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АНОТАЦІЯ
Заїка Л. А. Формування професійної компетентності майбутніх магістрів
військового

управління

із

застосуванням

технології

імітаційного

моделювання. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». –
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Київ,
2019.
У дисертації розкрито теоретичні та методичні аспекти формування
професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління із
застосуванням технології імітаційного моделювання, науково обґрунтовано та
експериментально підтверджено результативність організаційно-педагогічних
умов її формування у процесі професійної підготовки.
Актуальність дослідження зумовлена науковим пошуком педагогічних
засад підвищення якості професійної підготовки майбутніх магістрів
військового управління в системі післядипломної освіти. Аналіз сучасних
наукових досліджень із теорії та практики розвитку фахової майстерності
офіцерських кадрів, системи їх підготовки за новими стандартами, в тому
числі із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій,
дав змогу визначити технологію імітаційного моделювання для формування
професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління.
Вирішення об’єктивних суперечностей цього процесу, його науковопедагогічна нерозробленість склали дослідницьке підґрунтя дисертаційної
роботи.
Визначено поняття «професійна компетентність магістрів військового
управління»

як

складне

інтегроване

професійне

утворення

офіцерів

оперативної ланки управління, що проявляється в їх підготовленості, здатності
та готовності мобілізувати й застосувати знання, уміння, навички, військовопрофесійний досвід і професійно важливі якості у процесі виконання
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посадових

обов’язків

в умовах

бойової

та

повсякденної

діяльності.

Обґрунтовано видову та інваріантну структури їх професійної компетентності,
в якій визначено ціннісно-мотиваційний, когнітивний, праксеологічний,
індивідуально-психологічний та конативний компоненти.
За результатами аналізу й узагальнення вітчизняного та закордонного
досвіду

застосування

засобів

(систем)

імітаційного

моделювання

в

професійній підготовці фахівців технологію імітаційного моделювання
визначено як системний метод створення та застосування процесу професійної
підготовки

майбутніх

магістрів

військового

управління

до

реалізації

посадових компетенцій військово-професійної діяльності на оперативнотактичній ланці управління в умовах невизначеності, що спроектовані
засобами (системами) імітаційного моделювання в освітньому процесі ВВНЗ.
Результати проведеного дослідження розв’язаності проблеми її формування
зумовили необхідність визначення відповідних організаційно-педагогічних
умов застосування технології імітаційного моделювання.
Результати

проведеного

аналізу

науково-педагогічної

літератури,

експертного опитування, урахування особливостей освітнього процесу в
системі

післядипломної

освіти,

узагальнення

практичного

досвіду

застосування технології імітаційного моделювання у професійній підготовці
майбутніх магістрів військового управління дали змогу визначити та
обґрунтувати проектувальні, змістовні та методичні організаційно-педагогічні
умови.
Результатом

педагогічного

моделювання

процесу

формування

професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління із
застосуванням

технології

імітаційного

моделювання,

як

основної

проектувальної умови з виявлення педагогічних аспектів підвищення якості їх
професійної підготовки, є відповідна структурно-функціональна модель, що
відтворює системний взаємозв’язок і взаємозумовленість основних блоків
(концептуального,

змістовного,

технологічного,

результативно-
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діагностичного),

які

визначають принципи,

зміст,

методи,

методику,

технологію та засоби на основних етапах її формування.
Змістовні організаційно-педагогічні умови складаються із таких заходів:
мотивування учасників освітнього процесу; забезпечення готовності слухачів і
викладачів до застосування технології імітаційного моделювання; організації
практичної складової професійної підготовки; забезпечення готовності
технологічної інформаційної інфраструктури. Для їх реалізації для викладачів
розроблено спецкурс «Використання технології імітаційного моделювання в
освітньому процесі сучасного ВВНЗ», для слухачів – спецкурс «Засоби
імітаційного моделювання бойових дій у практиці підготовки військ за новими
стандартами», а також навчальні курси на дистанційній платформі MOODLE.
Основою методичних організаційно-педагогічних умов є авторська
методика як методичний інструментарій реалізації моделі формування
професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління,
основним методом реалізації якої є технологія імітаційного моделювання.
Авторська методика містить сукупність взаємозв’язаних принципів, методів,
видів навчальних занять, засобів і реалізується на підготовчому, основному та
завершальному етапах.
За результатами формувального педагогічного експерименту виявлено
позитивний вплив технології імітаційного моделювання на сформованість
професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління
(МВУ).

Результати

перевірки

статистичної

значущості

отриманих

експериментальних результатів у експериментальній та контрольній групах за
допомогою φ* – критерію кутового перетворення Фішера довели статистичну
значущість змін за всіма компонентами їх професійної компетентності в
експериментальній групі порівняно з контрольною.
У

результаті

підготовлено

проведеного

методичні

науково-педагогічного

рекомендації

щодо

застосування

дослідження
технології

імітаційного моделювання для формування професійної компетентності
майбутніх магістрів військового управління шляхом формування змісту
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навчальних дисциплін, проектування квазіпрофесійних ситуацій, підготовки
та розроблення навчальних занять (тренувань) з урахуванням особливостей
моделювання для підтримки прийняття управлінських рішень у різних
імітаційних ситуаціях, оцінювання дій слухачів, мотивування застосування
технології імітаційного моделювання в освітньому процесі з долученням до
заходів міжнародної підготовки військ (сил) за стандартами НАТО.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що:
уперше: теоретично обґрунтовано організаційно-педагогічні умови
формування професійної компетентності майбутніх магістрів військового
управління

із

застосуванням

технології

імітаційного

моделювання

(проектувальні, змістовні, методичні) як комплекс організаційно-педагогічних
заходів в освітньому процесі, що відображає сукупність потенційних
можливостей освітньо-просторового інноваційного імітаційного середовища,
використання якого сприяє цілеспрямованому формуванню їх професійної
компетентності; здійснено педагогічне моделювання формування професійної
компетентності майбутніх магістрів військового управління із застосуванням
технології імітаційного моделювання, що відтворює системний взаємозв’язок і
взаємозумовленість

основних

блоків

–

концептуального,

змістовного,

технологічного й результативно-діагностичного, які визначають методологічні
підходи, принципи, зміст, методи, методику, технологію та засоби на
основних етапах її формування; розроблено авторську методику формування
їх професійної компетентності із застосуванням технології імітаційного
моделювання як сукупності провідної ідеї, методів, видів навчальних занять,
засобів її формування, що реалізується на підготовчому, основному та
завершальному етапах;
удосконалено: критерії діагностування сформованості професійної
компетентності майбутніх магістрів військового управління (удосконалення
полягає в конкретизації змісту критеріїв оцінювання її сформованості під час
дій у квазіпрофесійному імітаційному середовищі);
дістало подальшого розвитку: змістове наповнення поняття «технологія
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імітаційного моделювання» (подальший розвиток полягає в доповненні його
такими важливими характеристиками: системний метод створення та
застосування процесу професійної підготовки майбутніх магістрів військового
управління до реалізації посадових компетенцій військово-професійної
діяльності на оперативно-тактичній ланці управління в умовах невизначеності,
що

спроектовані

засобами

(системами)

імітаційного

моделювання

в

освітньому процесі ВВНЗ).
Практичне значення отриманих результатів полягає у впровадженні
в освітній процес ВВНЗ навчально-методичного забезпечення з метою
вдосконалення формування професійної компетентності майбутніх МВУ із
застосуванням технології імітаційного моделювання, зокрема навчальних
програм факультативних курсів «Використання технології імітаційного
моделювання в освітньому процесі сучасного ВВНЗ» і «Засіб імітаційного
моделювання бойових дій у практиці підготовки військ за новими
стандартами», навчальних посібників «Імітаційне моделювання у практиці
підготовки військ» та «Використання засобу імітаційного моделювання
бойових дій «Об’єднаний імітатор конфліктних і тактичних ситуацій»»,
методичного посібника «Методика підготовки та проведення навчальних
занять

з

оперативно-тактичних

дисциплін

з

використанням

засобів

імітаційного моделювання бойових дій», навчальних курсів на дистанційній
платформі MOODLE.
Отримані

результати

дослідження

можуть

бути

використані

у

професійній підготовці майбутніх офіцерів у ВВНЗ, закладах вищої освіти
Державної прикордонної служби України, МВС України, СБУ під час заходів
оперативної та бойової підготовки Збройних сил України.
Ключові слова: майбутні магістри військового управління, методика,
організаційно-педагогічні

умови,

педагогічне

моделювання,

компетентність, технологія імітаційного моделювання.

професійна
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ANNOTATION

Zaika L.A. Formation of Professional Competence of Future Military
Management Masters Using Simulation Technology. – Qualifying research
paper on the rights of a manuscript.
Thesis for a Candidate Degree in Pedagogical Sciences, Specialty 13.00.04 –
Theory and Methodology of Vocational Education. – National Defenсe University
of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv, 2019.
The theoretical and methodological aspects using simulation technology for
the formation of professional competence of future military management masters
have been developed in the thesis. The effectiveness of pedagogical and
organizational conditions of its formation in the training process has been
scientifically substantiated and experimentally confirmed.
The relevance of the research is due to the scientific search of pedagogical
foundations for improving the quality of professional training of future military
management masters in the postgraduate system of education. The analysis of
modern scientific researches on the theory and practice of development of
professional skills of officers and their training system using new standards and
modern information and communication technologies made it possible to determine
the simulation technology for forming professional competence of future military
management masters. The resolution of the objective contradictions of this process,
its scientific and pedagogical underdevelopment formed the research basis of the
thesis.
The concept of professional competence of the military management master is
defined as a complex integrative entity of operational level management officer,
which manifests itself in an appropriate level of training, practical ability and
readiness to activate and apply the knowledge, skills, professionally important
qualities, and military and professional experience of military authorities while
fulfilling their tasks in combat and daily activities. Its species and invariant
structures have been substantiated, where the following components have been
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defined: value and motivational, cognitive, praxeological, individual and
psychological and conative.
Based on the results of analysis and generalization of domestic and foreign
experience of using simulation means (systems) in professional training of
specialists, the simulation technology has been defined as a systematic approach for
creating and applying the process of professional training of future military
management masters to exercise the functional competencies of military
professional activities at the operational and tactical level under conditions of
uncertainty designed by means (systems) of simulation in the university educational
process. The results of the research conducted on the problem solution made it
necessary to determine the appropriate organizational and pedagogical conditions
for the simulation technology application.
The results of the analysis of scientific and pedagogical literature, expert
survey, taking into account the peculiarities of the educational process in the
postgraduate system of education, generalization of practical experience using
simulation technology in the professional training of future military management
masters enabled to determine and justify the following organizational and
pedagogical conditions: design, content and methodical.
The result of pedagogical modeling of the process of professional competence
formation of future military management masters using simulation technology as the
main design condition for identification of pedagogical aspects of improving the
professional training quality is the relevant structural and functional model. This
model reproduces systemic interrelation and interdependence of the main blocks
(conceptual, content, technological, effective-diagnostic), which determine the
principles, content, methods, technology, and means at the main stages of its
formation.
Content organizational and pedagogical conditions consist of the following
measures: motivation of the educational process participants; readiness of listeners
and teachers to use simulation technology; ensuring practical component of training;
readiness of the technological information infrastructure. To implement them, a

9
special course «Using of simulation technology in the educational process of the
modern university» has been developed for teachers, a special course «Combat
operations simulation tools in troop training according to new standards», as well as
training courses on the remote platform MOODLE has been developed for students.
The basis of methodical organizational and pedagogical conditions is the
author's method as a methodical tool for the implementation of the model for
forming professional competence of future military management masters, where the
simulation technology is the main method of its implementation. The author's
method contains a set of interrelated principles, methods, training sessions and
means. It is implemented in the preparatory, basic and concluding stages.
Based on the results of the forming pedagogical experiment, a positive
influence of the simulation technology on the formation of the professional
competence of future military management masters has been revealed. The checking
results of the statistical significance of the experimental findings in the experimental
and control groups with the help of φ* – Fisher's Angular Transformation Criterion
proved the statistical significance of changes in all components of the professional
competence of future military management masters in the experimental group in
comparison with the control group.
As a result of the scientific and pedagogical research, methodical
recommendations of using simulation technology for the formation of the
professional competence of future military management masters have been
developed. This is done through the formation of the content of academic
disciplines, the design of quasi-professional environment, the lessons (training)
preparation and development. At the same time, modeling peculiarities to support
managerial decision-making in various simulation situations, evaluation of student
actions, motivation to apply simulation technology in the educational process with
the involvement of international troop training according to NATO standards are
taken into account.
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The scientific novelty of the obtained results:
for the first time: the organizational and pedagogical conditions for forming
the professional competence of future military management masters using
simulation technology (design, content, methodical) as a complex of organizational
and pedagogical measures in the educational process, reflecting the range of
potential opportunities of educational and spatial innovative simulated environment
have been theoretically justified, which contributes to the goal-oriented formation of
their professional competence; pedagogical modeling of the formation of
professional competence of future military management masters using simulation
technology has been carried out, which reproduces the systemic interrelation and
interdependence of the main blocks - conceptual, content, technological and
diagnostic, which determine methodological approaches, principles, content,
methods, technology and means at the main stages of its formation; the author`s
method of forming their professional competence using simulation technology as a
combination of the leading idea, methods, types of training sessions, means of its
formation, has been developed and implemented at the preparatory, main and final
stages;
improved: the criteria for diagnosing the professional competence of future
military management masters (the refinement is to specify the content of the criteria
for assessing its formation during actions in a quasi-professional simulation
environment);
got further development: the concept of «simulation technology» has been
broadened (further development consists in complementing it with the following
important characteristics: systematic approach for creating and applying the process
of professional training of future military management masters to exercise the
functional competencies of military professional activities at the operational and
tactical level under conditions of uncertainty designed by means (systems) of
simulation in the university educational process).
The practical significance of the obtained results is the introduction of
educational and methodological support in the university educational process in
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order to improve the formation of professional competence of the future military
management masters using simulation technology, in particular: curriculum of
optional courses «Using simulation technology in the educational process of the
modern university» and «Combat operations simulation tools in troop training
according to new standards», training manuals «Simulation in troop training» and
«Using combat operations simulation system «Joint conflict and tactical
simulation»», a methodical manual «Methods of preparing and conducting training
sessions in operational and tactical disciplines with the use of combat operations
simulation tools», training courses on the remote platform MOODLE.
The results of the research can be used in the professional training of future
officers in military educational institutions, higher educational establishments of the
State Border Guard Service of Ukraine, the Ministry of Internal Affairs of Ukraine
and the Security Service of Ukraine during operational and combat training of the
Armed Forces of Ukraine.
Key words: future military management masters, method, pedagogical and
organizational

conditions, pedagogical

simulation technology.

modeling, professional competence,
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НУОУ

–

Національний університет оборони України імені Івана
Черняховського

СІМ

– система імітаційного моделювання
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ВСТУП

На підґрунті основних вимог Стратегії національної безпеки України,
Воєнної доктрини України, Концепції розвитку сектору безпеки й оборони
України актуальною проблемою сьогодення є розвиток здатності Збройних сил
(ЗС) України виконувати завдання за призначенням, зокрема шляхом
удосконалення засад підготовки та застосування військ (сил) на основі
принципів і стандартів НАТО, бойової та спеціальної підготовки персоналу,
підвищення його фахової майстерності [193; 194; 195]. Реформування і
розвиток ЗС України стимулює вдосконалення системи підготовки офіцерських
кадрів щодо досягнення її якості згідно зі стандартами НАТО, у тому числі із
застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Сучасні світові
тенденції їх розвитку, зокрема в середовищі засобів імітаційного моделювання
військового призначення, досвід використання в оперативній і бойовій
підготовці військ (сил), розвитку інтелектуальних, емоційно-вольових якостей,
психічної

стійкості

військовослужбовців

в

умовах

навчально-бойової

обстановки створюють сприятливі умови для формування та розвитку їх
професійної компетентності у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ).
Це

актуалізує

пошук

психолого-педагогічного

підґрунтя

формування

професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління (МВУ)
із застосуванням технології імітаційного моделювання.
Результати досліджень вітчизняних і зарубіжних учених із методології
професійної

освіти

(Б. Гершунський

[53],

С. Гончаренко

[57; 58],

В. Загвязинський [68; 69], І. Зязюн [106], В. Кремень [126], О. Новіков [163] та
ін.), компетентнісного підходу в освіті (O. Дубасенюк [64], І. Зимня [101; 102],
О. Овчарук [166], Н. Ничкало [161], В. Луговий [138], Є. Лодатко [135],
Дж. Равен [201], В. Свистун [210], А. Хуторський [250], В. Ягупов [267; 271] та
ін.), сучасних технологій навчання (А. Вітченко [49], А. Вербицький [41],
І. Дичківська [62], А. Панфілова [177], Є. Полат [184], С. Сисоєва [217],
М. Чошанов

[253; 254]

та

ін.),

проблем

військово-професійної

освіти

21
(Г. Артюшин [7], А. Зельницький [97], А. Каленський [112], М. Нещадим [158]
та ін.), психологічних аспектів підготовки військових фахівців (В. Алещенко
[2], С. Максименко [140], В. Осьодло [174; 175], В. Стасюк [231; 232] та ін.)
стали концептуальною, теоретичною та методичною основою для наукового
пошуку.
Аналіз

наукових

праць

із

проблеми

формування

й

розвитку

компетентності військових фахівців (О. Лагодинський [131], П. Образцов [164],
Ю. Приходько [189], В. Ягупов [267] та ін.), використання засобів ІКТ та
імітаційного

моделювання

В. Биков [22; 23],

у

Р. Гуревич

фаховій

[61],

підготовці

К. Елдріч

[275],

(В. Адамс

[273],

М. Жалдак

[66],

Е. Кастронова [278], В. Кельтон [115], М. Лазарєв [132], Н. Морзе [154],
К. Нісула [289], К. Перкінс [290], В. Рахманов [204], О. Спірін [228],
П. Стефаненко [233], Ю. Тріус [242] та ін.) засвідчив, що застосування
компетентнісного підходу в їх професійній підготовці набуває пріоритетного
практико орієнтованого та інноваційно-технологічного спрямування. Водночас
поза увагою вчених залишилася проблема формування й розвитку професійної
компетентності військових фахівців із застосуванням технології імітаційного
моделювання в системі післядипломної освіти. Вона ускладнюється низкою
суперечностей, що виникають між:
підвищеними потребами ЗС України в магістрах військового управління
із високим рівнем сформованості професійної компетентності й недостатнім
рівнем обґрунтованості організаційно-педагогічних умов її формування із
застосуванням технології імітаційного моделювання;
об’єктивною потребою вдосконалення професійної підготовки майбутніх
МВУ

із

застосуванням

нерозробленістю

технології

відповідної

моделі

імітаційного
формування

моделювання
їх

та

професійної

компетентності;
необхідністю цілеспрямованого формування професійної компетентності
майбутніх магістрів військового управління із застосуванням технології
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імітаційного

моделювання

й

відсутністю

результативної

методики

її

формування із застосуванням цієї технології.
Отже, актуальність досліджуваної наукової проблеми, недостатня її
розробленість у теоретичному та практичному аспектах, бачення перспектив
розв’язання вищезазначених суперечностей зумовили вибір теми дисертації –
«Формування
військового

професійної
управління

із

компетентності
застосуванням

майбутніх
технології

магістрів

імітаційного

моделювання».
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами,

грантами. Дослідження проведено згідно з планами наукової та науковотехнічної діяльності Національного університету оборони України імені Івана
Черняховського в межах таких науково-дослідних робіт: «Підтримка прийняття
рішень під час оборонного планування в галузі розвитку Збройних сил України»
(державний реєстраційний номер 0101U001607), «Удосконалення процедури
підтримки прийняття рішень під час довгострокового оборонного планування»
(державний реєстраційний номер 0101U001811), «Оцінювання рівня оперативних
спроможностей Збройних сил України в залежності від їх рівня фінансування»
(державний реєстраційний номер 0115U006857).
Тему дисертації затверджено вченою радою Національного університету
оборони України імені Івана Черняховського (протокол № 14 від 26.10.2015) й
узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти,
педагогіки і психології при НАПН України (протокол № 3 від 29.05.2018).
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально
перевірити результативність організаційно-педагогічних умов формування
професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління в
системі післядипломної освіти із застосуванням технології імітаційного
моделювання у процесі їх професійної підготовки.
Відповідно до мети визначено такі дослідницькі завдання:
1. Виявити на основі аналізу, узагальнення та систематизації психологопедагогічної теорії й практики професійної підготовки офіцерського складу
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стан розробленості проблеми дослідження, уточнити суть і зміст базових
категорій та понять дисертації.
2. Обґрунтувати

організаційно-педагогічні

умови

формування

професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління із
застосуванням технології імітаційного моделювання у процесі професійної
підготовки.
3. Спроектувати

модель

формування

професійної

компетентності

майбутніх магістрів військового управління із застосуванням технології
імітаційного моделювання.
4. Розробити

авторську

методику

формування

професійної

компетентності майбутніх магістрів військового управління із застосуванням
технології імітаційного моделювання та шляхом її апробації експериментально
перевірити результативність організаційно-педагогічних умов в освітньому
процесі.
5. Розробити

навчально-методичний

комплекс

для

формування

професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління із
застосуванням технології імітаційного моделювання в системі післядипломної
освіти.
Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх магістрів
військового управління.
Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови формування
професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління в
системі післядипломної освіти із застосуванням технології імітаційного
моделювання.
Для досягнення мети та розв’язання поставлених дослідницьких завдань
використано такі методи:
теоретичні: аналіз стандартів вищої освіти, освітньо-професійних
програм, навчальних планів підготовки майбутніх МВУ – для визначення
законодавчої та навчально-методичної бази, що є основою професійної
підготовки військових фахівців у ВВНЗ; аналіз наукової літератури – для
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з’ясування стану розробленості досліджуваної проблеми; аналіз, узагальнення й
систематизація дослідницьких даних – для уточнення змісту і структури
професійної компетентності майбутніх МВУ, обґрунтування організаційнопедагогічних умов її формування; педагогічне моделювання – для проектування
моделі формування їх професійної компетентності із застосуванням технології
імітаційного моделювання; зіставлення й узагальнення теоретичних та
експериментальних даних – для формулювання висновків за результатами
дослідження;
емпіричні: анкетування, бесіда, педагогічне спостереження, тестування –
для з’ясування рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх
МВУ; метод експертних оцінок – для визначення організаційно-педагогічних
умов її формування;
експериментальні:

педагогічний

експеримент

–

для

визначення

результативності організаційно-педагогічних умов формування професійної
компетентності із застосуванням технології імітаційного моделювання;
статистичні: методи аналізу отриманих експериментальних даних за
допомогою пакета комп’ютерних програмних засобів Microsoft Excel та їх
інтерпретації – для перевірки й підтвердження даних, об’єктивізації та
забезпечення їх вірогідності; ранжування – для оцінювання успішності
використання засобів імітаційного моделювання бойових дій (ЗІМБД) у
викладачів і слухачів; метод t - критерію Стьюдента – для обґрунтування
однорідності контрольної та експериментальної груп; критерій згоди Пірсона –
для оцінювання відхилення самооцінки слухачів під час анкетування;
φ*критерій кутового перетворення Фішера – для перевірки достовірності
отриманих результатів експерименту.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що:
уперше:

теоретично

обґрунтовано

організаційно-педагогічні

умови

формування професійної компетентності майбутніх магістрів військового
управління

із

застосуванням

технології

імітаційного

моделювання

(проектувальні, змістовні, методичні) як комплекс організаційно-педагогічних
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заходів в освітньому процесі, що відображає сукупність потенційних
можливостей освітньо-просторового інноваційного імітаційного середовища,
використання якого сприяє цілеспрямованому формуванню їх професійної
компетентності; здійснено педагогічне моделювання формування професійної
компетентності майбутніх магістрів військового управління із застосуванням
технології імітаційного моделювання, що відтворює системний взаємозв’язок і
взаємозумовленість

основних

блоків

–

концептуального,

змістовного,

технологічного й результативно-діагностичного, які визначають методологічні
підходи, принципи, зміст, методи, методику, технологію та засоби на основних
етапах її формування; розроблено авторську методику формування їх
професійної

компетентності

із

застосуванням

технології

імітаційного

моделювання як сукупності провідної ідеї, методів, видів навчальних занять,
засобів її формування, що реалізується на підготовчому, основному та
завершальному етапах;
удосконалено

критерії

діагностування

сформованості

професійної

компетентності майбутніх магістрів військового управління (удосконалення
полягає в конкретизації змісту критеріїв оцінювання її сформованості під час
дій у квазіпрофесійному імітаційному середовищі);
дістало подальшого розвитку змістове наповнення поняття «технологія
імітаційного моделювання» (подальший розвиток полягає в доповненні його
такими

важливими

характеристиками:

системний

метод

створення

та

застосування процесу професійної підготовки майбутніх магістрів військового
управління

до

реалізації

посадових

компетенцій

військово-професійної

діяльності на оперативно-тактичній ланці управління в умовах невизначеності,
що спроектовані засобами (системами) імітаційного моделювання в освітньому
процесі ВВНЗ).
Практичне значення отриманих результатів полягає у впровадженні в
освітній

