвитку 

фахової компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних сил України. 

Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби 

України. Педагогічні науки. 2018. № 1 (12). С. 326–340. 

6. Тракалюк О. Л. Суб’єктно-діяльнісний підхід до розвитку фахової 

компетентності посадових осіб кадрових органів у системі післядипломної освіти. 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 

Педагогічні науки. 2017. Вип. 2. (88). С. 271–275 (міжнародні наукометричні бази: 

Index Copernicus, Google Scholar). 

 

Наукові праці, опубліковані в зарубіжних періодичних наукових виданнях: 

7. Тракалюк О. Л., Ягупов В. В. Модель развития специальной 

компетентности должностных лиц кадровых органов Вооруженных сил Украины. 

Вестник Удмуртского университета : науч. журнал. Философия. Социология. 

Психология. Педагогика. 2013. Вып. 4. С. 67–74. URL: http://lib.iitta.gov.ua (дата 

звернення: 04.02.2019).  

 

Наукові праці, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

8. Тракалюк О. Л. Компетентністний підхід у підготовці майбутніх фахівців. 

Актуальні проблеми вищої професійної освіти : матеріали міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Київ, 21–22 березня 2013 р.). Київ, 2013. С. 100–101. 

9. Тракалюк О. Л. Критерії та показники оцінювання розвиненості фахової 

компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних сил України. 

Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 квітня 

2015 р.). Київ, 2015. С. 48–49. 
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10. Тракалюк О. Л. Методика розвитку фахової компетентності посадових 

осіб кадрових органів. Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів 

держави: проблеми та перспективи : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Одеса, 12–13 вересня 2019 р.). Одеса, 2019. С. 396–397.  

11. Тракалюк О. Л. Структура фахової компетентності посадових осіб 

кадрових органів ЗСУ. Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє : тези 

доп. IX міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листопада 2013 р.). Київ, 2013. 

С. 188. 

12. Тракалюк О. Л. Фахова компетентність посадових осіб кадрових органів 

на сучасному етапі розвитку Збройних сил України. Актуальні завдання 

гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та 

лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних сил України : тези 

доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 25 квітня 2014 р.). Київ, 2014. С. 54. 

 

Наукові праці, що додатково відображають наукові результати 

дисертації: 

13. Військова кадрова політика: понятійно-термінологічний словник / 

Агаєв Н. А., Агаєва Н. С., Базарний В. Т., Вєтров В. І., Даценко О. П., 

Дашкевич О. І., Захаров О. Б., Лозінська Н. С., Пішко І. О., Половінкін І. М., 

Тракалюк О. Л. / за заг. ред. Н. А. Агаєва, В. Т. Базарного. Київ, 2014. С. 60–86,  

99–127.  

14. Військова кадрова політика: проблеми реалізації в умовах воєнної 

агресії : монографія / Половінкін І. М., Тракалюк О. Л., Хома В. В., Костенко 

Ю. І., Тіхонов Г. М., Шпанчук Г. В., Горбенко С. В., Даценко О. П., Федорович 

В. В. ; за заг. ред. І. М. Половінкіна. Київ, 2019. С. 135–158. 

15. Міжнародний досвід формування та реалізації військової кадрової 

політики: інформаційно-аналітичний бюлетень / за заг. ред. О. Л. Тракалюка. 

Київ, 2012. 90 с. 

16. Система кадрового менеджменту у Збройних Силах України: 

особливості розвитку : монографія / Медвідь А. П., Половінкін І. М., Мазур В. В., 

Яцино О. В., Тракалюк О. Л., Кінь О. В., Ємцов А. А., Федоренко І. М., 

Краснопольський А. Л., Базарний В. Т., Ілюхін О. М., Турейчук А. М., Вєтров 

В. І., Вранешич О.  В., Маслова М. Г., Захаров О. Б., Солодовник С. В., Повар 

В. І., Баранець В. А., Дашкевич О. І., Кравченко А. В., Ягупова Г. В. ; за ред. 

А. П. Медвідя, І. М. Половінкіна. Київ, 2009. С. 62–72.  

17. Тракалюк О. Л., Маслова М. Г., Дебренюк А. П., Володарський В. Л., 

Краснопольский А. Л. Методи оцінки психологічних якостей офіцерів для 

визначення рівня готовності до управлінської діяльності. Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. 