процес

ВВНЗ

навчально-методичного

забезпечення

з

метою

вдосконалення формування професійної компетентності майбутніх МВУ із
застосуванням технології імітаційного моделювання, зокрема навчальних
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програм факультативних курсів «Використання технології імітаційного
моделювання в освітньому процесі сучасного ВВНЗ» і «Засіб імітаційного
моделювання

бойових

дій

у

практиці

підготовки

військ

за

новими

стандартами», навчальних посібників «Імітаційне моделювання у практиці
підготовки військ» та «Використання засобу імітаційного моделювання
бойових дій «Об’єднаний імітатор конфліктних і тактичних ситуацій»»,
методичного посібника «Методика підготовки та проведення навчальних занять
з оперативно-тактичних дисциплін з використанням засобів імітаційного
моделювання бойових дій», навчальних курсів на дистанційній платформі
MOODLE.
Основні результати дослідження впроваджено в освітній процес
Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
(акт № 7/301 від 28.09.2018), Національного університету оборони України
імені Івана Черняховського (акт № 13/21 від 12.02.2019), наукову та науковотехнічну діяльність Державного університету телекомунікацій (акт № 02/204
від 20.02.2019).
Отримані

результати

дослідження

можуть

бути

використані

у

професійній підготовці майбутніх офіцерів у ВВНЗ, закладах вищої освіти
Державної прикордонної служби України, МВС України, СБУ під час заходів
оперативної та бойової підготовки Збройних сил України.
Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення, висновки та
рекомендації, сформульовані автором у дисертаційній роботі, є власним
науковим доробком. У навчальних посібниках: [45] – дисертанткою розкрито
можливості

імітаційного

моделювання

у

процесі

виконання

завдань

інженерного забезпечення військ, [108] – узагальнено досвід застосування
засобів імітаційного моделювання для проведення командно-штабних навчань
(§ 2.2.1). У методичному посібнику [148] – з’ясовано особливості підготовки та
проведення занять із використанням засобів імітаційного моделювання бойових
дій (розділ 1). У статтях: [70] – виокремлено етапи дослідження щодо
оцінювання ризиків і невизначеностей знання орієнтованих систем, [77] –
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здійснено аналіз досвіду застосування ЗІМБД JCATS, [78] – визначено
особливості реалізації тактики дій авіації в ЗІМБД JCATS. У тезах [80] –
обґрунтовано модель формування професійної компетентності майбутніх МВУ.
Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати
дослідження доповідалися на таких наукових конференціях і семінарах:
міжнародних: «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє» (Київ,
27.11.2015), «Застосування космічних та геоінформаційних систем в інтересах
національної

безпеки

та

оборони»

(Київ,

07.04.2016),

«Проблеми

інформатизації» (Київ, 11–12.04.2016; 11–12.04.2017; 12–13.12.2017; 12–
13.04.2018; 12–13.12.2018), «Актуальні дослідження в соціальній сфері» (Одеса,
17.11.2017),

«Перспективи

розвитку

озброєння

та

військової

техніки

Сухопутних військ» (Львів, 17–18.05.2018);
регіональних: «Компетентнісний вимір сучасної освіти: теорія і практика»
(Запоріжжя, 19.05.2017);
міжвідомчих: «Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної
та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції»
(Київ, 03.06.2015);
відомчих: «Проблеми застосування систем імітаційного моделювання
Збройних сил України» (Київ, 27.06.2018), «Проблеми застосування систем
імітаційного моделювання у Збройних силах України» (Київ, 25.05.2016;
25.05.2017);
засіданнях

кафедри

суспільних

наук

гуманітарного

інституту

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
(2015–2019).
Публікації. Зміст та основні результати дослідження відображено у 27
публікаціях (із них 7 – у співавторстві), серед яких: 7 статей у наукових
періодичних фахових педагогічних виданнях України (із них 3 – у
наукометричних виданнях), 3 – в інших наукових періодичних виданнях
України, 14 – у збірниках тез доповідей на наукових конференціях і семінарах,
2 навчальних посібники, 1 – методичний посібник.
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох
розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних
джерел (296 найменувань, із них 24 – іноземною мовою), 16 додатків на 68
сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 305 сторінок, основний текст
роботи подано на 189 сторінках. Робота проілюстрована 24 таблицями та 15
рисунками, із яких один займає одну повну сторінку.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО
УПРАВЛІННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ІМІТАЦІЙНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ
1.1. Формування професійної компетентності магістра військового
управління в контексті компетентнісного підходу до професійної освіти
У «Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України» [193],
затвердженої

14.03.2016 р.,

одним

із

шляхів

досягнення

необхідних

оперативних та інших спроможностей складових сектору безпеки і оборони
визначено підвищення рівня індивідуальної фахової підготовки особового
складу органів державного та військового управління, його відповідальності за
прийняття рішень, а також інтенсифікація та професіоналізація такої
підготовки.
Проблемні питання підвищення якості підготовки майбутніх управлінців
у сфері вищої військової освіти, відповідно до реалізації Національної рамки
кваліфікації (НРК), запровадженої Постановою Кабінету Міністрів від
23.11.2011 р. № 1341 були пов’язані з удосконаленням процесу здобуття
необхідних спеціалізованих концептуальних знань, які є основою для
оригінального мислення та інноваційної діяльності; розв’язання складних
завдань і проблем через оновлення та інтеграцію знань; зрозумілого і
недвозначного донесення власних висновків, а також знань і пояснень, що їх
обґрунтовують; прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах.
Зазначені вимоги дали змогу на другому (магістерському) рівні вищої освіти
забезпечувати здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі
професійної діяльності або у процесі навчання за рахунок проведення
досліджень і (або) здійснення інновацій, що характеризуються невизначеністю
умов і вимог [191].
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Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», стандарт вищої освіти
(СВО), запроваджений у 2016 р., визначається сукупністю вимог до змісту та
результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ
за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності [190; 230].
Запровадження компетентнісного підходу у вищу освіту змінило, на
думку науковців, бачення й її кінцевих результатів, що знайшло відображення у
розширенні категоріального апарату опису результатів професійної підготовки,
доданні до його складу необхідних інтегративних, у тому числі світоглядних і
професійно важливих якостей. Компетентнісний підхід у навчанні все більше
спрямовується на самостійність особистості у вирішенні проблем у незнайомих
ситуаціях, тобто на формування у майбутніх фахівців професійно важливих
якостей і вмінь, які допоможуть їм вільно орієнтуватися у ситуаціях
невизначеності професійного середовища та успішно вирішувати пов’язані з
цим завдання [7; 18; 20; 95; 126; 127; 157; 174; 255].
Компетентнісний підхід до освітнього процесу у ВВНЗ поєднує вимоги
сучасного освітнього стандарту та запиту суспільства до професіонального
рівня військового фахівця. Вимірювати результат освіти як якість процесу
професійної підготовки фахівця через мету, зміст, методи освітнього процесу
досить складно, але оцінювати «приріст» професійних якостей особистості, її
здатностей

та

відповідності

їх

вимогам

прийнятного

стандарту,

компетентнісний підхід дозволяє. Таким чином, у військовій освіті існує
потреба розроблення теоретико-концептуальних основ змісту та технологій
реалізації їх на основі компетентнісного підходу, узагальнення наукових та
експертних досліджень з розв’язання низки практичних питань та проблем
професійної підготовки майбутніх військових фахівців. У такому випадку
засобом формування особистості суб’єкта стають освітні технології, а
результатом – особистість майбутнього випускника ВВНЗ, який має активну
життєву позицію, високий рівень громадянської свідомості, є компетентним у
професійній галузі та під час вирішення завдань, які ставить перед ним
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військова служба, самостійно вирішує проблеми у різних сферах і видах
професійної діяльності на підставі власного досвіду такої діяльності.
Основним завданням процесу професійної підготовки у ВВНЗ у такому
разі стає створення умов (організаційних, психологічних, педагогічних,
методичних, матеріально-технічних тощо) для формування професійного
досвіду під час самостійного вирішення пізнавальних, комунікативних,
організаційних, доброчесних та інших проблем, що складають зміст освіти, та
забезпечення

можливості

цілеспрямованого

становлення

професійної

свідомості, інтегрування різних видів, типів діяльності військового фахівця в
єдине, цілісне психологічне поле діяльності [7; 157].
У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» поняття
«підготовка» тлумачиться «як запас знань, навичок, досвід тощо, набутий у
процесі навчання, практичної діяльності» [39, с. 925]. Наукові дослідники з
педагогіки та психології освіти розглядають поняття «професійна підготовка» у
контексті

становлення

фахівця

відповідної галузі

трудової діяльності,

оволодіння ним певним родом занять, професією [95; 96; 211; 243; 270].
Так, Е. Зеєр, характеризуючи стадії професійного становлення фахівця,
зазначає, що професійну підготовку можна розглядати як процес формування
системи професійних знань, умінь і навичок, а також професійно важливих і
соціально значущих якостей особистості, та надбання досвіду вирішення
типових

професійних

завдань,

формування

професійної

спрямованості

особистості [95]. Г. Троцко розглядає професійну підготовку як систему, яка і
характеризується взаємозв’язком взаємодією структурних і функціональних
компонентів,

сукупність

яких

визначає

особливість,

своєрідність,

що

забезпечує формування особистості студента відповідно до поставленої мети
вийти на якісно новий рівень готовності до професійної діяльності [243].
Проведений аналіз наукових джерел [6; 113; 96; 123; 163; 233; 258; 270]
дає змогу розглядати професійну підготовку майбутніх МВУ як систему
засвоєння знань та набуття компетентностей, спрямованих на формування в
особистості

готовності

до

виконання

професійних

функцій,

розвиток
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професійних здібностей через поєднання всіх її складових. Запровадження же
компетентнісного підходу в освітній процес ВВНЗ характеризується цільовою
орієнтацією

процесу

підготовки

майбутнього

фахівця

на

формування

професійної компетентності, його здатності до ефективного застосування
отриманих знань, досвіду, цінностей, особистісних якостей під час вирішення
конкретних

спеціальних

завдань,

проблемних

ситуацій

управлінської

діяльності.
Необхідно зазначити, що обмеженість обсягів забезпечення потреб ЗС
України визначає пріоритетність підвищення рівня боєздатності військових
частин і підрозділів через посилення ланки військових управлінців усіх рівнів,
оскільки (за інших рівних умов) помилки управління виявляються більш
вирішальними для процесу функціонування будь-якої системи професійної
діяльності, ніж адекватні помилки виконавчих підсистем.
З’ясування

сутності

діяльності

майбутніх

магістрів

військового

управління доцільно розглядати через тлумачення поняття «управління» в
контексті психології, теорії управління, педагогіки.
У психологічній науці «управління» трактують як спрямований вплив на
якийсь об’єкт з метою активації його динаміки, зміни його стану чи надання
нової якості; як свідомий і цілеспрямований вплив на свідомість і поведінку
індивіда, членів групи та організації для підвищення організованості й
забезпечення ефективності їхньої спільної діяльності [199; 210].
У педагогічній інтерпретації «управління» (management) розглядається і
як галузь наукового знання, яка вивчає об’єктивні закономірності процесу
управління, і як сукупність взаємозв’язаних елементів (мети, функцій,
організаційних структур управління, методів управління, кадрів управління
тощо) і підсистем управління, що взаємодіють між собою для досягнення
головної мети діяльності організації [65]. «Будь-який процес управління носить
циклічний характер. У процесі кожного циклу незалежно від того, в якій галузі
суспільного життя він реалізується, які об’єкт і суб’єкт управління, яка система
управлінських органів і організацій, здійснюється низка певних, послідовно
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змінюючих одна одну операцій: вироблення і прийняття управлінського
рішення,

організація,

регулювання,

коригування,

координація,

облік

і

контроль» [218, с 157].
Таким чином, управління як діяльність виявляється в цілеспрямованому
впливі на об’єкт управління з метою приведення останнього у бажаний стан. За
цієї обставини управління – це процес, який реалізується через управлінську
діяльність, яка, як багатофункційний процес, визначається специфікою
професійного середовища. У контексті нашого дослідження було доцільним
з’ясувати сутність такої діяльності для магістрів військового управління.
Дослідження особливостей управлінської діяльності у специфічному
професійному середовищі були започатковані у працях таких зарубіжних
авторів: Д. Брюса [277], C. Москвічова [153], М. Хаіра [285], Х. Файола [282],
Г. Шредера [262] та багатьох інших.
Дослідник

В. Уліч,

у

процесі

обгрунтування

педагогічних

умов

формування готовності майбутніх офіцерів до управлінської діяльності,
зазначає, що військова специфіка управлінської діяльності офіцера полягає в
забезпеченні певного рівня бойової готовності підрозділів у мирний час і
ведення бойових дій у воєнний час. Крім того, така діяльність відрізняється
двома особливостями: структурою, яка розкриває предметну й мотиваційну
характеристики управлінської діяльності (потреба, мотив, мета, спосіб) та
операційно-діяльнісною, яка відображає процесуальну сторону (активність,
діяльність, дія, операція). У сукупності ці особливості забезпечують
можливість виконання фахівцем управлінської діяльності, що здійснюється у
процесі реалізації управлінських функцій (аналізу, планування, організації,
регулювання, контролю) [244].
Специфіка управлінської діяльності офіцерів, як зазначає І. Радванський,
характеризується спрямуванням на забезпечення високого рівня бойової
готовності військових підрозділів і частин, виконанням службово-бойових
завдань, визначається збройною боротьбою як особливим видом діяльності
людей, що характеризується динамічністю, складністю, напруженістю та
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небезпекою

для

життя,

єдиноначальністю,
планування

підвищеною

суворою

діяльності

централізацією

регламентацією,

підлеглих,

великою

управління

граничною

та

конкретністю

відповідальністю

суб’єктів

управління [203].
Проведений аналіз дає змогу охарактеризувати професійну управлінську
діяльність

магістрів

військового

управління

як

багатофункціональний,

динамічний, особливий до умов середовища, регламентований, злагоджений та
узгоджений процес, пов’язаний із безперервним вирішенням сукупності
проблем, завдань управлінського спрямування високого рівня відповідальності.
Таким чином, основним завданням процесу професійної підготовки магістрів
військового управління є інтегрування управлінських типів діяльності
майбутніх військових фахівців у цілісному освітньому процесі ВВНЗ за
рахунок створення відповідних умов для формування інтегративних якостей
особистості випускника, його професійної компетентності.
Проведений аналіз літературних і дослідницьких наукових джерел
свідчить, що в сучасній педагогіці та психології існують різні погляди на
визначення процесу формування професійної компетентності майбутніх
фахівців [12; 15; 27; 51; 127; 198; 222; 239] та з’ясування його особливостей.
Проте ці погляди базуються на підґрунті психології професії, урахуванні
індивідуально-психологічних

властивостей

особистості

у

різних

видах

діяльності, аналізу умов та чинників розвитку вмінь і навичок у професійній
діяльності, закономірностях розвитку професіоналізму тощо. Отже, можна
зазначити, що процес формування професійної компетентності майбутніх
магістрів військового управління відбувається в контексті професійної
підготовки, зумовлюється вимогами безперервної освіти, розвитком та
саморозвитком тих, хто вчиться, та здійснюються логічно, взаємозв’язано,
поетапно в межах освітнього процесу у ВВНЗ.
Поняття

«формування»

досить

часто

в

педагогічній

літературі

розглядають синонімічним до поняття «розвиток». Проте С. Сисоєва, думку якої
ми поділяємо, розрізняє змістовне навантаження цих понять. «Якщо під
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розвитком особистості ми розуміємо зміни її внутрішніх задатків, спричинені
внутрішніми чинниками – протиріччями, формування – це подальший розвиток
або становлення особистості, обумовлене зовнішніми факторами, що сприяють
виникненню протиріч як рушійної сили розвитку. Під зовнішніми факторами
перш за все розуміють соціальне середовище», з яким особистість вступає в
активний зв’язок. В освітньому процесі ВВНЗ таким середовищем виступає
освітнє

середовище.

Тоді

формування

–

це

педагогічне

управління

індивідуальним становленням людської особистості; процес набуття сукупності
стійких знань і якостей особистості, результат розвитку людини, пов’язаний з
цілеспрямованими змінами через освіту, навчання й виховання. [218, с. 154].
У

дослідженні

розглядаємо

процес

формування

професійної

компетентності майбутніх МВУ під час освітнього процесу здобуття ними
другого

(магістерського)

рівня

вищої

освіти.

Використання

терміна

«формування» в цьому випадку, на нашу думку, є більш доречним. Під час
освітнього процесу ми не тільки розвиваємо вже отриману попередньо (під час
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) професійну компетентність, а й
формуємо новий її рівень – магістерський з відповідним йому новим переліком
професійних компетентностей. Надалі у ході становлення професійної
компетентності магістра військового управління термін «розвиток» буде більше
відповідати суті та змісту такого процесу.
Таким чином, ми розглядаємо «формування професійної компетентності
майбутніх магістрів військового управління» як педагогічно керований
процес, метою якого є набуття слухачами необхідного рівня професійної
компетентності під час освітнього процесу у ВВНЗ.
Результат аналізу наукових розвідок з питань організації освітнього
процесу у ВВНЗ у працях А. Афанасенка [9], В. Вєтрова [241], М. Руденка
[207], О. Тракалюка [241], підготовки майбутніх магістрів військового
управління

–

Г. Артюшина

[6],

О. Бойка

[32],

Гапоненка

[51],

С. Жембровського [67], О. Лагодинського [131], В. Мозальова [149], В. Крикун
[127],Т. Мацевка [143], В. Осьодла [172], В. Стасюка [232], Р. Торчевського
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[240],

І. Чистовської

В. Шемчука

[252],

дає

[259]

змогу

пов’язати

результативність формування професійної компетентності майбутніх МВУ як з
педагогічними (психологічними) аспектами побудови освітнього процесу, так і
з ресурсними (матеріально-технічними) можливостями ВВНЗ.
Зараз вже важко уявити собі будь-який освітній процес без застосування
інформаційно-комунікаційних

технологій

(ІКТ)

у

царині

використання

навчальних інформаційних засобів (електронних бібліотек, ресурсів інтернету,
комп’ютерного та програмного обладнання автоматизованих робочих та
навчальних місць) чи організації взаємодії між викладачами та слухачами
(інтерактивних навчальних засобів, технологій дистанційного навчання).
Зрозуміло, що успішність такого процесу, його результату визначається також
можливістю вибору ІКТ та доцільністю їх використання, розробленістю
методик, тобто наявністю для цього відповідних умов (організаційних,
педагогічних). Для чіткого розуміння впливу таких умов на формування
професійної компетентності майбутніх МВУ в освітньому процесі доцільно
розглянути її суть.
Використовуючи достатню розробленість питань компетентнісного
підходу, його основних понять у вітчизняній і зарубіжній літературі на всіх
рівнях та підсистемах (І. Бех [20], А. Вітченко [46], А. Зельницький [99], Е. Зеєр
[96], І. Зимня [101], Дж. Равен [201], О. Пометун [187], О. Образцов [164],
О. Овчарук

[165],

В. Свистун

[211],

Г. Селевко

[213],

Р. Уайт

[269],

А. Хуторськой [250], В. Ягупов [267] та багато інших) для трактування поняття
«професійна компетентність майбутнього магістра військового управління»
доцільно спиратися на зміст та сутність ключових понять, що його визначають:
«компетентність»,

«професіоналізм»,

«специфіка

діяльності

магістрів

військового управління».
Автор українського педагогічного словника С. Гончаренко термін
«компетентність» визначає як сукупність знань і вмінь, необхідних для
ефективної професійної діяльності: вміння аналізувати, передбачати наслідки
професійної діяльності, використовувати інформацію [58, с. 149].
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Компетентність як спроможність кваліфіковано здійснювати діяльність,
виконувати завдання або роботу розглядається Міжнародним департаментом
стандартів для навчання, досягнення та освіти (International Board of Standards
for Training, Performance and Instruction (IBSTPI)). При цьому поняття
компетентність містить набір знань, навичок і ставлень, що дають змогу
особистості ефективно діяти або виконувати певні функції, спрямовані на
досягнення певних стандартів у професійній галузі або певній діяльності [179].
Поняття «компетентність» у Законі України «Про вищу освіту»
визначається як «динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок,
способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей,
морально-етичних

цінностей,

яка

визначає

здатність

особи

успішно

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом
навчання на певному рівні вищої освіти» [190].
На підставі аналізу вітчизняних та закордонних наукових досліджень
можна зазначити, що термін «компетентність» в психологічній та педагогічній
літературі

вживався

як

синонім терміна

«компетенція», так

і

чітко

розмежовувався з ним [95; 100; 101; 141; 187; 213; 236; 267].
Невідповідність понять «компетенція» та «компетентність» пов’язують з
неточністю перекладу рекомендацій Ради Європи, коли в англомовних
джерелах слово «сompetency» застосовується та має ті самі значення, що й
«сompetencе». Так, М. Головань на підставі аналізу етимологічної інформації
тлумачного

словника

доводить,

що

саме

«competency»

походить

від

латинського слова «сompetentia», а це означає, що його потрібно перекладати як
«компетенція» і, відповідно, існує різниця в цих термінах [55].
Погоджуємося з М. Головань щодо принципової відмінності компетенції
від компетентності в тому, що компетенція є інституційним поняттям, яке
визначає

статус

якої-небудь

особи,

а

компетентність

є

поняттям

функціональним. Компетенції визначаються певними установами або окремими
особами, які уповноважені організовувати відповідний вид діяльності, а
компетентність набувається особою у процесі опанування знань, вмінь,
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навичок, набуття досвіду і вказує на здатність і нахил індивіда до виконання
певного виду діяльності.
До того ж при всьому різноманітті поглядів широке коло науковців
трактування поняття компетентності не зводить до низки конкретних знань,
умінь, навичок, сформованих за предметами в рамках окремих дисциплін
ВВНЗ,

а

відрізняє

його

соціальність,

ситуативність,

міжпредметність,

надпредметність, практико-орієнтованість і вмотивованість використання [99;
187; 236; 268; 271].
Американський

дослідник

Сем

С. Саркесьян,

розглядаючи

компетентність у галузі забезпечення безпеки держави, зазначає, що
компетентність означає широту мислення, яка не обмежена військовими
міркуваннями та дає змогу ураховувати різні соціальні й політичні наслідки
військових рішень і вірно розуміти необхідність першочергового вирішення
питань [291]. Карл Вуоно визначає компетентність на особистісному рівні як
компетентність керівника, який є професійним військовим спеціалістом.
Сутність компетентності полягає в досконалому знанні своєї справи [295].
Дж. Равен у зміст пoняття «кoмпетентність» вкладає специфічну
здатність особистості, неoбхідну для ефективнoгo викoнання кoнкретнoї
діяльнoсті в певній предметній галузі. Така здатність передбачає наявність у неї
таких якoстей, рис і здатнoстей, як вузькoспеціальні знання, oсoбливі предметні
навички, спoсoби мислення, рoзуміння відпoвідальнoсті за свoї дії [201, с. 6].
Дослідник Г. Селевко розглядає компетентність як інтегральну якість
особистості через загальну здатність та готовність до самостійної й успішної
діяльності, набуту в процесі навчання і соціалізації [213].
Ягупoв В. зазначає, щo пoняття «кoмпетентність» характеризує якісний
стан підгoтoвленoсті oсoби, щo дає змoгу oтримати відпoвідну пoсаду,
набувається в прoцесі oтримання прoфесійнoї oсвіти та стoсується кoнкретнoї
oсoби як майбутньoгo суб’єкта прoфесійнoї діяльнoсті. Кoмпетентність
розглядається як підгoтoвленість

(теoретична та практична) і здатність
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(інтелектуальна, діяльнісна та суб’єктна), а такoж гoтoвність (прoфесійна,
oсoбистісна, психoлoгічна тoщo) oсoби дo певнoгo виду діяльнoсті [267].
Ознаками такої готовності до професійної діяльності можна розглядати
позитивне ставлення до професії, наявність спеціальних знань, умінь, навичок;
сформованість професійно важливих якостей. Для майбутніх МВУ серед таких
якостей доцільно виділити наявність здібності до професійної діяльності,
готовність до постійного саморозвитку та самоосвіти, здатність до рефлексії,
сформованість відповідних

психологічних

якостей

особистості

та

рис

характеру, що формують особливий стиль професійної діяльності, тощо.
Професійна підготовка в такому випадку виступає засобом формування
готовності до компетентної діяльності, а готовність стає результатом і
показником якості підготовки, що реалізується та перевіряється в діяльності.
Таким чином, професійна діяльність є метою підготовки й водночас виконує
функції контролю та корекції. Ю. Татур зауважує, що компетентність по суті
потенційна, проявляється в діяльності людини й певною мірою відносна, тому
що її оцінюють дається інші суб’єкти, компетентність яких, у свою чергу, може
бути сумнівною [236].
Компетентність як інтегральна якість особистості реалізується в
діяльності за допомогою механізмів саморегуляції, без мобілізації яких у
визначеній ситуації вона може лишитися потенційною активністю, не
реалізуватися, тоді результат діяльності, успіх не будуть досягнуті. У своєму
дослідженні М. Ільязова саморегуляцію суб’єкта, механізми її реалізації в
професійній діяльності розглядає як конативну основу компетентності
(конацію) (від англ. conation – здатність до вольового руху) [42]. Питання
саморегуляції особистості за різними видами психічної активності, на різних
етапах її професійного становлення розглянуті у працях В. Осьодла [173; 174;
176].
Таким чином, рівень сформованості компетентності майбутніх МВУ
можна виявити через результативність застосування знань, умінь, прояв
ціннісних орієнтирів, психологічних механізмів саморегуляції та управлінської
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діяльності. Тоді ситуації з розвитку механізмів самоуправління, саморегуляції
виступають

чинником,

який

визначає

дієвість

усіх

компонентів,

що

стимулюють компетентну поведінку суб’єкта діяльності. Відповідно можна
уточнити, що компетентність будемо розглядати як інтегроване утворення
особистості, що поєднує в собі підготовленість, здатність та готовність
особистості мобілізувати та застосовувати знання, уміння, навички, особистісні
якості в діяльності (ситуації), що визначає успіх та відповідальність за її
результати.
Погляд на професійну компетентність як складову професіоналізму у
військовій сфері був запропонований американськими науковцями, які
розкривають зміст даного феномена через взаємозв’язок таких компонентів:
відданості справі, відповідальності, компетентності [291].
У своєму дисертаційному дослідженні О. Гончаренко розкриває соціальні
механізми формування особистості сучасного військового професіонала та
обґрунтовує можливості та основні шляхи імплементації засад західної
парадигми її формування у систему військової освіти України [56].
Проведений аналіз наукових досліджень дає змогу розглядати поняття
«професійної компетентності» вужче ніж «професіоналізм» [36; 39; 42; 48; 141].
Професійна

компетентність

є

головною

складовою

професіоналізму

особистості та важливою умовою становлення професіонала. Відповідно до
визначеного

військовий

професіонал

повинен

компетентно

вирішувати

професійні завдання у конкретних умовах та в умовах невизначеності, які
потребують

відпрацювання

інших

алгоритмів

дій,

вольових

якостей

особистості для досягнення успіху.
У процесі дослідження нами з’ясовано, що поняття професійної
компетентності в різних видах військової та соціальної діяльності розглядали у
своїх працях Г. Артюшин [5], В. Баркасі [15], І. Блощинський [27], А. Вітченко
[47], Г. Гапоненко [51], С. Каплун [113], В. Крикун [127], В. Свистун [271],
В. Софьїна [226], С. Чупахін [255], Т. Ткаченко [237], О. Торічний [239],
В. Ягупов [243] та ін.
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Професійну компетентність співробітників органів сектору безпеки та
оборони України Г. Артюшин визначає як «складне інтегративне особистісне
утворення, що включає динамічну комбінацію знань, вмінь, навичок, досвіду та
професійно значущих якостей особистості, та визначає здатність особи успішно
реалізовувати професійні функції у секторі безпеки і оборони нашої держави»
[5, с. 6].
Поняття професійної компетентності А. Зельницький інтерпретує з
урахуванням особливостей професійної підготовки майбутніх офіцерів у ВВНЗ
як інтегрального показника якості освіти, що «характеризує доведену ним
здатність до професійного самовдосконалення, до успішного виконання
визначених службово-бойових функцій на посаді за призначенням за набутою
спеціальністю (спеціалізацією) на основі застосування сформованих знань,
умінь, навичок, інших професійно важливих якостей відповідно до вимог
професійного стандарту, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та
виміряти» [98, с.70].
Дослідники

В. Софьїна

та

В. Полянін

розглядають

професійну

компетентність як системно-структурне динамічне особистісно-діяльнісне
новоутворення, що інтегрує знання, вміння, ділові й особистісні якості
спеціаліста, за допомогою яких він може ефективно розв’язувати професійні
завдання різного рівня складності і здійснювати професійну діяльність з
високою продуктивністю [226].
Професійну компетентність сектору безпеки та оборони Г. Гапоненко
розглядає як головний критерій, за допомогою якого можна оцінити фахівця
військової сфери діяльності, а О. Торічний – як позитивний результат освіти,
який виявляється у високому рівні готовності особистості до ефективної
організації внутрішніх і зовнішніх ресурсів для досягнення поставленого
професійного завдання майбутніх офіцерів-прикордонників [51; 239].
Отже, здійснений аналіз наукових досліджень дозволив засвідчити
актуальність проблеми впровадження компетентнісного підходу до визначення
якості професійної підготовки майбутніх МВУ та забезпечення ефективності
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формування їх професійної компетентності під час освітнього процесу.
Особливого значення при цьому набуває сформована готовність майбутніх
МВУ вирішувати професійні проблеми й завдання із використанням набутих
під час професійної підготовки знань, умінь, навичок, досвіду, наявності
професійно важливих якостей. У результаті проведеного аналізу визначено
багатоаспектність та неоднозначність поняття «професійна компетентність»,
зміст якого залежить, по перше, від специфіки професійної діяльності фахівців.
1.2. Зміст і структура професійної компетентності майбутніх магістрів
військового управління
Дослідження професійної компетентності майбутніх МВУ потребує
чіткого

розуміння

загальних,

спеціалізованих

закономірностей

їхньої

професійної діяльності.
Учений В. Стасюк, зазначає, що професійно та інтелектуально важливі,
психологічно

і

соціально

необхідні

якості

військового

керівника

є

найактуальнішою проблемою психології військового управлінця та концентрує
увагу на морально-ідеологічних, професійно-бойових, психічних та фізичних
якостях

командира

[232]. Розглядаючи

діяльність органів військового

управління, В. Шемчук акцентує увагу на точності та безпомилковості,
мобільності і гнучкості, оперативності й конкретності, комплексності та
системності мислення військового керівника [259].
Досить вдало, на нашу думку, Т. Мацевко наголошує, що діяльність
офіцерів органів військового управління, через її особливість та унікальність,
підвищує вимоги до особистісних якостей офіцера, якому потрібні: висока
внутрішня вмотивованість, бажання і вміння за власною волею вирішувати
найскладніші завдання, що постають перед військово-соціальною системою;
стійка адаптивність, здатність й емоційно-вольова стійкість офіцера щодо
стресів і стресогенних ситуацій; високий рівень прогностичних здатностей і
можливостей офіцера, а також уміння комплексно оцінювати ситуацію за
відсутності

оптимальної

кількості

інформації

про

неї;

розвиненість
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комунікативної культури, здатність до гнучкого коригування комунікативних
програм управлінської взаємодії; відповідальність за результати власної
управлінської діяльності та високий рівень розвиненості самосвідомості як її
суб’єкта [143].
Необхідно зазначити також, що відмінними особливостями професійної
компетентності майбутніх МВУ відповідно до специфіки їхньої професійної
діяльності за цілями, завданням та результатами можна визначити такі:
відповідність цілей і завдань системи військового управління запитам
суспільства; поєднання в завданнях різноманіття складових, які визначають
багатофункціональність

органів

військового

управління;

інтегративний

характер результатів діяльності, який складається з боєготовності військових
підрозділів і частин, морально-психологічного стану особового складу;
відповідність індивідуальних якостей та дій майбутніх МВУ цілям, завданням
та функціям спеціалізованої професійної діяльності.
Узагальнюючи надані визначення щодо основних аспектів діяльності та
інтегруючи їх до уточненого нами визначення компетентності, професійну
компетентність магістра військового управління далі будемо розглядати як
складне інтегроване професійне утворення офіцера оперативно-тактичної
ланки управління, що проявляється в підготовленості, здатності та
готовності мобілізувати й застосувати знання, уміння, навички, військовопрофесійний досвід і професійно важливі якості у процесі виконання посадових
обов’язків в умовах бойової та повсякденної діяльності.
Підготовка майбутніх МВУ потребує чіткого виділення в структурі їх
професійної компетентності певних компонентів та створення умов для їх
формування у процесі професійної підготовки. С. Архангельський відмічав, що
під час аналізу педагогічного явища його слід представляти як складне
утворення, яке відображає основні елементи, чинники й провідні умови
функціонування, та відповідно до цього виділяти компоненти, урахування яких
надалі стане основою для підбирання відповідних засобів і методів
навчання [8].
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Проведений аналіз запропонованих структур професійної компетентності
у педагогічних і психологічних дослідженнях науковців свідчить, що не існує
єдиного підходу щодо виокремлення її компонентів [5; 13; 47; 51; 141; 239; 255;
271]. У дослідників структура представлена через систему компетентностей
(фахових (предметних) і психологічних, ключових, базових і спеціальних),
перелік ціннісних орієнтацій, мотивів та моделювання діяльності, здатність до
саморозвитку, систему знань, умінь і навичок тощо. Дослідники акцентують
увагу

на

інтелектуально-знаннєвих,

творчо-інноваційних,

ціннісно-

орієнтаційних, діалого-комунікаційних складових професійної компетентності.
Для нашого дослідження цікавим є підхід, запропонований М. Ільязовою
щодо виокремлення інваріантної («інваріантність» – властивість якого-небудь
об’єкта не змінюватися у разі зміни умов, ситуацій, у яких він функціонує;
найбільш глибока, загальна властивість об’єктів) та видової структур
професійної компетентності [42].
Засади застосування суб’єктно-діяльнісного підходу в освіті, як і
компетентнісного, дають змогу висвітлити та включити до інваріантної
структури компетентності елементи, які відображають здатність суб’єкта до
саморегуляції в проблемних ситуаціях професійної діяльності. Саморегуляція
діяльності взаємозв’язана з вольовою сферою особистості («воля» – один із
засобів саморегуляції особистості, напрацьований у процесі набуття особистого
досвіду уміння ставити завдання, залучати до їх рішення внутрішні ресурси та
необхідний арсенал сил і засобів).
Відповідно до зазначеного нами запропонована інваріантна структура
професійної компетентності, що складається з таких компонентів («компонент»
– найменша частина цілого, яка ще має властивості самого цілого): ціннісномотиваційного, когнітивного, праксеологічного, індивідуально-психологічного
та конативного; є сукупністю основних ознак її реалізацій у різних видах
майбутньої професійної діяльності та етапах процесу її формування під час
освітнього процесу.

45
Ціннісно-мотиваційний компонент професійної компетентності є одним з
ключових у процесі виявлення та оцінювання компетентності, тому що включає
мотиви, цілі, потреби у професійному навчанні, вдосконаленні, самовихованні,
саморозвитку, ціннісні настанови щодо актуалізації у професійній діяльності,
стимулює творчий прояв особистості в професійній діяльності та інтерес до неї,
який характеризує потребу особистості в знаннях, в оволодінні інноваційними
ефективними способами організації управлінської діяльності та взаємодії.
Важливість формування всіх сторін мотиваційної сфери зумовлена
взаємозв’язком та єдністю функції мотивації: потреба, як правило, виконує
функцію спонукання, мета – спрямовує й організує, а мотив – утворює смисл.
О. Леонтьєв, підкреслюючи роль такої смислоутворювальної функції, зазначає,
що вона є специфічно особистісною і має центральне значення для характеру
мотиваційної сфери. Від того, який зміст має навчальна діяльність для
конкретного учня, залежать прояви решти функцій [133]. М. Кларін поєднує та
характеризує такі потреби освіти дорослих: обґрунтування вирішення
практичних виробничих завдань та особистісно-професійного розвитку;
самостійність, у тому числі й вибір з декількох альтернатив; реалізація
життєвого досвіду; бажання що-небудь змінювати у житті; практична
спрямованість діяльності, орієнтація на реальні завдання в реальному
контексті [117].
Основою розуміння спрямованості професійної підготовки стала теза
В. Осьодла про те, що основним результатом процесу навчання є не тільки
знання й уміння, а й способи мислення і діяльності ціннісно-смислової
орієнтації, які утворюють суб’єктний базис професійної компетентності та
особистісного зростання офіцера [174, с.411].
Підсиленню мотивування досягнення високого рівня сформованості
професійної компетентності, самовдосконалення, на нашу думку, сприятимуть
ситуації з майбутньої професійної діяльності, під час вирішення яких слухачі,
спираючись на знання та власний досвід, самостійно обиратимуть засоби й
способи їх вирішення, особисто відповідатимуть за отриманий результат.
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Когнітивний компонент є інтегрованою сукупністю науково-теоретичних
знань про професійну діяльність взагалі та діяльність магістрів військового
управління

зокрема.

Рівень

розвиненості

когнітивного

компонента

визначається повнотою, глибиною, системністю професійних і спеціалізованопрофесійних знань, методичною підготовленістю до майбутньої управлінській
діяльності МВУ. Разом з тим поняття «знання» має характер не тільки
розуміння, зберігання в пам’яті, вміння як підструктури суб’єкта такої
діяльності, а й ставлення до них, особистісного розуміння засвоєного.
Праксеологічний компонент професійної компетентності ґрунтується на
визначенні навичок і вміньз виконання функцій управління як основи
формування досвіду майбутнього фахівця, що

забезпечить реалізацію

стандартного плану «руху до цілі», дозволить вільно створювати майбутнім
МВУ власний алгоритм діяльності; сприймати поставлені завдання та
самостійно ставити їх підлеглим, формулювати проміжні завдання щодо їх
досягнення; володіти вміннями й навичками забезпечувати умови для реалізації
прийнятих планів діяльності, тощо. Практична діяльність при цьому набуває
видової своєрідності у різних сферах активності слухачів, у зв’язку з чим
виникає необхідність проектування специфіки прояву такої діяльнісної
активності.
Індивідуально-психологічний

компонент

професійної

компетентності

складають здібності та професійне мислення, професійно важливі якості
особистості. Визначають «якості суб’єкта, які відображають ставлення до своєї
професійної діяльності (відповідальність, працездатність, позитивний результат
діяльності); якості, які характеризують стиль поведінки та діяльності
(цілеспрямованість, гнучкість, ініциативність); соціально-психологічні якості
(робота в команді, ділове спілкування, лояльність); емоційно-вольові якості
(самоконтроль, рішучість, наполегливість)» [268, с. 147].
Професійно важливі якості розглядають як

властивості суб’єкта

діяльності, які є необхідними та достатніми для її реалізації на нормативно
заданому рівні та які значно та позитивно корелюють хоч би з одним (чи
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декількома) її основними результативними параметрами [114, с. 82]. Так, для
майбутніх МВУ доцільно виокремити рефлексивність та саморегуляцію
особистості, відповідальність за результати власної професійної діяльності.
Конативний компонент професійної компетентності представлений
вольовими механізмами саморегуляції військового фахівця в ситуаціях
професійної діяльності. Багатофункціональність діяльності МВУ можна
узагальнити такою алгоритмічною послідовністю дій: визначення суб’єктом
мети своєї активності; прийняття рішення; складання програми дій; досягнення
мети; самооцінка результатів; рішення про необхідність та характер корекції
діяльності тощо.
Необхідно

зазначити,

що

ціннісно-мотиваційний,

когнітивний,

праксеологічний, індивідуально-психологічний компоненти набувають своєї
інтегральної завершеності в прояві професійної компетентності саме у разі
активації механізмів конативного компонента.
Змістове наповнення зазначених інваріантів професійної компетентності
має видова структура професійної компетентності. В. Ягупов та В. Свистун у
дослідженні компетентнісного підходу до підготовки фахівців у системі вищої
освіти пропонують структуру професійної компетентності фахівця з шістьох
компонентів:

загальнолюдської

компетентності;

загальнонаукової

компетентності; загальнопрофесійної компетентності; фахової компетентності;
функціональної

компетентності;

особистісної

компетентності

[271].

А. Зельницький, Р. Серветник та П. Удовенко запропонували узагальнену
структуру компетентнісної моделі офіцера-випускника ВВНЗ, відповідно до
якої визначений набір компетентностей (спеціальних, загальновійськових)
наповнюються конкретним змістом, що базується на аналізі змісту службовобойової діяльності магістра військового управління, типових завданнях та
функціях майбутньої професійної діяльності [99].
Видову

структуру

професійної

компетентності

МВУ

узагальнено

представленоо через сукупність таких компетентностей, як загальновійськова,
військово-професійна

та

фахова.

Суть

такої

структури

визначається
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визначається

змістовим

наповненням

основних

аспектів

майбутньої

професійної діяльності.
Необхідно зазначити, що обидві структури професійної компетентності (й
інваріантна, і видова) ураховують зв’язки, які виникають між різними, але
такими, що взаємодіють, компонентами та компетентностями. Прояв таких
зв’язків відбувається залежно від внутрішніх чинників (потенціалу особистості,
досвіду, уміння, якості) та зовнішніх умов (особливостей професійної
підготовки, заходів освітнього процесу), що впливають на формування
майбутнього МВУ. Внутрішні чинники є тією базою, на якій вибудовуються
професійні якості, а професійна діяльність чи її імітація під час освітнього
процесу актуалізує потребу розвитку таких якостей для її успішності.
Отже,

у

ході

дослідження

встановлено,

що

зміст

професійної

компетентності визначається цілями, завданнями, особливостями майбутньої
діяльності, а структура професійної компетентності МВУ – інваріантною та
видовою структурами, змістовим наповненням відповідної управлінської
діяльності. Зазначене є підґрунтям для дослідження процесу формування
професійної компетентності майбутніх МВУ із застосуванням технології
імітаційного моделювання, що зумовлює розгляд цих питань у подальшому
викладі.

1.3.

Застосування

технології

імітаційного

моделювання

для

формування професійної компетентності майбутніх магістрів військового
управління
Подання структури професійної компетентності майбутнього магістра
військового управління у складі ціннісно-мотиваційного, праксеологічного,
індивідуально-психологічного

та

конативного

компонентів

сприяло

проектуванню адекватного освітнього процесу їх професійної підготовки для
комплексного формування й розвитку зазначених професійних цінностей,
мотивів освітньої діяльності, професійних знань, вмінь і навичок, професійно
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важливих якостей, здатності до саморегуляції, мобілізації накопиченого
потенціалу

та

досвіду.

Дослідження

питань

формування

професійної

компетентності майбутніх МВУ полягає у вирішенні завдань поєднання
педагогічних аспектів такого процесу, специфіки майбутньої управлінської
професійної діяльності МВУ та особливостей такого освітнього процесу.
У свою чергу, світові процеси гуманізації освіти, її орієнтація на
розкриття особистісного потенціалу тих, хто навчається, зумовили пошук та
розвиток нових освітніх технологій. Вимогою сьогодення стає впровадження
інноваційних технологій в освітній процес як один із пріоритетних напрямів
державної політики в освітній сфері. Учений В. Биков вважає, що комплексне і
скоординоване дослідження наукових проблем е-педагогіки, підвищення рівня
інформатизації і комп’ютеризації освіти, розвиток на цій основі змістовоцільових й організаційно-технологічних складових педагогічних систем,
відповідна підготовка педагогічних кадрів, широке впровадження наукових
результатів в освітню практику забезпечать необхідні умови для підвищення
якості освіти, інтеграції системи освіти України до світового освітнього
інформаційного простору [24].
Теоретичні основи реалізації технологічного підходу в освіті заклали
своїми дослідженнями М. Бершадський [16], В. Беспалько [17], В. Боголюбов
[31], Р. Гуревич [61], І. Зязюн [105], І. Дичківська [62], А. Каленський [111],
М. Кларін [116], А. Коллінз [280], М. Махмутов [142], В. Монахов [150],
А. Нісімчук [162], Є. Полат [185], Г. Селевко [215], С. Сисоєва [221], О. Спірін
[228], Ю. Триус [242], М. Чошанов [253; 254] та ін. В. Биков передбачливо
засвідчує, що «проникнення ІКТ у навчальний процес створює передумови для
кардинального оновлення як змістово-цільових, так і технологічних сторін
навчання, що проявляється у суттєвому збагаченні системи дидактичних
прийомів, засобів навчання і на цій основі формуванні нетрадиційних
педагогічних технологій, заснованих на використанні комп’ютерів» [24].
Проведений аналіз засвідчує, що технологізація освітнього процесу
спонукає до його оптимізації та пошуку, визначення та впровадження в освітній
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процес найефективніших інноваційних, інформаційних у тому числі, технологій
для результативного формування професійної компетентності майбутніх
магістрів військового управління.
В українському педагогічному словнику C. Гончаренко тлумачить
поняття «технологія навчання» за визначенням ЮНЕСКО як «системний метод
створення, застосування й визначення всього процесу навчання і засвоєння
знань, з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, який
ставить своїм завданням оптимізацію освіти; як галузь застосування системи
наукових принципів до програмування процесу навчання й використання їх у
навчальній практиці з орієнтацією на детальні цілі навчання, які допускають їх
оцінювання» [58, с. 331].
У педагогічній науці спостерігаються різні тлумачення цього поняття.
І. Зязюн розглядає технологію як спосіб системної організації освітньої
діяльності, В. Беспалько – як змістовну техніку реалізації навчального процесу,
В. Монахов – як модель (набір процедур, алгоритм, техніку) його практичної
організації, А. Нісімчук – як педагогічну діяльність, М. Кларін та С. Сисоєва –
як педагогічну систему, сукупність усіх особистісних, інструментальних і
методологічних засобів, спрямованих на досягнення педагогічних цілей,
М. Чошанов – як складову процесуальну частину дидактичної або методичної
системи [17; 105; 116; 150; 162; 221; 253]. Також М. Чошанов зазначає, що якщо
методична система спрямована на вирішення таких завдань: 1) чому навчати?
2) навіщо вчити? 3) як учити? – то технологія навчання, перш за все, відповідає
на третє запитання з одним істотним доповненням: як учити результативно?
[253, c. 5].
Виникає важливе питання щодо відмінностей понять «технологія
навчання» та «методика навчання», які часто використовують як тотожні. З
дослідження тлумачення цих понять випливає, що науковці розглядають їх як
загальне поняття системи предметного викладання й одну з його складових, що
відповідає за процесуальну частину, складається з методів, прийомів, видів,
форм і засобів навчання (носіїв інформації, матеріальних об’єктів і предметів,
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що використовуються як інструменту навчальної діяльності) та зазначають, що
методична система не обмежується процесуальними засобами та поєднує мету,
зміст і технології навчання [49]. Разом з тим, «у реальному навчальному
процесі відбувається змішування методик і технологій: іноді методики входять
до складу технологій, а іноді, навпаки, певні технології – до складу методик
навчання» [205, с. 18].
Вербицький А. зазначає, що в педагогіці склалися поняття методики
викладання у двох аспектах: у вузькому сенсі – як сукупність прийомів
проведення заняття; у широкому – як науки про закономірності організації
масового процесу навчання, коли як і дидактика, методика викладання є
дослідно-експериментальною наукою [41]. Відповідно, у широкому сенсі
розуміння поняття «методика» ширше поняття «технологія», оскільки методика
відповідає на питання «чому, навіщо та як вчити?», а технологія – тільки на
останній з них. Методика включає питання освітньої політики, в тому числі і
вибір технології для досягнення загальних цілей освіти. Таким чином, у
нашому дослідженні технологія навчання буде забезпечувати основну
процесуальну частину формування професійної компетентності, а розроблена
методика дасть змогу підготувати та реалізувати її в освітньому процесі.
Розвиток педагогічних технологій як напрям зарубіжної педагогіки виник
із запитом підвищення результативності освітнього процесу, гарантованим
досягненням тими, хто навчається, запланованих результатів навчання.
Словосполучення «педагогічна технологія» є перекладом з англійської «an
educational technology» – «освітня технологія». Використовуються також такі
близькі терміни: technology in education – «технології в освіті»; technology of
education – «технології освіти». Зазначене спричинило різні трактування таких
понять у педагогіці. У сучасній психолого-педагогічній літературі існує
амбівалентність використання поняття «педагогічна технологія» та його
варіацій: «освітні технології», «технологія навчання» на рівні їхнього
функціонування.
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Дичківська І. виокремлює три рівні функціонування поняття «педагогічна
технологія» [62, с.41].
Перший

рівень

–

загальнопедагогічний:

загальнопрактична,

загальновиховна технологія характеризує цілісний освітній процес у даному
регіоні, освітньому закладі, на певному рівні навчання чи виховання. У цьому
випадку педагогічна технологія тотожна педагогічній системі, оскільки містить
сукупність цілей, змісту, засобів і методів навчання (виховання), алгоритм
діяльності суб’єктів і об’єктів процесу.
Другий

рівень

–

предметно-методичний:

педагогічна

технологія

застосовується як «окрема методика», тобто як сукупність методів і засобів для
реалізації певного змісту навчання та виховання в межах одного предмета,
групи, педагога.
На третьому рівні педагогічна технологія використовується як локальна
(модульна) та являє собою технологію окремих частин навчально-виховного
процесу, вирішення окремих дидактичних і виховних завдань, а саме:
технологія окремих видів діяльності, формування понять, виховання окремих
особистісних якостей тощо. Відповідно до зазначених рівнів, їх цілей, завдань,
змісту часто і розмежовують поняття «освітня технологія», «педагогічна
технологія», «технологія навчання».
У монографії «Педагогічні технології у безперервній професійній освіті»
(А. Алексюк,

П. Воловик,

С. Сисоєва

та

ін.)