2012. Вип. 27. С. 30–33. 

 

 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9628079:%D0%92%D0%A1%D0%9D
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9628079:%D0%92%D0%A1%D0%9D
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18. Тракалюк О. Л., Маслова М. Г., Дебренюк А. П., Володарський В. Л. 

Значення психологічного (психофізіологічного) вивчення військового керівника 

для вирішення питань кадрового менеджменту у Збройних силах України. Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-

спеціальні науки. 2010. Вип. 25. С. 112–114. 

19. Тракалюк О. Л., Малюга В. М., Гришин С. П., Кравченко А. В. 

Підготовка фахівців для кадрових органів Збройних сил України та шляхи її 

удосконалення. Збірник наукових праць Військового інституту Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 2015. Вип. 50. С. 332–337. 

20. Тракалюк О. Л. Критерії та показники оцінювання розвиненості фахової 

компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних сил України. Збірник 

наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. 

Педагогічні та психологічні науки. 2015. № 1 (74). С. 264–278. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_ppn_2015_1_23 (дата звернення: 04.02.2018). 

21. Тракалюк О. Л. Організаційно-педагогічні умови розвитку фахової 

компетентності посадових осіб кадрових органів. Вісник Національної академії 

Державної прикордонної служби України. Педагогічні науки. 2015. Вип. 2. URL: 

https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/visnik_2_2015_pdn.pdf (дата 

звернення: 04.02.2019). 

22. Тракалюк О. Л. Розвиток фахової компетентності посадових осіб 

кадрових органів Збройних сил України у системі післядипломної освіти : навч.-

метод. посіб. Київ, 2019. 88 с. 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673166
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673166
https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/visnik_2_2015_pdn.pdf
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ДОДАТОК Л 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

Міжнародні наукові конференції 
 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої 
професійної освіти» (Україна, м. Київ, Національний авіаційний університет, 21–
22 березня 2013 року). Форма участі – виступ на секційному засіданні, публікація 
тез доповіді «Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх фахівців» у 
збірнику матеріалів конференції. 

Міжнародна науково-практична конференція «Військова освіта і наука: 
сьогодення та майбутнє» (Україна, м. Київ, Військовий інститут Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, 22 листопада 2013 року). 
Форма участі – виступ на секційному засіданні, публікація тез доповіді 
«Структура фахової компетентності посадових осіб кадрових органів ЗСУ» у 
збірнику матеріалів конференції.  

Міжнародна конференція «Теорія і практика формування та розвитку 
творчої обдарованості майбутніх фахівців у системі професійної освіти» 
(Україна, м. Бар, Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені 
М. Грушевського, 06–08 квітня 2017 року). Форма участі – виступ на секційному 
засіданні «Суб’єктно-діяльнісний підхід до розвитку фахової компетентності 
посадових осіб кадрових органів у системі післядипломної освіти». 

Міжнародна науково-практична конференція «Спільні дії військових 
формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи» 
(Україна, м. Одеса, Військова академія (м. Одеса), 12–13 вересня 2019 року). 
Форма участі – заочна, публікація тез доповіді «Методика розвитку фахової 
компетентності посадових осіб кадрових органів» у збірнику матеріалів 
конференції.  

Всеукраїнські наукові конференції та семінари 
Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні завдання 

гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та 
лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних сил України» 
(м. Київ, Військовий інститут Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, 25 квітня 2014 року). Форма участі – виступ на секційному 
засіданні, публікація тез доповіді «Фахова компетентність посадових осіб 
кадрових органів на сучасному етапі розвитку Збройних сил України» у збірнику 
матеріалів конференції.  

Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжна військова 
наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» 
(м. Київ, Військовий інститут Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, 24 квітня 2015 року). Форма участі – заочна, публікація тез 
доповіді «Критерії та показники оцінювання розвиненості фахової 
компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних сил України» у 
збірнику матеріалів конференції. 
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ДОДАТОК М 

Довідки про впровадження результатів 
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Продовження додатку М.1 
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Додаток М.2 
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Продовження додатку М.2 
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Додаток М.3 
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Продовження додатку М.3 

  



363 

 

Додаток М.4 
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Продовження додатку М.4 

 