педагогічну

технологію

витлумачено як раціональний спосіб досягнення свідомо визначеної освітньої
(навчальної,

виховної)

мети;

науку;

педагогічну

систему;

педагогічну

діяльність; системно-діяльнісний підхід до освітнього (навчального) процесу;
систему знань; мистецтво педагога; модель; засіб оптимізації і модернізації
освітнього

процесу;

процесуальний

компонент

(складова)

освітнього

(навчального) процесу; інтегративний підхід в освіті [179]. У нашому
дослідженні ми спиралися на думку авторів навчального-методичного
посібника «Технології навчання у вищій військовій школі», що дозволила
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використовувати узагальнений термін «технологія навчання» як такий, що
відповідає завданням нашого дослідження [49].
У

педагогічній

практиці

технології

навчання

набули

широкого

розповсюдження. Існують доволі розгалужені сталі їх класифікації [62; 215,
с.25-31; 246, с.171]. Збільшення різноманіття сучасних технологій навчання
(кредитно-модульна, модульно-рейтингова, нові інформаційні та інтерактивні
технології та ін.) поряд з традиційними (лекційно-семінарська, технології
проблемного та проектного навчання та ін.) є необхідною умовою реалізації
компетентнісного підходу. Разом з тим кожна з технологій не існує ізольовано
від інших, постає питання ефективного їх комбінування для успішного
досягнення цілей навчання.
На особливу увагу під час підготовки магістрів військового управління
заслуговує технологія контекстного навчання, запропонована та розроблена
А. Вербицьким. Вагоме місце у цій технології посідає моделювальна практика,
що полягає у заміщенні реального об’єкта професійної діяльності його
модельним логіко-почуттєвим відтворенням. Сутність діяльності полягає у
відтворенні в аудиторних умовах відповідного до навчальних дисциплін
квазіпрофесійного середовища, професійних відносин та дій через проведення
навчальних

(ділових)

ігор,

тренінгів

тощо.

Використання

імітаційних

навчальних моделей передбачає застосування отриманих знань під час
вирішення квазіпрофесійних завдань майбутньої діяльності [41].
Адаптованими до формування професійної компетентності спеціаліста у
ВВНЗ та такими, що вміщують потенціал для реалізації особистісноорієнтованого підходу до освітнього процесу, вважаються професійно
орієнтовані

технології

навчання: розвивального

навчання, тренінгового

навчання, проблемного навчання, коучінг-технологія в освіті, кейс-технологія
навчання та ін. Актуальність упровадження кейс-технології у систему вищої
професійної

освіти

обумовлена

її

компетентнісною

спрямованістю,

зорієнтованістю на підготовку фахівців, яким притаманні аналітизм, критичне
мислення, креативність, гнучкість у залагодженні проблемних питань [49,
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с. 217]. Застосування такої технології не лише спрямовує слухачів на вирішення
практичної проблеми, а й мотивує на опанування додаткових знань, набуття
досвіду,

способів

діяльності,

сприяє

відпрацюванню

самоосвітніх

і

дослідницьких вмінь, набуттю майбутніми фахівцями культури службового
(ділового) спілкування [47].
Інтерактивне навчання в педагогіці вищої школи А. Вітченко В. Осьодло,
С. Салкуцан розглядаєють як провідну ознаку сучасного освітнього процесу,
зорієнтованого на набуття фахової компетентності через активну взаємодію,
комунікацію, співпрацю всіх його суб’єктів [49, с. 192]. До інтерактивних
відносять такі технології: кооперованого навчання; колективно-групового
навчання; ситуативного аналізу; ігрового навчання; комунікативно-діалогові та
ін. [54].
Інноваційні технології навчання пов’язані, насамперед, із впровадженням
освітніх інновацій. «Інноваційне (лат. innovatio – оновлення, зміна) навчання –
зорієнтована на динамічні зміни в навколишньому світі навчальна та освітня
діяльність, яка ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, творчих
здібностей,

високих

соціально-адаптаційних

можливостей

особистості»

[62, с. 5].
Інноваційні технології класифікують на підставі двох ознак: наявності
моделі (предмета чи процесу діяльності) і наявності ролей (характеру
спілкування тих, хто навчається). Виділяють неімітаційні та імітаційні
інноваційні технології. Неімітаційні технології не передбачають побудову
моделей досліджуваного явища, процесу або діяльності. Основою імітаційних
технологій є імітаційне або імітаційно-ігрове моделювання [133].
До інноваційних технологій навчання відносять імітаційне моделювання,
сутність якого, за Р. Шенноном, розкривається через процес конструювання
моделі, що імітує складну реальну систему, та проведення експерименту на цій
моделі з метою розуміння її поведінки або оцінювання (з певними
обмеженнями)

різних

стратегій

(способів

дій),

що

забезпечують

функціонування всієї системи. У процесі проведення «імітації» фіксують події,
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стани або вимірюють вихідні впливи, за якими обчислюють характеристики
якості функціонування системи [261].
У своєму дослідженні І. Бистрова визначає технологію імітаційного
моделювання в освітньому процесі вищого навчального закладу як рольову
взаємодію в умовах вирішення професійно орієнтованих (навчальних та
практичних) задач, спрямованих на розвиток професійної компетентності та
особистісний розвиток студентів в процесі навчання з наступною можливістю
відтворення цієї діяльності в реальних умовах [38].
Проведений аналіз педагогічних джерел та досвід підготовки майбутніх
МВУ дає змогу пов’язати процес комплексного цілеспрямованого розвитку,
удосконалення та становлення особистості майбутніх магістрів військового
управління із застосуванням технології імітаційного моделювання як
системного

методу

створення

та

застосування процесу професійної

підготовки майбутніх магістрів військового управління до реалізації посадових
компетенцій військово-професійної діяльності на оперативно-тактичній ланці
управління в умовах невизначеності, що спроектовані засобами (системами)
імітаційного моделювання в освітньому процесі ВВНЗ.
На цей час накопичений достатній досвід застосування технології
імітаційного моделювання з використанням імітаційних комп’ютерних засобів
навчання у різних галузях професійної підготовки зарубіжних і вітчизняних
закладів освіти. Застосування таких засобів, які є по суті програмноімітаційними комплексами засобів чи системами імітаційного моделювання, у
процесі навчання в різних галузях розглядається у працях В. Адамса [273; 274],
Д. Антонюк [4], П. Банщикова [13], В. Бобильова [108], К. Елдріча [275],
Е. Кастронова [278], С. Кононенка [78], О. Лаврінчука [80] , С. Мотуза [156],
О. Мацюк [144], К. Нісули [289], С. Фортман-Рое [283], К. Перкінса [290],
В. Пермінова [260], О. Шендерук [260] та ін.
У зарубіжній літературі для визначення систем імітаційного моделювання
переважно використовуються терміни «симуляція» (англ. simulation) та
«симулятор» (англ. simulation system). Симуляція (симулятор) – це імітація
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певної реальної речі, ситуації чи процесу. Процес симуляції зазвичай включає
відтворення деяких ключових властивостей чи поведінки обраної фізичної або
абстрактної системи. Симуляцію проводять з різною метою – тренування та
навчання персоналу, тестування технології в граничних умовах, тестування
безпеки, розваги (відеоігри, симуляція невагомості). Симуляції доречно
використовувати за відсутності можливості провести експеримент над
реальною системою через її недосяжність, небезпеку, що може бути викликана
експериментом або високою вартістю такого експерименту.
Проведений аналіз досліджень з практики застосування таких засобів
навчання свідчить про відсутність єдиної термінології у працях науковців [4;
13; 15; 115; 144; 156; 222; 248; 275; 283]. Насамперед це пов’язано з
особливостями перекладу з іноземної мови та галузями застосування
імітаційного моделювання. Так, К. Елдріч розглядає використання симуляцій в
освіті, проблеми добору та побудови симуляцій, поєднання навчальних цілей з
ігровими механіками, типи симуляцій і перспективи розвитку сфери
використання програмно-імітаційних комплексів в освіті [275]. Вітчизняні
науковці

П. Банщиков

та

В. Паздрій

висвітлюють

досвід

проведення

навчальних занять та змагань із використанням бізнес-симуляцій [13],
О. Мацюк розглядає комп’ютерні симуляції як засіб формування професійної
компетентності майбутніх перекладачів в умовах інформаційного суспільства
[144].

Зазначене

спричинило

неоднозначність

трактування

результатів

досліджень, не дає можливості проводити узагальнення педагогічних явищ.
Дослідження всіх науковців свідчать про надзвичайну ефективність і
перспективність

комп’ютерних

симуляцій

для

формування

необхідних

компетентностей, які згодом з легкістю переносяться в реальну діяльність.
Саме тому вони активно використовуються провідними бізнес-школами
Harvard, Wharton, Kelley та всесвітньо відомими корпораціями Dell, Microsoft,
General Electric, Samsung, Citybank PWC та ін.
Використання систем імітаційного моделювання військового призначення
широко розповсюджено в освітніх та науково-освітніх установах у всьому світі.
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Для найбільш розвинених країн світу, таких як США, Велика Британія, Франція
засоби

імітаційного

моделювання

бойових

дій

стали

обов’язковим

інструментом оперативної підготовки органів управління. Завдяки здатності
«створювати»

динамічне,

максимально

наближене

до

бойових

умов,

квазіпрофесійне імітаційне середовище, вони стали також потужним засобом
освітнього процесу, що відповідає запитам сучасних підходів до навчання,
принципам активного навчання, підвищує результативність освітнього процесу
під час колективної та індивідуальної форм підготовки.
У ЗС України за останні роки різноманітні тренажерні комплекси,
індивідуальні симулятори та системи імітаційного моделювання також
отримали розповсюдження. Комп’ютеризація бойової підготовки дає змогу
різко скорочувати кількість особового складу та бойової техніки, що
залучаються для проведення навчань (тренувань) з підготовки органів
військового управління. Зазначене є особливо важливим в умовах скорочення
«можливостей полігонної бази» у світі, використання якої ускладнено також
через зростаючі екологічні міркування.
Сучасним військовим іграм відводиться настільки важлива роль, що часом
не тільки результати їх проведення, й детальний зміст становить військову
таємницю.
Наукові розвідки з вивчення закордонного досвіду використання
імітаційних засобів військового призначення проводили О. Заруба [94],
Р. Казмірчук [110], М. Кос [121; 122], Е. Сарафанюк [209] та ін.
Дослідження

проблем

застосування

імітаційного

моделювання

ускладнюється вживанням різної термінології у працях закордонних та
вітчизняних науковців, а саме: тренажерні комплекси, засоби імітаційного
моделювання,
симуляції,

засоби

імітаційно-рольового

програмно-імітаційні

моделювання,

комплекси,

комп’ютерні

симулятори,

імітаційні

комп’ютерні засоби навчання та ін.
Відповідно до класифікації НАТО LVC (Live,Virtual and Constructive)
симумятори

поділяють

на

три

основних

види:

реальні

–

суб’єкти
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використовують зразки тренувального озброєння та військової техніки в
полігонних умовах обстановки; віртуальні – суб’єкти використовують
віртуальні зразки одиниць озброєння й військової техніки або їх компоненти;
конструктивні – комп’ютерні імітаційні програми та системи, у яких
відбувається управління суб’єктами віртуальними моделями особового складу,
озброєння та військової техніки в умовах динамічної електронної обстановки
(бойових дій, навколишнього середовища та ін.) [288].
Вибір тренажера (реального, віртуального або конструктивного) залежить
від форми підготовки (індивідуальна, колективна), рівнів застосування
(тактичний, оперативний, стратегічний), навчальних цілей, можливостей
навчально-матеріальної та технічної бази тощо. Закордонний досвід свідчить
про ефективність комплексного застосування всіх типів імітаційних систем у
заходах бойової підготовки військ (сил), освітніх процесах [94; 108; 110; 288].
У дисертаційній роботі відповідно до наданої класифікації ми розглядали
конструктивні симулятори, які визначені нами як засоби імітаційного
моделювання бойових дій (ЗІМБД) або системи імітаційного моделювання.
Засоби

імітаційного

моделювання

бойових

дій

багатоцільового

призначення використовуються за умов колективної форми професійної
підготовки у ВВНЗ: військові ігри, командно-штабні навчання (КШН), тактичні
тренування, командно-штабні тренування (КШТ), групові вправи, практичні
заняття

та

ін.

Завдяки

імітаційному

моделюванню

з

використанням

розподіленої інформаційної мережі, відповідного програмного обладнання,
тренувальних сценаріїв та навчально-методичного забезпечення освітнього
процесу, значно посилюється практична складова освітнього процесу без
коштовних виїздів на навчальні полігони.
Узагальнення дослідження досвіду використання ЗІМБД під час
освітнього процесу в НУОУ ім. Івана Черняховського, хід та результати якого
надані в розділі 2.1. дисертації, дали змогу виокремити такі основні проблеми:
практична складова професійної підготовки недостатньо наповнена заняттями
(тренуваннями) з використанням технології імітаційного моделювання; її
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застосування не пов’язано з логікою та змістом навчальних занять, є
нецілеспрямованим,
неконтекстним;

у

несистемним,
процесі

непослідовним

планування

та

і,

застосування

найголовніше,
технології

не

використовуються спеціальні методики, методи й інформаційні засоби;
викладачі та майбутні МВУ недостатньо вмотивовані й не готові до її
застосування тощо. Таким чином, відсутність відповідного проектувального,
дидактичного, методичного забезпечення освітнього процесу нівелює докладені
зусилля до застосування ЗІМБД, не дає змоги отримати високий результат під
час процесу такої професійної підготовки.
Шлях до усунення зазначених недоліків у дисертаційному дослідженні
було спрямовано у площину застосування технології імітаційного моделювання
відповідно до її ознак, характеристик та структури як технології навчання.
Сучасну технологію навчання характеризують такі позиції [206, с. 147]:
технологія розробляється під конкретний педагогічний задум, її основу
становить певна методологічна, філософська позиція автора; технологічна
послідовність дій, операцій, комунікацій вибудовується відповідно до цільових
установок, що мають форму конкретного очікуваного результату;
функціонування

технології

передбачає

взаємозв’язану

діяльність

викладача і тих, хто здобуває знання, на договірних засадах із урахуванням
принципів індивідуалізації та диференціації, оптимальну реалізацію людських і
технічних можливостей, застосування діалогу, спілкування;
поетапне планування й послідовне втілення елементів технології мають, з
одного боку, відтворюватися будь-яким викладачем, а з іншого – гарантувати
досягнення запланованих результатів усіма студентами;
органічною частиною технології є діагностичні процедури, що містять
критерії, показники й інструментарій вимірювання результатів діяльності.
Будь-яка технологія навчання також задовольняє деяким основним
критеріям технологічності. Зокрема, у нашому дослідженні ми спиралися на
такі критерії: концептуальності (повинна спиратися на певну наукову
концепцію, що передбачає філософське, психологічне, дидактичне, соціально-
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педагогічне обґрунтування досягнення цілей навчання); системності (мати
ознаки системи – логіку процесу, взаємозв’язок усіх його елементів, цілісність);
керованості (діагностичне цілепокладання, планування, проектування процесу
навчання, поетапної діагностики, варіювання засобами й методами для
коригування результатів); ефективності (бути ефективною за результатом і
оптимальною за витратами, гарантувати досягнення очікуваного результату
навчання);

відтворюваності

(можливість

повторного

застосування,

відтворення); динамічності (можливість розвитку або перетворення) [214; 235,
с. 13].
Технологію
взаємозв’язок

імітаційного

концептуальної,

моделювання
змістовної,

можна

представити

процесуальної

через

складових,

програмно-методичного забезпечення та критеріїв оцінювання технологічного
процесу відповідно до конкретних організаційно-педагогічних умов [179; 180;
206; 235; 253; 254].
Концептуальна складова технології відображає основні підходи щодо
ціннісного ставлення до слухача як майбутнього магістра військового
управління та суб’єкта, орієнтації на професійну компетентність як змістовну
модель діяльності, актуалізації механізмів професійного та особистісного
самовизначення, самореалізації, саморегуляції та короткого опису ідей, гіпотез,
принципів.
Змістовна частина технології містить загальні та конкретні цілі її
впровадження, розвитку суб’єктних структур, на які вона спрямована (зміст
спеціальних дисциплін містить навчальні професійні ситуації, творчі завдання,
дослідницькі

проекти,

орієнтовані

на

розвиток

готовності

майбутніх

спеціалістів до професійної діяльності), навчальні плани, навчально-методичні
матеріали, програми дисциплін тощо.
Процесуальна частина технології відображена через методи, види занять
і засоби, які застосовуються у освітньому процесі; творчу взаємодію викладачів
і слухачів. У процесуальній частині закладений технологічний процес, його
організація та етапи.
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Програмно-методичне забезпечення визначає обіг освітнього процессу,
готовність комплексу засобів, у тому числі методичних, проведення занять із
застосуванням технології.
Оцінювання успішності технологічного процесу розглядається через
аналіз отриманого результату; за необхідності застосовується зворотний зв’язок
для корекції всього освітнього процесу чи його складових.
Отже, технологія імітаційного моделювання для формування професійної
компетентності майбутніх МВУ є інноваційною технологією, яка дасть змогу
уникати багатьох недоліків традиційного навчання у ВВНЗ, пов’язаних із
пасивністю слухачів, формальним характером їх знань, недостатнім впливом
освітнього процесу на емоційну сферу особистості майбутнього фахівця. Поряд
із цим, квазіпрофесійна діяльність в імітаційному середовищі сприятиме
напрацюванню колективного досвіду розв’язання професійних ситуацій,
здатності до колективної рефлексії, продуктивного професійного спілкування,
практичної трансформації засвоєних знань.
Застосування технології імітаційного моделювання в освітньому процесі
ВВНЗ передбачало проведення педагогічного проектування та обґрунтування
організаційно-педагогічних умов, які будуть відповідати особливостям такого
процесу та забезпечувати його результативність.
Висновки до першого розділу
Здійснений аналіз наукових досліджень засвідчив актуальність проблеми
впровадження компетентнісного підходу до визначення якості професійної
підготовки майбутніх МВУ та забезпечення результативності сформованості їх
професійної компетентності під час освітнього процесу.
Встановлено, що зміст професійної компетентності визначається цілями,
завданнями, особливостями майбутньої діяльності, а структура професійної
компетентності МВУ – інваріантною та видовою структурами, змістовим
наповненням відповідної управлінської діяльності.

62
Аналіз та узагальнення теоретичних основ формування професійної
компетентності майбутніх МВУ із застосуванням технології імітаційного
моделювання дали змогу сформулювати нижченаведені висновки.
1. З’ясовано, що у контексті компетентнісного підходу проблема
формування професійної компетентності майбутніх магістрів військового
управління є актуальною у професійній педагогіці, а зусилля з її вирішення
мають системний різноплановий характер.
Досліджено сутність, структуру та зміст професійної компетентності
майбутніх магістрів військового управління для розроблення наукового
підґрунтя її формування. З’ясовано, що професійна компетентність магістра
військового управління є складним інтегрованим професійним утворенням
офіцера

оперативно-тактичної

ланки

управління,

що

проявляється

в

підготовленості, здатності та готовності мобілізувати й застосувати знання,
уміння, навички, військово-професійний досвід і професійно важливі якості у
процесі виконання посадових обов’язків в умовах бойової та повсякденної
діяльності.
2. Визначено
компетентності.

інваріантну

Інваріантна

та

видову

структура

має

структури

професійної

ціннісно-мотиваційний,

когнітивний, праксеологічний, індивідуально-психологічний та конативний
компоненти, які визначають рівень сформованості професійної компетентності
під час зміни умов і ситуацій професійної діяльності. Видова структура
професійної компетентності складається із загальновійськової, військовопрофесійної та фахової компетентностей, які розкривають змістове наповнення
основних функцій майбутньої професійної діяльності.
3. З’ясовано, що процес комплексного цілеспрямованого формування та
розвитку

професійної

компетентності

майбутніх

магістрів

військового

управління під час їх професійної підготовки пов’язаний із застосуванням
інноваційної технології імітаційного моделювання. У ході дослідження
визначено

технологію імітаційного

моделювання

як

системний

метод

створення та застосування процесу професійної підготовки майбутніх магістрів
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військового управління до реалізації посадових компетенцій військовопрофесійної діяльності на оперативно-тактичній ланці управління в умовах
невизначеності,

що

спроектовані

засобами

(системами)

імітаційного

моделювання в освітньому процесі ВВНЗ.
4. Узагальнення результатів дослідження стану використання технології
імітаційного моделювання в освітньому процесі дало змогу пов’язати
результативність формування професійної компетентності із застосуванням
такої технології зі створенням і дотриманням організаційно-педагогічних умов,
які будуть відповідати особливостям цього процесу, забезпечувати його
стабільність і гарантованість результату.
Основні положення, висвітлені у першому розділі, знайшли своє
відображення у публікаціях автора [70; 71; 72; 73; 74; 77; 84; 85; 86; 88; 89; 90;
93; 108].
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РОЗДІЛ 2
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ
ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ
ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
2.1. Методика проведення дослідження
Мета

дослідження

полягала

в

теоретичному

обґрунтуванні

та

експериментальній перевірці результативності організаційно-педагогічних
умов

формування

професійної

компетентності

майбутніх

магістрів

військового управління в системі післядипломної освіти із застосуванням
технології імітаційного моделювання у процесі їх професійної підготовки,
зумовила пошук методологічного підґрунтя для її досягнення.
Проблеми методології педагогічних досліджень розкрито в наукових
працях

А. Ашерова

[10],

І. Блауберга

[26],

Б. Гершунського

[53],

С. Гончаренко [57], В. Загвязинського [68], А. Киверялга [129], С. Сисoєвoї
[219], Є. Юдіна [265] аналіз яких дав змогу визначитися з поняттєвим
апаратом, теоретико-методологічними принципами організації, проведення та
опрацювання результатів дослідження.
З метою пошуку результативних шляхів формування професійної
компетентності майбутніх МВУ із застосуванням технології імітаційного
моделювання

була

розроблена

методика

педагогічного

дослідження.

Методика дослідження вивчає сукупність фoрм і спoсoбів викoристання
метoдів дoслідження, а також пізнавальних і перетвoрювальних дій, oперацій
та впливів, щo здійснюються пoслідoвнo та спрямoвані на вирішення завдань
дoслідження, виконує основну функцію в організації дослідницької діяльності,
визначенні її алгоритмів у певних умовах із заданим педагогічним об’єктом
[57].
Науково-педагогічне дослідження виконувалося у чотири етапи.
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На

аналітико-пошуковому

етапі

(2014–2015)

проаналізовано

та

узагальнено психолого-педагогічні джерела з теорії та практики проблеми
дослідження професійної підготовки військових фахівців; поставлено мету та
завдання дослідження, визначено об’єкт і предмет дослідження; виявлено суть,
зміст та компонентну структуру професійної компетентності майбутніх МВУ;
обґрунтовано теоретичні і методичні положення формування професійної
компетентності із застосуванням технології імітаційного моделювання та
обґрунтовано організаційно-педагогічні умови такого процесу; розроблено
програму проведення педагогічного експерименту щодо діагностування рівня
сформованості професійної компетентності.
За

допомогою

теоретичних

методів

наукового

дослідження

проаналізовано та систематизовано державні програми, нормативні документи
з

військово-професійної

діяльності

магістрів

військового

управління,

національну рамку кваліфікацій, вимоги стандартів вищої освіти України,
освітньо-професійні програми.
Проаналізовано

та

узагальнено

психолого-педагогічні

аспекти

формування професійної компетентності фахівців різних галузей, специфіку
професійної діяльності магістрів військового управління та застосовано методи
системного аналізу, систематизації та конкретизації дослідницьких даних, що
дало змогу визначити суть і структуру професійної компетентності майбутніх
МВУ.
Проаналізовано

педагогічні

(теоретичні

та

методичні)

положення

технології імітаційного моделювання, узагальнено сучасний вітчизняний та
зарубіжний досвід її застосування.
Проведено аналіз змісту навчання фахівців оперативного-тактичного
рівня підготовки (матеріали навчально-методичного збору). Виявлено, що обсяг
практичної підготовки в межах освітньо-професійних програм (факультативні
курси (практики, комплексні методичні задачі (військові ігри), командноштабні навчання, розрахунково-графічні роботи), навчальні заняття практичної
спрямованості за видами (групові заняття, практичні заняття, групові вправи,
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навчальні заняття теоретичної та практичної спрямованості за навчальними
дисциплінами) було розподілено таким чином: теоретичні заняття – 49 %;
практичні заняття – 46 %; контрольні заняття – 5 %. Це засвідчило достатню
практичну зорієнтованість професійної підготовки майбутніх МВУ.
Проаналізовано результати проведеного опитування побажань слухачів
університету щодо змісту навчання університету та виявлено стійкий запит на
збільшення кількості практичних занять – 41 % (лекції – 21 %, семінари – 29 %,
самостійна робота – 9 %), збільшення складової системи практичної
підготовки: практичні заняття на базі військ – 53 %, командно-штабні навчання
та комплексні задачі – 39 %, контрольні роботи, розрахунково-графічні роботи
– 8 %. Також 62 % слухачів вважають, що під час професійної підготовки
недостатньо

часу

виділяється

на

проведення

практичних

занять

із

застосуванням систем імітаційного моделювання.
За результатами проведеного опитування майбутніх МВУ щодо якості
освітнього процесу виявлено запит на подальше впровадження в університеті
новітніх освітніх та управлінських інформаційних технологій; викладання
аналізу позитивних та негативних аспектів практики застосування військових
частин і підрозділів ЗС України (в тому числі під час антитерористичної
операції, операції об’єднаних сил) та впровадження в освітній процес такого
досвіду; вдосконалення навчальної матеріально-технічної бази університету.
Таким чином, удосконалення процесу професійної підготовки майбутніх МВУ
пов’язано із збільшенням практичної складової навчальних занять із
застосуванням систем імітаційного моделювання, продовженням впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій та активних методів навчання,
орієнтацією змісту навчання на сучасні практичні аспекти застосування військ
(сил).
На етапі обґрунтування умов застосування технології імітаційного
моделювання проведено оцінювання шляхом ранжування викладачами та
слухачами характеристик ЗІМБД як систем імітаційного моделювання щодо
застосування в освітньому процесі університету. В опитуванні взяли участь 30
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слухачів, які вже мали досвід роботи із ЗІМБД та 15 викладачів університету,
які використовували зазначені засоби навчання у своїй педагогічній діяльності
(табл. 2.1).
У ході опитування було необхідно проаналізувати та розставити залежно
від

важливості

фактори

(перше

місце

–

найважливішому

фактору)

використання ЗІМБД. Перелік тверджень був розроблений відповідно до
основних етапів формування професійної компетентності із застосуванням
технології

імітаційного

моделювання

(цілепокладання

–

мотивація

та

стимулювання – процес засвоєння навчального матеріалу – практичне
застосування знань для формування вмінь і навичок – контроль та
самоконтроль за результатами навчання – корекція освітньої діяльності та
учіння) (додаток Г).
Таблиця 2.1
Оцінювання викладачами та слухачами характеристик засобів
імітаційного моделювання бойових дій
Слухачі
Чинники

1
Зменшення розриву між теорією та
практикою, що виражається в можливості
отримання наочних прикладів вивчених
процесів і явищ
Індивідуалізація навчання (урахування
психологічних особливостей фахівця, вибір
умов тощо)
Забезпечення можливості тренування у
вирішенні
практичних
завдань
(відпрацювання умінь і навичок)
Можливість отримання порад, прикладів
реалізованих рішень у відповідних умовах
навчального середовища
Забезпечення
наочності
отриманих
результатів (у процесі вивчення певного
процесу або явища, вирішення завдань або
виконання завдань).
Забезпечення
можливості
отримання
навичок із організації та управління
віртуальними підрозділами (силами)

Викладачі

Ранг

X iс

S 2ijс

Ранг

X iв

S 2ijв

2

3

4

5

6

7

1

5,3

12,4

8

7,1

10,1

2

5,6

10,0

3

4,5

10,6

3

5,8

10,5

5

5,3

8,2

4

6,0

11,5

6

5,8

7,2

5

6,0

10,3

2

4,1

7,0

6

6,1

10,3

10

7,5

7,5
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Продовження таблиці 2.1
1
Підвищення мотивації навчання, цільових
установок та мотивів, пов’язаних з їх
бажанням реалізувати прийняті рішення та
оцінити результат
Посилення активності участі слухачів в
освітньому процесі, що виявляється у
виникненні потреби задавати питання,
намагатися шукати на них відповіді, у
бажанні удосконалити процес навчання
Можливість моделювання роботи органів
управління, удосконалення навичок щодо
процесу прийняття рішення
Забезпечення
можливості
самостійної
перевірки отриманих під час навчання
знань, умінь та навичок за допомогою
імітаційного моделювання
Практично
не
обмежений
перелік
квазіпрофесійних ситуацій відповідно до
віртуальних можливостей їх відтворення
Забезпечення об’єктивності оцінювання
стану
сформованості
професійної
компетентності

2

3

4

5

6

7

7

6,7

14,3

12

8,3

14,2

8

6,8

11,0

11

8,0

10,4

9

6,8

12,3

1

3,0

6,6

10

7,2

8,9

4

4,6

4,0

11

7,4

9,9

7

6,5

6,1

12

8,0

13,4

9

7,1

14,5

Обробка результатів проводилася методом простого ранжування:
mс ( в )

X iс ( в ) 

n
j 1

mс ( в )
ijс ( в )

mс ( в )

;

S 2 ijс ( в ) 

 (n
j 1

ijс ( в )

 X iс ( в ) ) 2

mс ( в )

,

(2.1)

де X iс (в ) – середнє значення номера місця i-го фактору за результатами
обробки даних, отриманих від слухачів (викладачів);

S 2 ijс ( в ) – оцінка стандартного відхилення (дисперсія) оцінок i-го фактору
від середнього значення за результатами обробки даних, отриманих від
слухачів (викладачів);

nijс (в ) – номер місця, яке присвоєне i-му фактору j-м слухачем
(викладачем);

mс (в ) – кількість слухачів (викладачів), які брали в опитуванні.
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Результати ранжування чинників, що впливають на ефективність
навчання із ЗІМБД, зведені до таблиці (див. табл. 2.1).
Дані табл. 2.1 демонструють, що як слухачі, так і викладачі, вважають
досить важливими для навчання із ЗІМБД такі фактори як досягнення
індивідуалізації навчання (друге й третє місця відповідно), забезпечення
можливості тренування у вирішенні практичних завдань (третє й п’яте місця
відповідно), наочність отриманих результатів (п’яте й друге місце відповідно),
прикладів реалізованих рішень у відповідних умовах навчального середовища
(четверте й шосте місця відповідно).
У той же час і слухачі, і викладачі не вважають основними такі чинники
як: посилення активності слухачів в освітньому процесі (восьме й одинадцяте
місця відповідно); практично не обмежений перелік квазіпрофесійних ситуацій
відповідно до віртуальних можливостей їх відтворення (одинадцяте й сьоме
місця

відповідно);

забезпечення

об’єктивності

оцінювання

професійної

компетентності (дванадцяте та дев’яте місця відповідно).
Цікавить те, що до деяких чинників ставлення слухачів і викладачів не
збігаються. Наприклад, слухачі ставлять на перше місце такий чинник, як
зменшення розриву між теорією та практикою, а викладачі відводять цьому
фактору лише восьме місце. І, навпаки, викладачі вважають важливим надання
слухачам можливості моделювання роботи органів управління, удосконалення
навичок щодо прийняття рішення (перше місце), а слухачі ставлять цей фактор
лише на дев’яте місце.
Крім того, існують менш виражені, але все ж таки істотні відмінності в
оцінюванні слухачами та викладачами таких чинників як: забезпечення
можливості самостійної перевірки отриманих під час навчання знань, умінь та
навичок за допомогою імітаційного моделювання (десяте й четверте місця
відповідно); підвищення мотивації навчання (сьоме й дванадцяте місця
відповідно); забезпечення можливості отримання навичок з організації й
управління віртуальними та реальними підрозділами (силами) (шосте й десяте
місце відповідно).
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Таким чином, слухачі у процесі свого професійного становлення
очікують від ЗІМБД інших можливостей, ніж викладачі, які займаються
підготовкою та проведенням занять (тренувань) із застосуванням технології
моделювання.
Для виявлення самооцінки стану підготовленості викладачів до
формування професійної компетентності майбутніх МВУ із використанням
технології імітаційного моделювання їм було запропоновано заповнити ще
одну анкету (табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Результати анкетування самооцінки підготовленості викладачів до
застосування технології імітаційного моделювання
№
Питання анкети
п/п
важливо
формувати
професійну
1 Чи
компетентність
у
майбутніх
магістрів
військового
управління
у
ВВНЗ
із
використанням
технології
імітаційного
моделювання?
2 Які види занять для формування професійної
компетентності найефективніші, на Ваш
погляд?

Так

К-ть,
%
64

Ні

36

Лекції
Семінарські

12
21

Варіанти відповідей

Практичні заняття
(тренування) із
застосуванням ЗІМБД
основні
напрямки
удосконалення Підвищення навченості
3 Які
професійної підготовки майбутніх МВУ під час викладачів
формування професійної компетентності є Використання
найрезультативнішими?
зарубіжного досвіду
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Використання
інноваційних технологій
навчання
4 Які чинники, на Вашу думку, відіграють Особистісні якості
основну роль під час підготовці та проведення викладача
занять (тренувань) із застосуванням засобів Підготовка викладача
імітаційного моделювання бойових дій?
Досвід викладача
Як
Ви
оцінюєте
свій
рівень
володіння
Високий
5
технологію імітаційного моделювання та
відповідними
методиками
підготовки Середній
проведення занять (тренувань)?
Низький

48

25
27

12
55
33
15
37
48

Аналіз даних результатів дослідження (табл. 2.2), засвідчив, що 64 % із
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36 % викладачів зазначають важливість використання технології імітаційного
моделювання під час формування професійної компетентності у майбутніх
МВУ у ВВНЗ. Проте на запитання про свій рівень володіння технологією
імітаційного моделювання та відповідними методиками 48 % викладачів
зазначили «низький» і лише 15 % – «високий» рівень.
Таким чином, проведений аналіз свідчить, що викладацький склад
досить поінформований про можливості інноваційних технологій навчання,
має досвід використання ЗІМБД, але більшість із нього не відчуває себе досить
впевнено під час їх використання та вмотивовані отримати додаткову
методичну підготовку.
Проведений аналіз результатів анкетування дав змогу узагальнити
виявлені проблеми та складності, уточнити і систематизувати педагогічні
умови формування професійної компетентності, розробити опитувальники для
подальшого дослідження.
Разом з тим, у результаті проведеного аналізу освітньо-професійних
програм, робочих програм дисциплін спеціальності «Військове управління (за
видами збройних сил)» за спеціалізацією «Бойове застосування та управління
діями військових частин механізованих і танкових військ» визначено, що
робочі програми відповідно до змісту та логіки викладання дисциплін мають
достатній ресурс для часткової переорієнтації занять практичного спрямування
на заняття із використанням технології імітаційного моделювання, а зміст
дисциплін

дає

змогу

планувати

та

використовувати

різнопланові

квазіпрофесійні ситуації. Проте постає питання методичного супроводу
підготовки та проведення таких занять, підготовки викладачів і слухачів до
використання ЗІМБД.
Для вирішення виявлених проблем нами було запропоновано таке:
переорієнтація доцільних практичних, групових занять, групових вправ,
командно-штабних навчань на заняття (тренування) із використанням ЗІМБД;
насичення змісту дисциплін можливими квазіпрофесійними ситуаціями;
створення та впровадження спеціалізованих курсів для викладачів та слухачів
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щодо їх підготовки до застосування технології імітаційного моделювання та
ЗІМБД під час освітнього процесу.
Систематизація досліджень з використання ЗІМБД і власний досвід дали
змогу визначити й обґрунтувати організаційно-педагогічні умови формування
професійної компетентності майбутніх МВУ із застосуванням технології
імітаційного моделювання (детально в розділі 2.2 і в додатку Ж).
У результаті проведеного аналізу та узагальнення нами сформульована
гіпотеза дослідження, яка полягала у припущенні, що формування професійної
компетентності майбутніх МВУ із застосуванням технології імітаційного
моделювання буде результативнішим завдяки впровадженню відповідних
організаційно-педагогічних умов.
Таким чином, проведений аналітико-пошуковий етап дав змогу вирішити
перші два дослідницькі завдання дисертації: виявити на основі аналізу,
узагальнення та систематизації психолого-педагогічної теорії й практики
професійної підготовки офіцерського складу стан розробленості проблеми
дослідження, уточнити суть і зміст базових категорій та понять дисертації;
обґрунтувати

організаційно-педагогічні

умови

формування

професійної

компетентності майбутніх магістрів військового управління із застосуванням
технології імітаційного моделювання у процесі професійної підготовки.
На

аналітико-констатувальному

етапі

(2015–2016)

проведено

педагогічне моделювання та спроектовано структурно-функціональну модель
формування професійної компетентності майбутніх МВУ із застосуванням
технології

імітаційного

моделювання;

розроблено

авторську

методику

формування професійної компетентності майбутніх магістрів військового
управління

із

застосуванням

технології

імітаційного

моделювання

та

навчально-методичний комплекс для її супроводження; обґрунтовано зміст,
методи, основні види занять, засоби навчання й етапи реалізації методики
формування

професійної

компетентності

із

застосуванням

технології

імітаційного моделювання в освітньому процесі. Зазначене дало змогу
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виконати третє, п’яте та частково четверте дослідницькі завдання
дисертаційного дослідження.
Розроблений діагностувальний апарат оцінювання стану сформованості
професійної компетентності майбутніх МВУ був застосований та виявлений
початковий рівень сформованості професійної компетентності слухачів
спеціальності «Військове управління (за видами збройних сил)» спеціалізації
«Бойове застосування та управління діями військових частин механізованих і
танкових військ», що відповідає констатувальному етапу педагогічного
експерименту (детальніше у розділі 3.1).
Аналіз та узагальнення отриманих результатів попереднього етапу
дослідження дозволили конкретизувати та удосконалити організаційнопедагогічні заходи впливу на процес формування професійної компетентності
та підготуватися до формувального етапу педагогічного експерименту
(детальніше у розділі 3.1).
Виконання дослідно-експериментального етапу (2016–2018) дослідження
дало змогу виконати другу частину четвертого дослідницького завдання
дисертації: шляхом апробації розробленої авторської методики формування
професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління із
застосуванням

технології

імітаційного

моделювання

експериментально

впровадити організаційно-педагогічні умови в освітньому процесі.
Зазначене відповідало формувальному етапу педагогічного експерименту
(детальніше у розділі 3.1).
На завершувально-узагальнювальному етапі (2018–2019) дослідження
проведений

контрольний

Експериментально

перевірено

підетап

педагогічного

результативність

експерименту.

запроваджених

під

час

формувального етапу обґрунтованих організаційно-педагогічних умов шляхом
опрацювання та інтерпретації результатів констатувального та формувального
етапів експерименту. Перевірено та підтверджено статистичну значущість
результатів сформованості професійної компетентності щодо достовірності
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відносних

показників

відмінностей

її

сформованості

між

слухачами

контрольної та експериментальної груп (детальніше у розділі 3.2).
За допомогою методів зіставлення та узагальнення сформульовані
загальні висновки за результати дисертаційного дослідження. Розроблено та
впроваджено

методичні

рекомендації

щодо

формування

професійної

компетентності майбутніх МВУ із застосуванням технології імітаційного
моделювання.
Таким

чином,

методика

дослідження

формування

професійної

компетентності майбутніх МВУ із застосуванням технології імітаційного
моделювання ґрунтується на результатах аналізу цієї проблеми в педагогічній
теорії та практиці. Розроблення такої методики дало змогу визначити основні
етапи його проведення, упорядкувати необхідні теоретичні дослідження,
обґрунтувати, запровадити та перевірити результативність організаційнопедагогічних умов її формування із застосуванням технології імітаційного
моделювання.

2.2.

Організаційно-педагогічні

компетентності

майбутніх

умови

магістрів

формування

військового

професійної

управління

із

застосуванням технології імітаційного моделювання
У першому розділі дисертаційного дослідження нами було встановлено,
що відповідно до сучасних вимог підготовки технологія імітаційного
моделювання є доцільною для використання в процесі професійної підготовки
у ВВНЗ та потребує певних організаційно-педагогічних умов для максимально
результативного її застосування (відповідно до ознак, особливостей та
структури такої технології).
У результаті аналізу психолого-педагогічних досліджень проблем
створення та розвитку організаційних, педагогічних умов формування різних
видів компетентностей (Є. Брижатий [36], О. Гура [60], Ю. Мельничук [145],
В. Петрук [182], Т. Ткаченко [237] та ін.), готовності до професійної діяльності
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(О. Бойко [32], В. Осьодло [172], В. Свистун [212] та ін.), підготовки фахівців з
використанням засобів моделювання (О. Бабаян [12], Е. Сарафанюк [209],
Я. Сікора [222], Н. Хараджян [248] та ін.) ми дійшли висновку, що дослідники
визначають

та

досліджують

особливості

організаційних,

педагогічних,

організаційно-педагогічних умов залежно від педагогічних систем, освітніх
цілей, навчальних процесів, змісту майбутньої професійної діяльності тощо.
Педагогічні умови, які на думку І. Толока, сприяють формуванню
психолого-педагогічної

компетентності

майбутніх

магістрів

військового

управління в системі післядипломної освіти є такі: чітка цільова, конструктивна
операційно-діяльнісна
дисциплін;

системне

спрямованість
змістовне,

у

вивченні

психолого-педагогічних

організаційно-методичне

забезпечення

навчального процесу, мотиваційно-ціннісна орієнтація слухачів та ін. [238].
Мельничук Ю. досліджує організаційно-педагогічні умови формування
професійних знань майбутніх офіцерів підрозділів прикордонного контролю,
які складаються із таких умов: посилення професійної спрямованості
навчально-виховного процесу; забезпечення мотивації щодо професійного
самовдосконалення майбутніх офіцерів підрозділів прикордонного контролю;
застосування

комплексу

інформаційно-технологічного

забезпечення

їх

підготовки [145]. Є. Брижатий обгрунтовує такі організаційно-педагогічні
умови:

створення

моделі

професійної

готовності

майбутніх

офіцерів

інженерних військ у системі безперервної освіти; вдосконалення методики
поетапного формування професійних знань на різних етапах у системі
безперервної освіти; наявності мотиваційного осередку розвитку професійної
готовності у системі безперервної освіти майбутніх офіцерів інженерних військ;
наявності уточнених критеріїв оцінювання сформованості професійних знань
до професійної діяльності; безперервність професійного зростання [36].
На думку Г. Гапоненка, педагогічні умови успішності формування
професійної компетентності водолазів-підривників такі: педагогічна готовність
викладача до формування професійної компетентності майбутніх водолазівпідривників

та

мотивацією

до

навчання

майбутніх

МВУ;

практична
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спрямованість занять на реальні умови майбутньої професійної діяльності;
забезпеченням інформаційного середовища з використанням інформаційнокомунікаційних технологій; упровадження комплексної методики підготовки
водолаза-підривника, а також уточненням критеріїв, показників оцінювання
сформованості його професійної компетентності у ВВНЗ [51].
Дослідник Т. Ткаченко визначає такі організаційно-педагогічні умови
ефективного управління процесом формування професійної компетентності
майбутніх

фахівців

комунікаційних

безпеки

технологій:

життєдіяльності
забезпечення

засобами

інформаційно-

дидактичного

проектування,

конструювання і реалізації професійно орієнтованих засобів ІКТ на основі
моделювання професійної діяльності фахівців безпеки життєдіяльності з
урахуванням кваліфікаційних вимог до випускників ВНЗ МНС України;
побудова навчального процесу із застосуванням ІКТ на основі професійно
орієнтованих технологій з метою формування умінь і навичок приймати
оптимальні рішення або пропонувати варіанти їх розв’язку у надзвичайних
ситуаціях; створення і використання навчально-тренувальних комплексів для
навчання і тренінгу особового складу; організація у навчальному закладі
системи технологічної і методичної підтримки у сфері застосування ІКТ під час
викладання дисциплін професійної та практичної підготовки в умовах
інформаційно-освітнього середовища закладу освіти [237].
Педагогічні умови застосування імітаційно-рольового моделювання для
формування професійної компетентності майбутніх економістів, на думку
О. Бабаян, є такі: використання різних видів імітаційно-рольових моделей
(імітаційно-рольові ігри, модель віртуального підприємства, комплексна
імітаційно-рольова гра); розроблення імітаційно-рольових моделей на основі
реалізації дидактичних принципів (зростання складності, активності та
продуктивності

діяльності

студентів);

визначення

етапів

застосування

імітаційно-рольового моделювання з урахуванням логіки навчального процесу,
спрямованого

на

економістів [12].

формування

професійної

компетентності

майбутніх
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Три групи педагогічних умов розглядає Я. Скора, що забезпечують
ефективне формування професійної компетентності майбутнього вчителя
інформатики за допомогою засобів моделювання, зокрема, організаційнометодичні, технологічні та рефлексивні [222].
Під педагогічними умовами підвищення якості загальновійськової
підготовки курсантів ВВНЗ з використанням віртуального моделювання
Е. Сарафанюк розуміє застосування спеціальних електронних навчальних
посібників і підручників, використання програмованих імітаційних навчальних
ігор, організацію системи контролю процесом формування професійних
якостей курсантів на основі поєднання електронних тестів і польових
виходів під час їхньої загальновійськової підготовки [209].
Аналіз науково-педагогічних джерел також свідчить про те, що єдиної
дефініції поняття «організаційно-педагогічні умови» не існує, незважаючи на
часте використання в педагогічній літературі та дисертаціях.
Для
професійної

обґрунтування

організаційно-педагогічних

компетентності

із

застосуванням

умов

формування

технології

імітаційного

моделювання доречно визначитися з розумінням понятійного апарату.
Термін «організаційно-педагогічні умови» складається з двох змістових
частин:«організаційні умови» та «педагогічні умови».
У понятті «організаційні умови» важливим є визначення значення
«організація». Відповідно до філософського енциклопедичного словника, під
«організацією» розуміється (від франц. – organization, від пізньолат. – organize:
повідомляю, упорядкований вигляд, влаштовую): внутрішня впорядкованість,
узгодженість взаємодії більш чи менш диференційованих та автономних частин
цілого, що обумовлена його побудовою; сукупність процесів чи дій, що ведуть
до створення та удосконалення взаємозв’язків між частинами цілого;
об’єднання людей, що сумісно реалізують деяку програму чи мету та діють на
основі визначених процедур чи правил [245].
У словнику термін «умова» розглядається як чинник (лат.factor – чинник,
фактор), тобто рушійна сила, причина будь-якого процесу. Поняття «умова» –
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це сукупність змінних природних, соціальних, зовнішніх і внутрішніх чинників,
які впливають на фізичний, психічний і моральний розвиток людини, її
поведінку; виховання і навчання, формування особистості [186, с. 36].
На відміну від причини, що безпосередньо створює те чи інше явище чи
процес, умови складають те середовище, обстановку, у якій останні виникають,
існують чи розвиваються. Людина може створювати сприятливі та усувати
несприятливі чинники своєї діяльності. Впливаючи на явища та процеси, умови
також зазнають їх впливу.
Виходячи з розкритих вище визначень понять під організаційними
умовами доцільно розуміти важливий компонент комплексу явищ чи процесів,
від якого залежать інші феномени, що зумовлюються, та такий, який впливає на
спрямоване

та

впорядковане

формування

середовища,

в

якому вони

відбуваються.
В

освітній

практиці

створення

специфічних

умов

пов’язано

з

педагогічними та психологічними аспектами. Педагогічні умови розглядають
як чинники, які впливають на процес досягнення мети. Ці чинники, як правило,
поділяють на зовнішні (позитивні відносини викладача та того, хто вчиться;
об’єктивність оцінювання навчального процесу; місце навчання, приміщення,
клімат тощо) та внутрішні (індивідуальні властивості студентів, тобто стан
здоров’я, властивості характеру, досвід, уміння, навички, мотивація тощо) [169,
с. 85].
В. Кремень та В. Биков під час дослідження інноваційних завдань
сучасного етапу інформатизації освіти наголошують, що «в психологопедагогічних дослідженнях, що проводяться, помітне місце має приділятися
вивченню

педагогічних

умов

формування

навчального

середовища,

моделюванню його складу і структури, визначенню ролі і місця, яке займають і
відіграють в ньому засоби навчання, передусім комп’ютерно орієнтовані»
[125, с. 9].
Стає

очевидним,

що

педагогічні

умови

в

освітній

практиці

характеризують доволі широке коло чинників, обставин, явищ, які дасть змогу
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здійснювати і перетворювати педагогічний процес для отримання певного
ефекту в навчанні та вихованні.
Таким чином, педагогічні умови розглядали як елемент освітнього
процесу,

який

відображає

сукупність

обставин,

чинників,

потенційні

можливості навчального середовища, свідомо сконструйованого педагогом та
передбачає,

впливає

та

забезпечує,

але

не

гарантує

ефективного

функціонування та розвитку такого процесу.
Становить інтерес співвідношення організаційних і педагогічних умов. З
одного боку, організаційно-педагогічні умови виступають як різновид
педагогічних умов, тобто організаційні умови включені до змісту поняття
«педагогічні умови», а з іншого – організаційні умови виступають зовнішніми
обставинами для реалізації педагогічних умов.
Учені В. Бобрицька та С. Процька вважають, «що організаційнопедагогічні умови є різновидом педагогічних умов, які залежать від
особливостей організації навчально-виховного процесу. Вони відображають
функціональну залежність важливих компонентів педагогічного процесу у
різних його виявах» [28, с. 60]. Дослідники визначають такі організаційнопедагогічні умови застосування ІКТ: створення інформаційно-комунікаційного
педагогічного

середовища,

яке

забезпечить

формування

професійних

компетентностей у студентів; розроблення і впровадження навчальнометодичного супроводу, який відповідає завданням формування засобами ІКТ
фахівця гуманітарної сфери; залучення студентів у процес опанування ІКТ як
діяльності, що моделює різні аспекти їх майбутньої професії; здійснення
контролю за перебігом упровадження ІКТ у системі професійної освіти.
Ми долучаємося до висловленої думки та вважаємо, що організаційні та
педагогічні умови являють собою єдине ціле, виступаючи як його рівноцінні
частини.

Організаційні

умови

здійснюють

підтримку

можливості

та

супроводження реалізації педагогічних умов, тобто виступають просторовим
середовищем для освітнього середовища.
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Таким чином, організаційно-педагогічні умови є складовою освітнього
процесу, яка відображає сукупність потенційних можливостей освітньопросторового середовища, реалізація яких забезпечуватиме впорядковане,
спрямоване на ефективне функціонування, а також розвиток такого процесу.
У педагогічній літературі близьким, але не синонімічним до поняття
«освітнє середовище» виступає дефініція «освітній простір». Дослідники
А. Кух [128], О. Шапран [258] відрізняють «освітнє середовище» як статичне та
таке, що формується у межах конкретного навчального закладу, а «освітній
простір» – як динамічне, що відображає систему соціальних зв’язків та
стосунків у галузі освіти, характер взаємовідношень суспільства і соціальних
інститутів, пов’язаних із задоволенням освітніх потреб суспільства.
Дослідники зазначають, що з впровадженням інформаційних технологій в
освіту на всіх її рівнях основна увага приділяється розвитку інформаційного
освітнього середовища не тільки як провідника інформації, а й активного
чинника впливу на учасників навчального процесу. Відповідно організація
єдиного освітнього простору на базі використання сучасних комп’ютерних
технологій необоротним чином змінює сам педагогічний процес, його змістову,
організаційну і методичну основи [258].
Учений В. Бобрицька вважає, що основним напрямом діяльності вищих
навчальних закладів в умовах «розвитку інформаційно-комунікаційної сфери
суспільства повинно стати формування інноваційного освітнього середовища,
що передбачає зміну організації освітнього процесу, модернізацію освіти та її
змісту,

удосконалення

професійної

компетентності

викладачів

завдяки

опануванню інноваційними технологіями навчання» [29, с. 60]. Така думка є
дуже слушною до вирішення проблеми інформатизації у ВВНЗ в умовах
пріоритетності розвитку військової галузі для держави.
Технологічний

компонент

формування

інноваційного

освітнього

середовища пов’язаний з технологізацією системи освіти. І. Богданова у
структурі педагогічної інноватики виділяє специфічний напрямок, що
вивчатиме технологічні потреби освіти та розроблятиме шляхи, засоби і методи
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ефективного задовільнення цих потреб. Цей напрямок, «техноматика»,
пов’язаний як з технологіями нововведень в освітній простір, так і з
конкретними технологіями реалізації цих нововведень, що виконують такі
основні функції: удосконалювальну, тобто модернізаційну, модифікаційну, яка
раціоналізує традиційний педагогічний процес, трансформувальну, тобто таку,
яка радикально змінює традиційний процес, а також комплексну, або
комбінаторну, яка виконує сполучає елементи як традиційного, так і
інноваційного педагогічного процесу» [30].
Структурно інноваційне освітнє середовище розглядають через три
взаємопов’язані компоненти: суб’єктно-ресурсний, матеріально-технічний та
ідейно-технологічний, які взаємопов’язані між собою та визначають педагогічні
умови його формування. Суб’єктно-ресурсний компонент визначає суб’єкти
освітнього середовища (слухачів, викладачів) та умови здійснення їх суб’єктсуб’єктної

взаємодії.

Матеріально-технічний

компонент

відповідає

за

забезпеченість освітнього середовища відповідним стандартним обладнанням.
Ідейно-технологічний компонент визначає нормативні методики та технології
досягнення прогнозованих результатів у навчанні [128].
Ми будемо розглядати інноваційне середовище як педагогічно доцільно
організований освітній простір, який сприяє розвитку особистості, та
інтегрований засіб накопичення й реалізації інноваційного потенціалу
навчального закладу.
Таким чином, організаційно-педагогічні умови формування професійної
компетентності майбутніх МВУ із застосуванням технології імітаційного
моделювання – це комплекс організаційно-педагогічних заходів в освітньому
процесі, що відображає сукупність потенційних можливостей освітньопросторового та інноваційного змодельованого середовища, реалізація яких
забезпечує цілеспрямоване формування професійної компетентності.
Аналіз

теоретичних

засад

процесу

формування

професійної

компетентності, практики застосування технології імітаційного моделювання
дозволив визначити основні організаційно-педагогічні умови формування
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професійної

компетентності

із

застосуванням

технології

імітаційного

моделювання у майбутніх МВУ: проектувальні, змістовні та методичні. Для
їх

визначення

ми

врахували

висновок

групи

експертів,

яким

було

запропоновано проранжувати групи організаційно-педагогічних умов у порядку
важливості їх впливу на формування професійної компетентності (див. додаток
Ж). Експертами виступали п’ять досвідчених науково-педагогічних фахівців
НУОУ

імені

Черняховського

кафедри

Сухопутних

військ

та

центру

імітаційного моделювання з високим індексом рівня компетентності, з яких усі
мали науковий ступінь та вчене звання, а середній стаж роботи за
спеціальністю становив 25,4±5,2 років. Висновки цих експертів дали змогу
спрогнозувати позитивний вплив упровадження визначених організаційнопедагогічних умов на процес формування професійної компетентності
майбутнього МВУ із застосуванням технології імітаційного моделювання. У
зв’язку з тим, що результатами експертних оцінок є бали, то для їх аналізу
використовувалися

рангові

(непараметричні)

методи.

Для

визначення

узгодженості їх думок використовувалася методика розрахунку коефіцієнта
конкордації Кендалла. За даними експертних оцінок, результати підрахунків
коефіцієнта W=0,9 для р<0,00014, що перевищує табличне W=0,1035 для рівня
значимості 0,05. Зазначене підтверджує узгодженість думок експертів щодо
вибору найбільш результативних для формування професійної компетентності
майбутніх МВУ із застосуванням технології імітаційного моделювання
організаційно-педагогічних умов.
Проектувальні організаційно-педагогічні умови.
Проблему педагогічного проектування науковці [16; 17; 53; 104; 150; 184;
215; 233; 239; 251; 269] розглядали у різних аспектах. В. Ягупов ототожнює
проектування з процесом моделювання конкретних образів майбутнього,
конкретних деталей, створених педагогічних програм [269].
Нині є очевидною роль проектування у забезпеченні технологізації
освітнього процесу, у формуванні творчої особистості як викладача, так і тих,
хто здобуває знання. Процес проектування розглядають у таких планах: у
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змістовому – як діяльність викладача, спрямовану на обґрунтування цільової
ідеї, розроблення, створення моделі та реалізацію педагогічного проекту як
інноваційної моделі освітньо-виховної системи, орієнтованої на масове
використання; у структурно-функціональному – як єдність структурних
компонентів та відповідних їм функцій, що послідовно i циклічно змінюють
одна одну i тим самим створюють певну педагогічну технологію [184, с. 9–10].
Проектна

діяльність

викладача

під

час

час

формування

професійної

компетентності майбутніх фахівців передбачає: знання (знання конкретного
матеріалу, термінології, фактів, визначень тощо), розуміння (пояснення,
інтерпретація, екстраполяція), застосування (знання способів застосування),
аналіз (бачення зв’язків, структури), синтез (проектування діяльності),
оцінювання (судження) [239]. Таким чином, в основі проектувальної діяльності
лежить

створення

моделей,

які

потрібно

концептуально

обґрунтувати

відповідно до цілей та визначити змістовний і процесуальний компоненти
навчального процесу, що проектується.
Проектувальні організаційно-педагогічні умови у нашому дослідженні
зумовлюють створення проекту, який є інноваційною моделлю педагогічного
процесу

формування

застосуванням

професійної

технології

компетентності

імітаційного

майбутніх

моделювання,

що

МВУ

із

передбачає

проектування процесу навчання: визначення мети, форм і методів її досягнення,
засобів і форм поточного та підсумкового контролю, самоконтролю, корекцію
результатів тощо.
Змістовні організаційно-педагогічні умови визначають мотивування
професійного самоудосконалення слухачів та викладачів щодо активного
застосування ЗІМБД у різних видах навчальних занять. Використання
імітаційного моделювання елементів майбутньої професійної діяльності
уможливлює

«самореалізацію

сукупності

особистісних

і

суб’єктних

властивостей слухачів, які визначають специфіку самореалізації особистості.
Більшість з них взаємозв’язані, у той же час навіть тісно взаємозв’язані
властивості

можуть

впливати

на

змістовні

та

формально

динамічні
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характеристики самореалізації. Ураховуючи певну стабільність особистісних
властивостей, можна прогнозувати успішність самореалізації, особливо в
нестабільних умовах» [140, с. 16].
Осьодло В. досліджує розвиток професійної мотивації офіцерів та
розглядає мотиви й інтереси як важливі чинники професійної діяльності
офіцера, оскільки мотивація в офіцера надає можливість не тільки оволодівати
знаннями, уміннями, навичками і нормами поведінки, а й здійснювати змістову
реалізацію своєї професійної діяльності, готовність до неї. Саме від наявності
мотивації залежить здатність офіцера визначати пріоритетні та значущі
професійні цілі, знаходити змістові й ціннісні шляхи виконання своєї справи
[172; 174].
Цікавою є думка Д. Равена, що якщо компетентність розвивалася в
процесі досягнення конкретної мети, то людина буде здатна реалізувати її й у
ході досягнення іншої мети. Проте, оцінюючи компетентність людини, не
можна стверджувати, що вона нею володіє, якщо вона не виявляє її щодо мети,
яка не має для неї цінності, або навіть такої, що визначається нею як
високоціннісна на когнітивному чи емоційному рівнях, але не видається їй
досяжною в даних обставинах [201, с. 280]. Людина проявляє компетентність,
якщо переслідує особистісно значимі цілі, тобто є мотивованою.
Завданням викладачів з мотивування слухачів є визначення цінності та
значимості елементів майбутньої професійної діяльності для останніх,
виходячи з того, що спочатку буде виникати розуміння потреби такої
діяльності, а потім вже мотив до її оволодіння. Виконання такого завдання в
освітньому процесі дослідники вбачають у забезпеченні основних факторів
формування позитивної стійкої мотивації через практичне спрямування змісту
навчального матеріалу, організацію освітньої діяльності, колективні (групові)
форми навчальної діяльності, оцінювання процесу учіння, стиль педагогічної
діяльності викладача [141; 107, с. 25].
Таким чином, мотивація формування професійної компетентності
майбутніх

МВУ

забезпечується

через

актуалізацію

їх

здатності

до
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самоудосконалення й формування потреби в професійному саморозвитку;
практичну зорієнтованість змісту професійної підготовки; самопізнання
кожного слухача, його вольових та професійних якостей під час колективних
форм освітнього процесу; самоудосконалення та мотивацію професійного
зростання викладачів.
Практична зорієнтованість змісту професійної підготовки майбутніх
МВУ реалізується завдяки узгодженню теоретичної та практичної її
складових (у тому числі міждисциплінарних навчальних планів вивчення
загальних і військово-спеціальних дисциплін), що передбачає: проектування
змісту спеціальних навчальних дисциплін відповідно до професійних завдань;
надбання професійного контексту змісту навчання через системне, поступове
насичення навчального процесу елементами службово-професійної діяльності
(квазіпрофесійними

ситуаціями);

застосування

технології

імітаційного

моделювання відповідно до логіки навчальної дисципліни; наявність системи
інтегрованих міждисциплінарних та міжвидових (за видами збройних сил)
занять (тренувань) з використанням ЗІМБД.
Учений О. Спірін, досліджуючи умови підвищення якості застосування
ІКТ в освітньому процесі, визначає такі з них: удосконалення організації
процесу навчання; використання в навчальному процесі розроблених науковообґрунтованих методик, навчальних і методичних посібників, практичних
рекомендацій,

які

«дозволять

диференціювати,

індивідуалізувати

й

інтенсифікувати процес навчання, підвищити його результативність, зокрема
сформувати рівень фахових компетентностей, достатній для майбутньої
професійної діяльності» [228, с. 326].
Таким

чином,

підвищення

результативності

освітнього

процесу

неможливий без вдосконалення якості застосування технології імітаційного
моделювання (як складової ІКТ) через розвиток інформаційно-комунікаційної
компетентності його учасників, передусім викладачів.
Результативне використання технології імітаційного моделювання в
освітньому

процесі

майбутніх

МВУ

можливе

тільки

за

наявності
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кваліфікованих викладачів, які здатні та вмотивовані застосовувати її на
практиці. Саме тому проблема формування у викладачів мотивів щодо
професійної проектувальної діяльності, розвитку методичних знань і вмінь,
рефлексивної позиції щодо власної готовності до організації інноваційного
освітнього середовища є важливими для дослідження.
Аналіз наукової літератури засвідчив, що проблема готовності до
професійної діяльності є актуальною та має багатоаспектний характер [32; 34;
36; 105; 133; 140; 244]. Корисним для нас є результат дослідження
Т. Бондаренко та Г. Кожевнікова щодо моделювання готовності до розроблення
та використання комп’ютерних навчальних систем у майбутніх інженерівпедагогів. Така мета передбачає «вибір змісту, методів і засобів формування
готовності і, відповідно, зумовлює ієрархію цілей формування готовності, яка
логічно зумовлена і визначається інтегральною полікомпонентною природою
поняття «готовність»», що «можливо за умови досконалого знання всіх
характерних ознак і складових цієї діяльності» [34]. Таким чином, питання
забезпечення готовності є складним та потребує додаткової уваги.
У

дослідженні

поняття

«готовність»

розглянуто

узагальнено

як

внутрішню якість фахівця, яка визначається прихильністю до здійснення
професійної діяльності, а також ступінь засвоєння ним елементів, відповідного
досвіду, здатність використовувати цей досвід у професійній діяльності та
представлена єдністю мотиваційної, теоретичної та практичної складових.
Зазначимо, що мотиваційна готовність застосування технології імітаційного
моделювання значною мірою спирається на наявність теоретичного та
практичного підґрунтя використання ЗІМБД як сучасного засобу ІКТ, що
потребує часу та зусиль на його опанування.
Відтак, готовність викладачів до застосування технології імітаційного
моделювання у процесі педагогічної діяльності необхідно забезпечувати за
рахунок: залучення викладацького складу, що має професійні знання, тісно
пов’язані з практикою їх застосування у військах; оволодіння методикою
організації та проведення занять із застосуванням технології імітаційного
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моделювання; вивчення сучасних засобів і систем імітаційного моделювання
бойових дій та практики їх застосування у ЗС України, міжнародного досвіду
використання

новітніх

інформаційних

технологій

в освіті;

постійного

самовдосконалення.
Мотиваційна складова готовності викладачів також має містити
пропаганду результатів передового зарубіжного досвіду застосування ЗІМБД;
планування та організацію педагогічної діяльності щодо врегулювання питань
додаткових

годиновитрат

на

підготовку

до

занять

викладачів,

які

використовують такі засоби в освітньому процесі; руйнування існуючої
упередженості щодо ЗІМБД як складного засобу ІКТ в педагогічній діяльності.
Вирішення таких мотиваційних питань може бути спрямоване у площину
проведення

сертифікації

конференцій,

викладацького

зарубіжних

стажувань

складу;

для

організацію

семінарів,

обміну досвідом;

заохочення

викладачів-новаторів тощо.
Для формування професійної компетентності із застосуванням технології
імітаційного моделювання необхідно забезпечувати готовність слухачів до
застосування

ЗІМБД

військовослужбовців

як
ЗС

інноваційного
України

за

засобу
рахунок

професійної

підготовки

мотивування

розвитку

інформаційно-комунікаційної компетентності; здатності до самореалізації;
позитивного ставлення слухачів до своєї професійної підготовки, успіх якої
визначається

можливістю

застосування

професійних

вмінь

навичок

у

квазіпрофесійному освітньому середовищі.
Змістовна організаційно-педагогічна умова містить також готовність
технологічного забезпечення освітнього процесу ВВНЗ системою таких
сучасних ІКТ як: інноваційних технічних засобів навчання у системі контролю
й

оцінювання

результатів

навчання;

інтерактивних

і

мультимедійних

навчальних курсів дистанційних та змішаних технологій освіти; інтернетресурсів;

електронних

підручників,

електронних

навчально-методичних

комплексів; центрів імітаційного моделювання з відповідним рівнем ресурсної
підтримки (апаратної, мережевої, людської) для забезпечення навчання і
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тренінгу відповідного рівня професійної підготовки; забезпечення можливості
вибору

середовища

ЗІМБД

різних

рівнів

застосування

(тактичного,

оперативного, стратегічного).
Методичні організаційно-педагогічні умови формування професійної
компетентності майбутніх МВУ із застосуванням технології імітаційного
моделювання визначили як сукупність змісту, знань, вмінь, цінностей, чинників
та засобів, що дають змогу успішно сформувати та розвити їх шляхом
організації діяльності зорієнтованої на практику під час професійної
підготовки.
Змістова складова забезпечує визначення й розроблення видів навчальних
занять

(тренувань)

у

межах

навчальних

дисциплін

та

системи

міждисциплінарних і міжвидових (за видами ЗС України) занять (тренувань),
що моделюють їхню майбутню управлінську діяльність. Під час її реалізації
необхідно ураховувати рівень підготовленості тих, хто вчиться, до виконання
діяльності, вибір видів занять, які будуть відповідати формуванню відповідних
компетентностей тощо. Практичну складову професійної підготовки майбутніх
МВУ організовано шляхом використання технології імітаційного моделювання
(насичення занять (тренувань) квазіпрофесійними ситуаціями майбутньої
управлінської діяльності відповідно до логіки змісту навчальної дисципліни.
Процесуальна складова сприяє взаємодії викладачів та слухачів на різних
етапах

авторської

методики

формування

професійної

компетентності

майбутніх МВУ із застосуванням технології імітаційного моделювання. Під
час

розроблення

цієї

методики

головна

увага

була

зосереджена

на

квазіпрофесійному середовищі, у якому виникають і розвиваються процеси
інформаційно-навчальної взаємодії між слухачами, викладачем і ЗІМБД,
формується пізнавальна активність слухача за умови наповнення компонентів
середовища предметним змістом.
Методичні організаційно-педагогічні умови характеризуються цілісністю
педагогічного

процесу

та

цілеспрямованим

управлінням

навчально-

пізнавальною діяльністю слухачів; визначенням змісту, принципів, методів
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навчання, форм, видів навчальних занять; активізацією сприйняття навчального
матеріалу за рахунок ЗІМБД; використанням у навчальному процесі поряд із
традиційними

інноваційних

методів

навчання;

організацією

активної

самостійної позиції слухачів відповідно до індивідуальних особливостей.
Обґрунтовані організаційно-педагогічні умови необхідно розглядати
комплексно, оскільки відсутність або недотримання однієї з них створює
підстави для низької результативності застосування технології імітаційного
моделювання.
Таким

чином,

створення

та

дотримання

комплексу

необхідних

організаційно-педагогічних умов під час організації педагогічного процесу із
застосуванням технології імітаційного моделювання сприятиме забезпеченню
необхідного рівня сформованості професійної компетентності.
2.3. Модель формування професійної компетентності майбутніх
магістрів військового управління із застосуванням технології імітаційного
моделювання
Технологія імітаційного моделювання як інноваційна освітня технологія
створює додаткові можливості щодо формування професійної компетентності
майбутніх фахівців через можливість відстеження динаміки такого процесу та
оцінювання рівня її сформованості. Використання операційно-технологічних
властивостей процесу її формування є визначальним для нашого дослідження.
Проведення

педагогічного

моделювання

дало

змогу

відобразити

характеристики процесу формування професійної компетентності майбутніх
МВУ із застосуванням технології імітаційного моделювання у спеціально
створеному об’єкті – педагогічній моделі [263]. Поняття «модель» походить від
латинського слова modus, modulus (міра, образ, спосіб). Модель – це подумки
представлена чи матеріально реалізована система, яка відображає об’єкт
дослідження, здатна замінити його, вивчення її дає нову інформацію про об’єкт
[224].
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Спираючись на положення системного підходу та виходячи з того, що
модель

процесу

формування

професійної

компетентності

є

по

суті

цілеспрямованою системою, педагогічне моделювання доцільно виконувати в
три етапи.
Перший етап – аналіз системи. Дії, покладені в основу цього етапу,
спрямовані на вивчення об’єкта дослідження, отримання когнітивної моделі
зазначеного процесу. Основним змістом діяльності під час аналізу системи є
виокремлення системи процесу із середовища, формулювання мети і завдань,
що надають новий ракурс її функціонуванню, а також подання системи у
вигляді сукупності компонентів.
Другий етап – синтез моделі – полягає у визначенні методологічних
положень, завдяки яким процес проектування моделі набуває необхідної
єдності й цілісності; в отриманні моделей окремих компонентів, формалізації їх
зв’язків і в послідовному переході від компонентів до цілісної моделі процесу,
який проектується.
Третій етап – перевірка адекватності моделі. Основною метою цього
етапу є забезпечення відповідності моделі та системи об’єкта, у сенсі
досягнення необхідної точності опису процесу в умовах його ефективного
функціонування [181, с. 196].
Моделювання як метод наукового дослідження, що покладений в основу
розробки будь-якої моделі є інтегративним, об’єднує емпіричний і теоретичний
рівні та дає змогу поєднувати в ході дослідження експеримент з побудовою
логічної структури досліджуваного предмета. М. Ничкало зазначає, що під час
моделювання слід керуватися тим, що створена модель складається на основі
єдності мети, завдань, різноманітних видів діяльності, організаційних форм,
критеріїв функціонування системи як у цілому, так і окремих її підсистем.
Підсистема, як правило, постає компонентом моделі більш високого рівня, тому
для окреслення мети й особливостей її функціонування необхідно враховувати
завдання, поставлені перед моделлю вищого порядку [161].
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У педагогічній науці моделювання використовують для вирішення
завдань оптимізації структури навчального матеріалу, поліпшення планування
навчального процесу, управління пізнавальною діяльністю та навчальновиховним процесом, діагностики, прогнозування, проектування навчання тощо
[37; 57; 68; 132; 136; 170]. Математичні методи та моделі представлення знань
про предметну область проаналізував М. Лазарєв [132]. Дослідник подає
класифікацію моделей представлення знань про предметну область у вигляді
ієрархічної структури. Разом з тим, як зазначає Є. Лодатко, «модель» і
«моделювання» є складними для застосування у педагогіці, оскільки потрапили
до педагогіки з інших наук, а також мають такі «особливості, природа яких
ґрунтується на нечіткості, розпливчастості педагогічних понять» [135].
Склад моделі визначають залежно від мети дослідження – він повинен
надавати

можливість

відстеження

визначених

характеристик

об’єкта

дослідження. Практична цінність моделі у педагогічному дослідженні
визначається її адекватністю властивостям досліджуваного об’єкта, а також
тим, наскільки правильно застосовані основні принципи моделювання –
наочність, визначеність та об’єктивність.
Проведений аналіз свідчить про наявність елементів невизначеності як у
результатах процесу формування професійної компетентності, так і під час
основного процесу із застосуванням технології імітаційного моделювання.
Саме тому ми проектували модель структурно-функціональну з очікуваним
результатом, що допускає контроль і систему зворотного зв’язку для
корегування проміжних результатів. Центральним поняттям для структурнофункціональної моделі є поняття «функція» (від латинського слова functio –
виконання, здійснення), яка характеризує діяльність, роботу, зовнішній прояв
властивостей будь-якого об’єкта в даній системі відносин [224]. Разом з тим
структурно-функціональна модель, в основі якої лежать сутнісні зв’язки та
відношення між найважливішими компонентами системи, на нашу думку,
найбільше відповідає меті нашого дослідження.
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Модель формування професійної компетентності майбутнього МВУ у
ВВНЗ є системою компонентів, які розкривають: структурно-функціональну
структуру професійної підготовки й формування професійної компетентності
слухачів, активізації процесу їх включення у навчально-професійну діяльність;
мотивацію до засвоєння навчального матеріалу, вміння використовувати його
науковий

зміст

як

методологічний,

теоретичний

та

інформаційно-

технологічний засіб вирішення навчальних і професійних завдань. Така складна
система

взаємозв’язаних

компонентів

під

час

створення

необхідних

організаційно-педагогічних умов виконує основну мету освітнього процесу –
формує професійну компетентність майбутніх МВУ.
У проведених дослідженнях автори також акцентують увагу на
прогностичності моделі формування професійної компетентності випускника.
Модель має бути не тільки аналогом сьогоденної діяльності, а й містити
чинники перспективного впливу. Так, модель формування професійної
компетентності майбутніх магістрів військового управління із застосуванням
технології імітаційного моделювання, що створена на засадах сучасного
психолого-педагогічного

аналізу

процесу

формування

професійної

компетентності в системі начального процесу ВВНЗ, має передбачати
перспективи розвитку професійної підготовки майбутніх магістрів (можливості
модернізації змісту навчання, розширення переліку засобів імітаційного
моделювання бойових дій, вибору методів, форм навчання тощо).
Таким чином, модель формування професійної компетентності із
застосуванням

технології

імітаційного

моделювання

є

дослідницьким

інструментом, за допомогою якого можна чітко відтворити внутрішню
структуру досліджуваного процесу з виокремленням у ньому найважливіших
компонентів і відношень, системи чинників, які впливають на неї, ресурсного
забезпечення її розвитку. Модель дає змогу дослідити властиві їй функції:
допомогти зрозуміти сутність, пояснити досліджуване, передбачити результати
функціонування системи, виявити проблемні зони, а також виробити
прогностичну оцінку можливих варіантів поліпшення та оновлення всієї

93
змодельованої системи. Усе це сприяє своєчасному впровадженню необхідних
змін шляхом проведення конкретних заходів щодо коригування цілей
освітнього процесу, навчальних програм, змісту навчальних дисциплін, вибору
оптимальних методів, форм і засобів навчання, організації контролю,
розроблення навчально-методичного забезпечення тощо.
Спроектована модель представлена через закономірні, функціонально
пов’язані компоненти цілісної системи професійної підготовки майбутніх МВУ,
які поєднані в блоки та відтворюють цілеспрямований процес формування їх
професійної компетентності (рис. 2.1).
Проаналізуємо кожний з наданих блоків докладніше.
Концептуальний блок включає мету, завдання, методологічні підходи та
принципи формування професійної компетентності із застосуванням технології
імітаційного моделювання.
Метою

функціонування

моделі

системи

розглядають

заздалегідь

усвідомлений ідеальний запланований результат освітнього процесу щодо дій
та умов, які його спричиняють. Мета відображає не стільки просту взаємодію
будь-якої

множини

елементів,

скільки

їх

взаємодію

для

отримання

інтегрального, загального ефекту, результату, заради якого залучені елементи й
організовуються у систему [3].
Провідною метою розробленої моделі є цілеспрямоване формування
професійної компетентності майбутніх МВУ у процесі професійної підготовки,
що передбачає її вдосконалення. Зазначена мета має першочергове значення,
однак наявність зворотного зв’язку в моделі дає змогу реагувати на чинники
внутрішніх змін системи.
Основними

завданнями

формування

професійної

компетентності

майбутніх МВУ із застосуванням технології імітаційного моделювання є:
підвищення мотивації до навчально-пізнавальної діяльності через формування
здатності

до

рефлексування

та

потреби

саморозвитку;

застосування

професійних знань, умінь, навичок, військово-професійного досвіду,
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Концептуальний блок

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

Змістовний блок
Професійна компетентність (видова структура)
Зміст професійної підготовки
Курс «Засіб імітаційного моделювання
бойових дій у практиці підготовки військ
за новими стандартами»

Технологічний блок

Види навчальних занять
групова вправа, практичне
заняття, комплексна групова
вправа, командно-штабне
навчання, командно-штабне
тренування, самостійна
робота

Методи
комп’ютерна ділова гра,
аналіз конкретних
ситуацій, стимулювання,
метод вправ, дискусій,
методи контролю та
самоконтролю

Засоби

засоби імітаційного моделювання
бойових дій, інтерактивні
елементи мережевого
спілкування, інформаційнокомунікаційне забезпечення,
технічні засоби зв’язку, навчальні
та методичні посібники

Розіграш квазіпрофесійних ситуацій

Основний (діяльнісний)

Курс «Використання технології
імітаційного моделювання в освітньому
процесі
сучасного ВВНЗ»

Квазіпрофесійне імітаційне
середовище

Когнітивний
компонент

Праксеологічний
компонент

Індивідуальнопсихологічний
компонент

Конативний
компонент

Результативно-діагностичний блок
Тестування

Опитування

Спостереження

Психологічна
діагностика

Критерії діагностування сформованості професійної компетентності
Структурні (ціннісно-мотиваційний,
когнітивний, суб’єктний)

Функціональний
(процесуальні
та
результативні характеристики діяльності)

Рівні сформованості професійної компетентності
Високий

Достатній

Середній

Завершальний (рефлексивний)

Професійна компетентність (інваріантна структура)
Ціннісномотиваційний
компонент

Організаційно-педагогічні умови: проектувальні, змістовні, методичні

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

Підготовчий (мотиваційний)

МЕТА – сформувати професійну компетентність майбутніх магістрів військового управління

Низький

РЕЗУЛЬТАТ: сформована професійна компетентність
майбутніх магістрів військового управління

Рис. 2.1. Модель формування професійної компетентності майбутніх
магістрів військового управління із застосуванням технології імітаційного
моделювання
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професійно важливих якостей в умовах невизначеності квазіпрофесійного
середовища; включення у процес формування професійної компетентності
педагогічно

доцільного

об’єктивного

методичного

своєчасного

інструментарію;

діагностування

забезпечення

сформованості

професійної

компетентності майбутніх МВУ; спрямування їх професійної підготовки на
формування високого рівня професійної компетентності
Формування професійної компетентності майбутніх МВУ ґрунтується на
основних ідеях і положеннях системного, компетентнісного, контекстного,
синергетичного, аксіологічного та суб’єктно-діяльнісного підходів.
Відповідно до філософського визначення поняття «підхід» у сучасній
зарубіжній і вітчизняній педагогіці наукові підходи є основою освітнього
процесу [59].
Розвиток освітніх процесів у сучасному суспільстві, набутий досвід
педагогічних

інновацій

систематизації.

потребують

Спостерігається

постійного

загальна

узагальнення

технологічність

до

та

побудови

навчання в цілому, урахування можливостей проектування способу організації
процесу з послідовною орієнтацією на чітко визначені цілі, моделювання
досягнень дидактики в царині педагогічної практики (В. Беспалько [17],
Б. Гершунський [53], І. Зязюн [105], М. Кларін [116], Н. Крендел [281],
М. Махмутов, В. Монахов [150], [142], Б. Скінер [293], М. Чошанов [253]).
Системний підхід розглядаємо як напрям методології досліджень, який
полягає в дослідженні об’єкта як цілісної множини елементів у сукупності
відношень

і

зв’язків

між

ними.

Процес

формування

професійної

компетентності майбутніх МВУ із застосуванням технології імітаційного
моделювання розглядали за такими аспектами [256].
Системно-історичний аспект дав змогу з’ясувати вимоги часу до рівня
сформованості професійної компетентності магістрів військового управління,
сучасний стан та напрямки розвитку системи формування.
За допомогою системно-комунікаційного аспекту було виявлено зовнішні
зв’язки системи формування професійної компетентності з іншими системами.
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Так, рівень сформованості професійної компетентності майбутніх МВУ
визначає якість підготовки військових фахівців вищої управлінської ланки та
взаємодіє із системою військово-професійної підготовки ЗС України.
Системно-структурний аспект розглядав внутрішні зв’язки і залежності
між цілями, змістом та організацією процесу формування професійної
компетентності.
Системно-функціональний

аспект

виявив

функції

сформованості

професійної компетентності майбутніх МВУ. Наслідком сформованості
професійної компетентності слухачів – майбутніх магістрів військового
управління є сформованість професійної компетентності магістрів військового
управління.
Системно-елементний аспект включав виявлення елементів освітнього
процесу, які формують професійну компетентність майбутнього МВУ: цілі
формування, зміст, організацію процесу формування компетентності в умовах
ВВНЗ.
Системно-ресурсний аспект полягав у виявленні ресурсів (видів
навчальних занять, методів, засобів), необхідних для формування професійної
компетентності майбутніх МВУ.
Системний підхід дав змогу розглянути предмет нашого дослідження –
процес формування професійної компетентності – як цілісну систему, виявити
її структурні елементи (методологічну, змістовну, технологічну, результативнодіагностичну), встановити і впорядкувати зв’язки між ними, виділили
системоутворюючі зв’язки, які забезпечили поєднання різних елементів в єдину
систему.
Компетентнісний підхід у дослідженні розглядається не тільки в системі
проектування стандартів від знань до компетентностей, а й використання
компетентностей як своєрідного «будівельного матеріалу» видової професійної
компетентності майбутніх МВУ.
Ідеї реалізації компетентнісного підходу відповідно до мети нашого
дослідження, передбачали розроблення, проектування та реалізацію моделі
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процесу формування професійної компетентності в усіх його компонентах –
концептуальному,

змістовному,

технологічному,

результативно-

діагностичному [99; 134; 168; 252; 268].
При компетентнісному підході до освітнього процесу, процесу
формування професійної компетентності також визначалися функції, які
повинен виконувати магістр військового управління під час вирішення
відповідних завдань. Компетентнісний підхід реалізується через розробку
Стандартів вищої освіти України з виділенням таких компетентностей:
інтегральних, загальних, професійних та визначення стратегії навчання [230].
Визначальним

під

час

розгляду

питань

професійної

освіти

є

контекстний підхід (А. Вербицький [41; 43;], М. Ільязова [42], Е. Джонсон
[286], Н. Лаврентьєва [130] та ін.), який тісно пов’язаний з компетентнісним.
Автор концепції контекстного навчання А. Вербицький визначає його як
форму активного навчання, яка дасть змогу, на нашу думку, успішно
забезпечувати динамічне просування діяльності слухачів від навчальної, через
квазіпрофесійну та навчально-професійну діяльність до діяльності професійної
з відповідною трансформацією потреб, мотивів, дій, засобів і результату.
Пoслiдoвна тpансфopмацiя oднiєї фopми дiяльнoстi навчання в iншу все
бiльше наближається дo фopм opганiзацiї пpoфесiйнoї дiяльнoстi, але не
втpачає свoїх педагoгiчних властивoстей i мoжливoстей [41, с. 98].
Положення контекстного підходу у нашому дослідженні дозволили
визначити ділову гру як найбільш ґрунтовний метод сучасного педагогічного
процесу із застосуванням технології імітаційного моделювання, завдяки якій
можна

відтворити

за

допомогою

ЗІМБД

предметний,

соціальний

і

психологічний контексти майбутньої діяльності МВУ. Внутрішній контекст
професійної діяльності в такому випадку буде складатися із сукупності знань,
умінь,

досвіду,

професійно

важливих

якостей

та

індивідуальних

психологічних особливостей слухачів, а зовнішній – у квазіпрофесійному
імітаційному середовищі через соціальні, предметні, просторово-часові
впливи навчальних професійних ситуації, власних дій та їх наслідків. Такий
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«контекст професійного майбутнього, що задається під час навчання,
наповнює пізнавальну діяльність студентів особистим сенсом, обумовлює
високий рівень їх активності, пізнавальної та професійної мотивації» [43,
с. 70].
Застосування контекстного підходу під час формування професійної
компетентності із застосуванням технології імітаційного моделювання дав
змогу відповідно до трьох базових форм навчальної діяльності (академічної,
квазіпрофесійної, навчально-професійної) організовувати освітній процес
поступово: від лекцій, семінарів з використанням традиційних методів та
засобів до практичних (групових) занять (тренувань) із застосуванням
технології імітаційного моделювання і, далі, до командно-штабних навчань та
військового стажування.
Синергетичний підхід під час формування професійної компетентності
майбутніх

магістрів

військового

управління

набув

актуальності

з

переорієнтацією військової освіти на гуманістичну, суб’єктну модель
освітнього процесу, пріоритетами якої є інтереси особистості, тенденції
розвитку самого суспільства. Синергетика як сукупний колективний ефект
взаємодії великої кількості підсистем приводить до утворення стійких
структур та самоорганізації у складних системах [247].
Аналіз та узагальнення напрацювань (В. Буданова [37], В. Кавалєрова
[109], О. Князева [119], М. Ковалевича [120], Г. Хакена [247] та ін.) дали змогу
розглядати процес формування професійної компетентності майбутніх МВУ як
відкриту нелінійну систему, спрямовану на подолання застарілих поглядів на
організацію освітнього процесу, який ґрунтувався на передаванні готових
знань, та впроваджувати новий тип відносин між його суб’єктами на принципах
діалогізму, взаємодії і взаєморозуміння, співробітництва, співтворчості.
У світі нової освітньої парадигми особистість майбутнього МВУ є
відкритою системою, яка самовизначається, самоорганізується, володіє
емерджентними (виникаючими раптово) властивостями, для соціальнопсихологічної та педагогічної підтримки якої необхідні знання та правильне
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застосування принципів синергетики з метою продуктивного використання
потенціалу особистісної самоорганізації [109]. Під час застосування технології
імітаційного моделювання слухач перебуває в полі інтенсивного впливу
квазіпрофесійного

імітаційного

середовища,

величезної

кількості

різноманітних чинників об’єктивного і суб’єктивного характеру, які сприяють
особистісному становленню, професійному і загальнокультурному його
розвитку. Самостійне вирішення проблем під час такого освітнього процесу
відкриває ширші можливості до творчого застосування накопичених знань, що
допомагає

підготувати

непрогнозованих

змін

професійно
зовнішнього

мобільного,
середовища

адаптованого
магістра

до

військового

управління, який має здатність до цілеспрямованого пошуку та прийняття
рішень.
.Аксіологічний

підхід під час освітнього процесу майбутніх МВУ

передбачав насамперед свідоме ціннісне сприйняття та засвоєння слухачами
комплексу необхідних знань, умінь, навичок та формування професійних
якостей

особистості.

Успішність

результату

такого

процесу

відображатиметься через прояв їхніх моральних якостей та поведінки. Досить
часто саме цінність, сформована в особистості, є мотиваційним чинником її
професійної діяльності.
Розуміння вищої освіти як універсальної цінності знайшло теоретичне
обґрунтування у працях Б. М. Бім-Бада [25], В. Кременя [126], В. Сластьоніна
[223] та ін. Сучасні дослідники наголошують на тому, що реалізація
аксіологічного підходу в системі вищої освіти потребує уваги до формування
ціннісних орієнтацій майбутнього фахівця, які будуть зумовлювати основні
установки його діяльності, професійне кредо, образ майбутньої професійної
діяльності.
Набуття майбутніми МВУ професійної компетентності досягається також
завдяки особистісному присвоєнню сукупності таких загальнолюдських і
національних цінностей, а саме: повага до людини, захист її честі і гідності,
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прав і свобод; плюралізм, толерантність; перевага духовного над матеріальним;
демократизм; відповідальність, витривалість, наполегливість; патріотизм тощо.
Застосування аксіологічного підходу під час формування професійної
компетентності

дало

змогу

спрямовувати

професійну

підготовку

на

формування у слухачів ціннісного ставлення до майбутньої професійної
діяльності;

розвинути

систему

особистісних,

професійних

цінностей;

спрямувати освітній процес з викладання системи професійних знань на
усвідомлену вмотивовану діяльність суб’єктів такого процесу на забезпечення
виконання завдань підвищеної складності в умовах повсякденної та бойової
діяльності майбутніх МВУ.
Особливістю традиційних підходів до професійної підготовки та
управління освітнім процесом є зосередженість їх на відтворенні нормативновиконавчих шаблонів та стилів професійного мислення й поведінки.
Впровадження суб’єктно-діяльнісного підходу дозволяло ефективній реалізації
завдання формування та розвитку майбутнього МВУ як суб’єкта власного
професійного розвитку й професійної діяльності [32; 118; 174; 266; 270].
Застосування суб’єктно-діяльнісного підходу дало змогу виконувати
пріоритетні цілі сучасної професійної освіти, які на думку В. Осьодла, є у
формуванні у майбутнього фахівця соціального та особистісно-професійного
досвіду, за допомогою якого він зможе, спираючись на власний психічний
ресурс, діяти самостійно й відповідально в широкому колі соціальних ситуацій,
вибираючи оптимальні способи вирішення різноманітних проблем, розвиваючи
свій професіоналізм [174].
Професійна суб’єктність майбутніх МВУ існує та проявляє себе як
потенційна можливість та реалізована професійна активність. Концепція
суб’єктно-діяльнісного підходу, розроблена Є. Клімовим, дала можливість
розглядати

військового

фахівця

не

тільки

як

успішного

виконавця

запропонованих нормативів виконання діяльності, обумовлених знаннями,
вміннями, навичками та конкретними здібностями, а й як активного суб’єкта,
який формує та розроблює свою власну стратегію професійної діяльності.
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Застосування технології імітаційного моделювання уможливлює пізнання
скритних, індивідуальних динамічних процесів психіки, які актуалізуються під
час квазіпрофесійної діяльності: «обдумування, побудова образу майбутнього
продукту, результату, ефекту, способів його досягнення…» [118, с. 23].
Можливість спостерігання за змінами та реакціями особистості під час такої
діяльності дадуть змогу пізнавати також особливості формування тих
когнітивних, психологічних вольових регуляторів, які забезпечують у ній
реалізацію суб’єкта. Як зазначає Є. Климов, розвиток особистості, зокрема
здатностей людини, відбувається не в будь-якій діяльності, а в нормально
напруженій за рахунок ініціативності, активності, мотивованості суб’єкта цієї
діяльності [118, с. 23]. Саме такого роду діяльність відбувається під час
реалізації

квазіпрофесійних

ситуацій

на

заняттях

(тренуваннях)

з

використанням ЗІМБД через швидкоплинність подій та необхідність негайної
реакції на них в умовах реального часу.
Педагогічний процес формування професійної компетентності майбутніх
МВУ із застосуванням технології імітаційного моделювання підпорядковується
принципам, які визначають основні вимоги до організації навчально-виховного
процесу, його змісту, форм, методів, засобів щодо формування такого
інтегрального професійного утворення.
Розуміння принципів як основних вихідних положень, які визначають
орієнтацію й ведення процесу формування професійної компетентності, аналіз
перелічених

підходів,

компетентності

урахування

майбутніх

МВУ

вимог
та

до

формування

особливостей

професійної

освітнього

процесу

навчального закладу дали змогу виділити найважливіші дидактичні принципи,
що забезпечують успішне використання технології імітаційного моделювання:
науковість; системності і послідовність; оптимізація навчання; наочність;
активність, свідомість та самостійність [65; 69; 123; 167; 196; 251; 272].
Принцип

науковості

потребує

від

сучасного

освітнього

процесу

відповідності його сучасному розвиткові педагогічної науки й інформатизації
суспільства. Процес формування професійної компетентності із застосуванням
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технології імітаційного моделювання створює сприятливі умови для всебічного
розвитку слухачів, що потребує введення до навчальних програм підготовки
знань із галузі інформаційно-комунікаційних технологій і використання
діалогових методів, удосконалення організаційних форм дидактичного процесу,
змісту кожного заняття. Інформаційно-комунікаційні технології, з якими щільно
пов’язана технологія імітаційного моделювання, належать до технологій, які
динамічно розвиваються. Це істотно впливає на подальший розвиток
функціональних можливостей технологічної бази освітнього процесу та
спонукає до пошуку нових дидактичних рішень, удосконалення методик
навчання.
Принцип

системності

й

послідовності

стосується

змістовної

і

процесуальної складової навчального процесу, визначає логіку та послідовність
формування професійної компетентності. Закономірності психологічної науки
щодо логіки такого процесу передбачають оптимальну послідовність вивчення
навчальних дисциплін з урахуванням особливостей майбутньої діяльності (від
простого до складного) від системи теоретичних знань, отриманих під час
лекційних

та

семінарських

занять,

до

сформованості

відповідних

компетентностей із застосуванням технології імітаційного моделювання і далі –
до професійної компетентності магістра військового управління.
Принцип

оптимізації

навчання,

за

Ю. Бабанським,

передбачає

підвищення ефективності освітнього процесу через застосування найбільш
доцільних і відповідних для конкретної ситуації навчальних засобів [11]. Вибір
технології імітаційного моделювання та розроблення відповідної методики
формування професійної компетентності, на нашу думку, дає змогу найкраще
оптимізувати процес досягнення кінцевої мети – її сформованості на високому
та достатньому рівнях. Адаптуючи основні правила цього принципу до мети
нашого дослідження, зазначимо, що поряд із комплексним підходом до завдань,
змісту, методів, форм та засобів потрібно створювати умови для ефективного
вирішення визначених дидактичних завдань за визначений час, оперативно
регулювати та коригувати перебіг дидактичного процесу та своєчасно
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аналізувати отримані результати навчання та витрати часу у ході проектування
освітнього процесу із застосуванням технології імітаційного моделювання.
Принцип наочності, як «золоте правило дидактики» визначає сукупність
норм, які впливають із закономірностей процесу навчання і стосуються
пізнання дійсності на основі спостережень, мислення, практики на шляху від
конкретного

до

абстрактного,

і

навпаки.

Такий

принцип

найліпше

реалізувався під час використанням ЗІМБД, за допомогою яких можливе
комп’ютерне моделювання процесів бойових дій від окремої одиниці до
формувань різного рівня підпорядкованості. Самостійність дій слухачів у
процесі керування визначеним складом сил і засобів або управління
взаємодією таких підрозділів у змодельованих особливих умовах максимально
«унаочнює предмети отриманих теоретичних знань», спонукає до взаємодії,
синтезу отриманої інформації та формування власного уявлення про них.
Технологія імітаційного моделювання дає змогу в ході динаміки такої
взаємодії у часі та просторі зробити освітній процес не тільки більше
змістовним, а й психологічно забарвленим.
Принцип активності, свідомості та самостійності щодо досягнення
високого рівня сформованості професійної компетентності майбутніх МВУ
реалізовується адаптуючи шляхи, визначені В. Ягуповим, а саме: позитивним
ставленням до майбутньої професійної діяльності через створення під час
занять (тренувань) із використанням ЗІМБД проблемних ситуацій, які
потребують творчих та активних дій; адекватністю самооцінювання власних
досягнень під час вирішення квазіпрофесійних ситуацій у імітаційному
середовищі й зворотного зв’язку для самоконтролю та самовдосконалення;
стимулювання колективних форм роботи, професійної взаємодії суб’єктів
навчання та використання діалогічного методу навчання, який розвиває
самостійність у системі «суб’єкт-суб’єктних» відносин [272].
Пріоритетного значення набули під час формування професійної
компетентності майбутніх МВУ в системі післядипломної освіти також
андрагогічні принципи навчання [14; 103; 221; 225; 284; 287]. Такі принципи
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не заперечують дидактичним, а частково розвивають та корелюють з ними.
Головна відмінність андрагогічних принципів у тому, що вони визначають
діяльність і того, хто вчиться, і того, хто вчить, та організовує освітній процес.
Принцип актуалізації результатів навчання передбачав практичну
реалізацію отриманих теоретичних знань під час освітнього процесу.
Застосування технології імітаційного моделювання дало змогу поетапно, від
теорії до практики, від простого до складного, набувати та удосконалювати
практичні

навички

управлінської

діяльності

під

час

розіграшу

квазіпрофесійних ситуацій.
Принцип розвитку освітніх потреб реалізовувався шляхом оцінювання
результатів сформованості професійної компетентності в квазіпрофесійному
навчальному середовищі, що давало змогу виявляти правдивий ступінь
засвоєння навчального матеріалу, набуття відповідного рівня професійної
компетентності тощо. Освітній процес в такому випадку, у разі необхідності,
можна своєчасно корегувати, формулювати нові освітні потреби тощо.
Принцип усвідомлення навчання полягав в усвідомленні слухачами та
викладачами усіх аспектів професійної підготовки та свого впливу на її
організацію. Використання активних методів навчання в контексті технології
імітаційного моделювання активізують слухача та роблять його безпосереднім
учасником

заняття

(тренування),

розвивають

особистісну

рефлексію,

зацікавленість, розуміння необхідності професійного зростання.
Принцип

контекстності

забезпечувався

не

тільки

практичним

контекстом професійної підготовки, а й спрямованістю освітнього процесу
майбутніх МВУ на конкретні важливі для них цілі, які сприятимуть розвитку
власного

професіоналізму

та

забезпечуватимуть

кар’єрне

зростання.

Використання ЗІМБД в бойовій підготовці військ (сил) сучасних ЗС України
та актуальне завдання з досягнення взаємосумісності з арміями країн НАТО
додаткого вмотивовує майбутніх МВУ щодо розвитку власної професійної
компетентності відповідно до сучасних вимог.
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Змістовний блок. Концепція змісту військової освіти базується на
засвоєнні педагогічно, науково та методично обґрунтованої інформації,
соціокультурного досвіду й досвіду ведення бойових дій і діяльності військових
формувань у мирний час та в особливий період, які є підґрунтям змісту
професійної підготовки. Відповідно до зазначеного теоретичним змістом
предметної

області

є:

поняття,

концепції,

принципи

і

методи,

які

використовуються для управління військовими частинами (підрозділами) у
повсякденній діяльності та в ході їх бойового застосування, планування і
прогнозування ефективності цих дій; методи, методики та технології військової
кібернетики, системного аналізу та дослідження операцій під час вирішення
завдань військового управління; навички застосування штатного озброєння та
військової техніки частин (підрозділів) (за видами, родами військ Збройних Сил
України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів
України) тощо.
Разом з тим зміст освіти майбутніх МВУ спрямований на формування
професійної

компетентності,

мотиваційного,

її

когнітивного,

структурних

компонентів

праксеологічного,

(ціннісно-

індивідувально-

психологічного, конативного) та розкриває видову структуру професійної
компетентності,

види

та

сфери

діяльності

майбутніх

МВУ

через

загальновійськову, військово-професійну та фахову компетентності.
Процес формування професійної компетентності із застосуванням
технології імітаційного моделювання бути успішним за умови упровадження
курсів: «Використання технології імітаційного моделювання в освітньому
процесі сучасного ВВНЗ» – для викладачів; «Засіб імітаційного моделювання
бойових дій у практиці підготовки військ за новими стандартами» – для
слухачів. Такі курси вирішують два основних питання використання ЗІМБД:
для викладачів – як засобу технології імітаційного моделювання (із наданням
методик відповідно до мети його використання), для слухачів – як засобу
реалізації своїх дій під час занять (тренувань) та інструменту оперативно-
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бойової підготовки особового складу за стандартами НАТО у майбутній
професійній діяльності.
Таким чином, застосування технології імітаційного моделювання для
формування

професійної

компетентності

майбутніх

МВУ

зумовлює

необхідність не тільки відпрацювання відповідного змісту навчальних
дисциплін, що складають зміст освіти, а й потребує додаткових знань для
суб’єктів освітнього процесу з методик реалізації такого процесу, підготовки та
проведення навчальних занять (тренувань), вибору специфічних методів, форм,
засобів, видів навчальних занять.
Технологічний блок забезпечує поступове (циклічне у разі потреби)
формування

у

майбутніх

МВУ

професійної

компетентності.

Блок

представлений сукупністю основних форм, методів і засобів організації
викладання й вчення, які створюють комп’ютерне квазіпрофесійне імітаційне
середовище,

яке

виступає

також

багатофункціональним

засобом

психологічного впливу, спрямованого на підвищення інтенсивності розумової
діяльності слухача, адекватності та оперативності зворотного зв’язку за
рахунок інтерактивності комп’ютерного моделювання. Зазначене забезпечує
перенесення знань, умінь, навичок і установок із потенційного в актуальний
контекст.
Методика формування професійної компетентності майбутніх МВУ із
застосуванням технології імітаційного моделювання в моделі виконує основне
організаційно-процесуальне

навантаження,

представлена

сукупністю

визначених елементів, послідовністю та логікою проектування, застосування й
аналізу результатів та включає три етапи: підготовчий (мотиваційний),
основний (діяльнісний), завершальний (рефлексивний).
Обґрунтовані організаційно-педагогічні умови в моделі виконують
системоутворювальну та координаційну роль процесу формування професійної
компетентності із застосуванням технології імітаційного моделювання.
Ефективність реалізації поставлених цілей в освітньому процесі
забезпечується за рахунок моніторингових процедур оцінювання рівня
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сформованості

інваріантів

професійної

компетентності

за

визначеними

критеріями.
Критерії діагностування сформованості професійної компетентності –
структурні та функціональний (розглянуті у розділі 2.5 дисертації) – надані в
результативно-діагностичному блоці. Оцінювання проводиться в процесі
педагогічного моніторингу з використанням різноманітних форм контролю
знань, умінь, навичок, а також методів психологічної діагностики, опитування,
анкетування, спостереження на чотирьох рівнях: високому, достатньому,
середньому, низькому. За результатами діагностування можна своєчасно
корегувати механізми процесу формування професійної компетентності.
Таким чином, проведене педагoгічне мoделювання, результатом якого
стала розроблена структурно-функціональна модель, яка дала змогу встановити
чіткі системні зв’язки, логічну послідовність та взаємозалежність між усіма
компонентами

процесу

формування

професійної

компетентності

із

застосуванням технології імітаційного моделювання. Наявність зворотного
зв’язку допомагає координувати результат взаємодії суб’єктів професійної
підготовки, своєчасно вносити корективи до відповідних компонентів та
елементів моделі, виявляти педагогічні аспекти підвищення якості всього
процесу, встанoвлювати чіткі системні зв’язки, лoгічну пoслідoвність та
взаємoзалежність між усіма кoмпoнентами цьoгo прoцесу. Разом з тим
рoзрoблена

мoдель

викoнує

ілюстративну,

пoяснювальну,

трансляційну, прoгнoстичну й кooрдинаційну функції та передбачає можливість
організаційно-педагогічних впливів для підвищення результативності всього
прoцесу.
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2.4. Методика та навчально-методичний комплекс формування
професійної компетентності із застосуванням технології імітаційного
моделювання
Педагогічне моделювання відповідно до єдності та взаємозв’язку
підходів, дидактичних принципів формування професійної компетентності
унаочнило взаємозв’язок усіх компонентів методичної системи такого процесу.
Відтак результативність підготовки майбутніх МВУ до успішної професійної
діяльності

залежить

від

розробленості

та

результативності

методики

формування їх професійної компетентності із застосуванням технології
імітаційного моделювання, яка входить до складу мотиваційних організаційнопедагогічних умов такого процесу.
Методика (від метод, від грец. «methodos») – правильний путь, спосіб,
план для досягнення визначеної мети – це спосіб, прийом дії; основна мета
методу – раціоналізація діяльності, досягнення максимальних цілей при
мінімальних затратах [224]. Проведений аналіз науково-педагогічної літератури
з сутності понять «методика» та «технологія», їх співвідношення [32; 49; 58;
214; 215; 217; 251; 254; 272] дав змогу дійти висновку, що методика навчання
спирається на емпіричний досвід дослідника та має творчий характер,
передбачає пошук вирішення проблем шляхом спроб та помилок, а технологія
навчання завжди універсальна та стандартизована як системний метод, який не
допускає варіативності. Вчені зазначають, що суть методики полягає в
проектуванні навчального процесу, а технології – у формуванні гарантованого
результату. Можна розробити багато методик, які будуть ураховувати стиль
педагога, ситуативні умови на підставі однієї технології, яка є інваріантом
вирішення визначеного наукового завдання. Вчені узагальнено розглядають
технологію як каркас, а методику – як оболонку, форму діяльності педагога.
Таким

чином,

застосування

технології

імітаційного

моделювання

для

формування професійної компетентності майбутніх МВУ буде успішним у разі
розроблення методики її формування під час професійної підготовки, яка
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ураховуватиме особливості змісту освітнього процесу, рівень підготовленості її
суб’єктів, навчально-методичне забезпечення до застосування технології
імітаційного моделювання.
Разом з тим необхідно зазначити, оскільки технологія імітаційного
моделювання, за допомогою якої учасники освітнього процесу виконують різні
дидактичні завдання, належить до комп’ютерно орієнтованих технологій
навчання вона «відображає модель структури методики навчання (множини
відносин учасників навчально-виховного процесу й елементів змісту навчання
та інших складових комп’ютерно орієнтованого середовища) або її фрагментів»
[23, с. 4]
Розроблена авторська методика формування професійної компетентності
майбутніх МВУ із застосуванням технології імітаційного моделювання
враховує

основні

положення

визначених

нами

підходів

(системного,

компетентнісного, контекстного, синергетичного, аксіологічного, суб’єктнодіяльнісного, дидактичних і андрагогічних принципів (науковості, системності
й послідовності, оптимізації навчання, наочності, активності, свідомості та
самостійності, актуалізації, розвитку освітніх потреб, усвідомлення навчання,
контекстності) та містить три послідовні етапи: підготовчий (мотиваційний),
основний (діяльнісний) і завершальний (рефлексивний).
Метою підготовчого (мотиваційного) етапу є підвищення мотивації
суб’єктів освітнього процесу до формування професійної компетентності із
застосуванням технології імітаційного моделювання шляхом обізнаності з
питань організації та проведення такого процесу.
Аналіз науково-педагогічних досліджень дав змогу визначити, що
забезпечення у слухачів стійкої навчально-пізнавальної мотивації до навчання є
вирішальним [42; 107; 141; 172; 174; 201]. В інформаційному суспільстві, яке
динамічно змінюється, розвинута інформаційно-комунікаційна компетентність
майбутніх МВУ є необхідною складовою їх професійної компетентності не
тільки під час їх освітнього процесу, а й є сучасною вимогою подальшого
професійного

зростання

та

управлінським

інструментом

проведення
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професіоналізації

підпорядкованого

опосередкованим

завданням

особового

формування

складу.

професійної

Саме

тому

компетентності

майбутніх магістрів військового управління є і розвиток інформаційнокомунікаційної компетентності під час застосування технології імітаційного
моделювання.
У контексті дослідження під мотивуванням до професійного навчання у
майбутніх МВУ з використанням технології імітаційного моделювання
розуміємо процес формування позитивних мотивів навчально-пізнавальної
діяльності, які забезпечують задоволення професійних і суб’єктних потреб
розвитку

власної

інформаційно-комунікаційної

компетентності

через

оволодіння сучасною технологією підготовки військових фахівців, готовності
використовувати її у своїй подальшій професійній діяльності, саморозвитку,
саморефлексії, сприяють
Основними завданнями етапу визначено:
1. Проведення аналізу змісту навчання та насичення змісту програм
навчальних дисциплін квазіпрофесійними ситуаціями.
2. Визначення видів навчальних занять (тренувань) з використанням
технології імітаційного моделювання.
3. Проведення організаційно-методичних заходів щодо забезпечення
готовності технологічної інфраструктури до використання ЗІМБД.
4. Оцінювання готовності викладачів і слухачів до застосування
технології імітаційного моделювання.
5. Організація та проведення додаткових курсових (факультативних)
занять з підготовки до використання цієї технології.
Виконання першого завдання етапу. Сучасна технoлoгізація вищoї освіти
пoв’язана із чітким фoрмулюванням oсвітніх цілей, прoектуванням змісту і
результатів навчальнo-пізнавальнoї діяльності. Важливим аспектом стає
розроблення змісту навчання, його логіки відповідно до динаміки формування
професійної компетентності майбутніх МВУ. У свою чергу, застосування
технoлoгії імітаційного моделювання та викoристання ЗІМБД підвищують
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вимoги дo oрганізації освітнього процесу та йoгo алгоритмізації. Необхідної
умовою застосування технології імітаційного моделювання є створення
взаємозв’язаної системи практичних занять (тренувань), під час яких
реалізовуватиметься комплекс розроблених квазіпрофесійних ситуацій.
Проблемна ситуація у навчанні – це пізнавальна складність, для
подолання

якої

слухачі

застосовують

отримані

знання,

докладають

інтелектуальних та психічних зусиль. Проблемна ситуація, що усвідомлюють і
приймають слухачі до розв’язання, перетворюється у проблему. Проблема, у
якій зазначено параметри та умови розв’язання, у свою чергу, переходить у
проблемне завдання.
У педагогічній літературі завдання визначають моделлю ситуації.
Навчальне завдання – це узагальнена знакова модель сукупності минулих
проблемних ситуацій з практичного чи дослідницького досвіду людей;
визначена в певних умовах мета діяльності, яка повинна бути досягнута
перетворенням цих умов відповідно до визначеної процедури [42]. Якщо в
практичній діяльності на першому місці за ступенем важливості стоїть
вирішення проблеми, то в начальній ситуації акценти переміщуються на процес
перетворення суб’єкта цієї діяльності, відповідно до якого ситуація – це
сукупність умов середовища та обстановки, в яких бажані явища та процеси
виникають, існують та розвиваються. Таким чином, формування професійної
компетентності ґрунтується також на створенні системи таких умов для її
формування. Модель предметної сфери майбутньої діяльності МВУ визначає
мету та завдання їх професійної підготовки, кваліфікаційні вимоги та, можна
зазначити, виступає у якості інструменту професійної підготовки.
Специфіка конструкції кожної конкретної квазіпрофесійної ситуації
визначається

змістом

професійної

підготовки

–

змістом

дисципліни,

тематичного модуля, змістом навчальної діяльності слухачів (академічної,
навчально-професійної, практичної). Тому у ході проектування у дослідженні
проводили аналіз змісту для визначення його можливостей для конструювання
ситуацій відповідного змістовного наповнення. Опис таких навчальних

112
ситуацій чи матеріалів, що забезпечують освітній процес із застосуванням
технології імітаційного моделювання, є складним насамперед через відсутність
будь-яких стандартів чи найменувань для їх позначення. Це можуть бути
сценарії ігор, тексти ситуацій, інформаційний матеріал чи конкретне завдання.
Ситуацію (проблему) з реальної професійної діяльності у педагогіці
доречно представити у вигляді кейса як елементу методу аналізу конкретних
ситуацій (технології кейс-стаді, кейс-технології) [49; 177; 246]. Кейс детально
описує ситуацію та включає докладний її опис та включає зазвичай сюжетний,
інформаційний,

методичний

компоненти.

Процес

навчально-професійної

діяльності, до якого долучалися слухачі у ході роботи над кейсом, являє собою
професійно орієнтовану ситуацію.
Метод аналізу конкретних ситуацій

доцільно використовувати на

початкових етапах практичних занять (тренувань) із застосуванням технології
імітаційного моделювання.
У процесі формування професійної компетентності визначено такі етапи
застосування технології імітаційного моделювання, які забезпечать одночасне
формування всіх компонентів професійної компетентності майбутніх МВУ:
перший – застосування квазіпрофесійних ситуацій з циклу дисциплін за
спеціалізацією на рівні елементів та епізодів майбутньої діяльності;
другий – застосування квазіпрофесійних ситуацій із циклу дисциплін за
спеціальністю на рівні завдань майбутньої діяльності;
третій – застосування квазіпрофесійних ситуацій на міждисциплінарному
рівні (за видами ЗС України).
Підґрунтям для квазіпрофесійних ситуацій виступають епізоди (елементи,
завдання) майбутньої професійної діяльності, які відповідно до змісту
інваріантів професійної компетентності та функціональних їх можливостей
умовно можна поділити на такі види: формування ціннісно-мотиваційного
компонента професійної компетентності (професійних ціннісних відносин,
професійних
професійної

мотивів,

потреб);

компетентності

формування

(ситуації

когнітивного

формування

компонента

професійних

знань);
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формування

праксеологічного

компонента

професійної

компетентності

(ситуації формування професійних умінь, навичок); формування індивідуальнопсихологічного компонента професійної компетентності (професійно важливих
якостей,

відповідальності

тощо);

формування

конативного

компонента

професійної компетентності (механізмів реалізації та прояву компетентності).
Зміст професійної підготовки майбутніх магістрів військового управління
відповідає видовій структурі професійної компетентності майбутніх МВУ
(загальновійськова компетентність, військово-професійна компетентність та
фахова компетентність). Разом з тим, її підґрунтя складають такі вимоги
проекту Стандарту вищої освіти України щодо професійної компетентності
(ПК) майбутніх МВУ [230]:
ПК-1 – знання та розуміння стандартів підготовки органів військового
управління, військових частин (за видами Збройних Сил, інших формувань,
утворених відповідно до законів України);
ПК-2 – знання та розуміння бойових можливостей військових частин
(підрозділів) (за родами військ видів Збройних Сил, інших формувань,
утворених відповідно до законів України), армій держав – членів НАТО і
противника;
ПК-3 – знання та розуміння основ, прийомів і способів організації різних
видів взаємодії військових частин (підрозділів) у ході виконання ними бойових
завдань в умовах невизначеності щодо дій противника;
ПК-4 – здатність ефективно використовувати в процесі військового
управління різних теорій у галузі комунікації;
ПК-5 – розуміння фактів, які позитивно чи негативно впливають на
комунікацію, здатність визначати та враховувати ці фактори в конкретних
комунікативних ситуаціях;
ПК-6 – здатність ефективно застосовувати на практиці різні теорії
навчання військового управління;
ПК-7 – здатність бути наставником для молодших колег у процесі
набуття і вдосконалення ними навичок педагогічної майстерності;

114
ПК-8 – здатність аналізувати проблему дослідження з використанням
відповідних джерел та бібліографії;
ПК-9 – здатність планувати, організовувати та здійснювати бойове
застосування військової частини (за родами військ видів Збройних Сил, інших
формувань, утворених відповідно до законів України);
ПК-10 – здатність управляти військовою частиною (за родами військ
видів Збройних Сил, інших формувань, утворених відповідно до законів
України) у ході її бойового застосування;
ПК-11 – здатність організовувати та управляти навчально-бойовою
діяльністю військової частини (за родами військ видів Збройних Сил, інших
формувань, утворених відповідно до законів України);
ПК-12 – здатність організовувати підлеглих для виконання поставлених
завдань;
ПК-13 – здатність організовувати та оцінювати професійний розвиток
команди;
ПК-14

–

здатність

організовувати

підготовку

військових

частин

(підрозділів) відповідно до вимог стандартів підготовки (за видами Збройних
Сил, інших формувань, утворених відповідно до законів України);
ПК-15 – здатність діяти у складі органів військового управління;
ПК-16 – здатність спілкуватися з представниками інших професійних
груп різного рівня (експертами з інших галузей знань);
ПК-17 – знання та розуміння основ міжнародного співробітництва в
контексті застосування процедур і стандартів НАТО в ході бойової підготовки
військової частини (підрозділу).
Специфіка моделювання кожної конкретної навчальної професійно
орієнтованої ситуації визначається також видом навчальних занять як
організаційною формою проведення навчальної діяльності.
Основними видами навчальних занять, що використовуються для
формування професійної компетентності майбутніх МВУ, є: лекції, практичні
(навчально-методичні, навчально-тренувальні) заняття, семінарські заняття,
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групові заняття, групові вправи, індивідуальні заняття, тактичні заняття,
командно-штабні навчання, консультації, самостійна робота, самостійна робота
під керівництвом викладача, командно-штабні тренування, магістерська робота,
військові стажування та практики (нормативно-правові документи з організації
навчального процесу у ВВНЗ [190; 192]).
Різні

види

занять

мають

різні

функціональні

можливості

для

відпрацювання квазіпрофесійних ситуацій щодо формування професійної
компетентності. На підставі досвіду та аналізу проведених досліджень
встановлено, що основними видами навчальних занять для розіграшу таких
ситуацій із формування механізмів реалізації професійної діяльності є:
командно-штабні навчання (КШН), командно-штабні тренування (КШТ),
комплексні тактичні заняття (КТЗ), комплексні групові вправи (КГВ), групові
заняття, практичні заняття, групові вправи.
Результат освітнього процесу, його якість значною мірою залежить від
наявності у ВВНЗ необхідних технологічних засобів навчання та здатності
викладацького складу обґрунтовано їх підбирати, розробляти методичне
підґрунтя та застосовувати під час занять (тренувань).
Дослідники вбачають функціональне призначення сучасних засобів
навчання

в

підвищенні

продуктивності

викладання

й

якості

освіти,

налагодженні каналів зворотного зв’язку між суб’єктами навчальної взаємодії,
забезпеченні індивідуалізації освітнього процесу, наголошують на триєдиній
цільовій спрямованості засобів навчання, які розв’язують і навчальні, і виховні,
і розвивальні цілі [111; 196; 246; 272]. М. Фіцула ефективність технічних
засобів навчання пов’язує з використанням комп’ютерної техніки та розподіляє
їх відповідно до програмного забезпечення на такі: навчальні; діагностичні
(тестові); тренувальні; імітаційні (представляють певний аспект реальності за
допомогою певної кількості параметрів для вивчення його основних
структурних, функціональних характеристик); моделюючі (відображають
основні елементи і типи функцій, моделюють певну реальність); типу
«мікросвіт» – подібні до імітаційно-моделюючих, однак вони не відображають
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реальність, а забезпечують створення віртуального навчального середовища;
бази даних; інструментальні програми засобів [246].
Характерною рисою використання ЗІМБД є повторюваність процесів
підготовки, імітації та аналізу проведених дій. Отже, організацію видів занять з
використанням таких засобів можна представити у вигляді циклу з такими
складовими:
підготовка заняття – завчасна та безпосередня підготовка (розроблення
плану (сценарію) проведення заняття (тренувань) та бази даних сценарію);
проведення заняття (тренування) – моделювання бойових дій (окремих
тактичних епізодів) у масштабі реального часу;
аналіз заняття (тренування) – аналіз проведених дій.
Фази підготовки, проведення та аналізу навчальних занять суттєво
відрізняються залежно від використовуваних ЗІМБД, на яких вони будуть
застосовуватися.
У дисертації використано засіб імітаційного моделювання бойових дій
JCATS (Joint Conflict and Tactical Simulation), який успішно використовується
як в освітньому процесі НУОУ ім. Івана Черняховськового, так і під час
проведення заходів бойової та оперативної підготовки військ (сил) ЗС України.
JCATS
інтерактивна

–

це

об’єктноорієнтована,

система

імітаційного

багатофункціональна,

моделювання

бойових

усебічна,
дій

щодо

відпрацювання питань організації й ведення бойових дій, моделювання дій
підрозділів, з’єднань та об’єднань згідно з прийнятим командиром рішенням у
визначених умовах обстановки. Ця система успішно використовується також для
дослідження способів і форм застосування військ (сил), нових зразків озброєння
та військової техніки в операціях (бойових діях) з урахуванням різних аспектів
(економічних, політичних, географічних тощо). За допомогою ЗІМБД JCATS
можна моделювати: операції багатонаціональних сил; миротворчі операції;
наземні, повітряні і морські операції (бойові дії); антитерористичні операції;
заходи бойового (оперативного) та матеріально-технічного забезпечення тощо
[108].
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Важливим для дослідження є здатність з використанням такого
електронного засобу навчання долучатися в процесі професійної підготовки до
розподілених

мереж

інших

ВВНЗ,

центрів

імітаційного

моделювання

державного та міжнародного масштабів. За визначенням В. Бикова, такі
можливості

ІКТ

визначають

новий,

розширений

компонентний

склад

відкритого навчального середовища, що «створює потенційні умови для
суттєвого поліпшення інформаційно-ресурсного забезпечення методичних
систем навчання, розширення спектра засобів навчання і педагогічних
технологій, що можуть бути ефективно застосовані в навчально-виховному
процесі» [21, с. 3].
Події під час «комп’ютерної імітації» з використанням ЗІМБД
відбуваються в часі, як правило, у тому порядку, що й у системі, яка
моделюється, за обраною часовою шкалою. Процес такої імітації може бути
припинено для проведення, наприклад, часткового розбору за результатами
моделювання або підготовки наступного етапу сценарію.
Ефективним навчальним впливом під час використання ЗІМБД є
необхідність

прийняття

рішень

в

обстановці,

що

склалася

під

час

комп’ютерного моделювання, у ситуаціях невизначеності. Такі квазіпрофесійні
ситуації складаються під час «розгортання сценарію» внаслідок недостатності
або суперечливості інтерактивної інформації. Зазначене не дає змоги
командиру підрозділу чи його штабу своєчасно та ефективно управляти:
змінюються алгоритми заздалегідь запланованих дій (оперативні розрахунки),
що були відпрацьовані відповідно до бойових статутів, нормативів, настанов;
створюються ризики для життя віртуального підлеглого особового складу
тощо. Тренування майбутніх МВУ у подібних умовах розвиває уміння швидко
орієнтуватися в динамічній обстановці, прогнозувати (оцінювати ризики) того,
що відбувається та може відбутися, спонукає мислити цілісно, системно,
нешаблонно, володіти собою та виявляти неабиякі конативні зусилля для
доведення прийнятих рішень до успішного результату тощо.
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Використовують JCATS на тактичному та оперативно-тактичному рівнях
для підготовки особового складу управлінь військових підрозділів до бригади
включно, а також для проведення масштабних розподілених мережевих
командно-штабних навчань, у тому числі міжнародних.
Для виконання другого та третього завдання етапу в межах
застосування технології імітаційного моделювання доцільно використовувати
такі розроблені методики: «Методику підготовки та проведення навчальних
занять з оперативно-тактичних дисциплін з використанням засобів імітаційного
моделювання бойових дій», «Методику підготовки і проведення командноштабних навчань за допомогою комп’ютерів з використанням технологій
імітаційного моделювання» [148; 147].
Четверте
тестування

завдання

учасників

етапу

освітнього

виконують

методами

опитування

процесу щодо обізнаності

та

з питань

застосування технології імітаційного моделювання та використання ЗІМБД.
Для виконання п’ятого завдання етапу розроблено спеціальні курси: для
викладачів

–

«Використання

технології

імітаційного

моделювання

в

освітньому процесі сучасного ВВНЗ»; для слухачів – «Засіб імітаційного
моделювання

бойових

дій

у

практиці

підготовки

військ

за

новими

стандартами». Загальною метою курсів є розвиток готовності викладачів і
слухачів до використання ЗІМБД під час вирішення квазіпрофесійних ситуацій
в освітньому процесі ВВНЗ.
Метою спецкурсу «Використання технології імітаційного моделювання в
освітньому процесі сучасного ВВНЗ» є оволодіння теоретичними основами
теорії імітаційного моделювання; психолого-педагогічних аспектів технології
імітаційного моделювання; особливостями використання ЗІМБД JCATS;
методиками організації, підготовки та проведення занять (тренувань) із
застосуванням ЗІМБД.
Провідними завданнями спецкурсу було визначено: ознайомити науковопедагогічних працівників з науковим та дидактичним підґрунтям застосування
технології імітаційного моделювання; підтримати мотивацію до професійного
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розвитку в контексті сучасних методологічних орієнтирів застосування
інноваційних засобів і технологій в освіті; розвити мотивацію до використання
сучасних систем та засобів імітаційного моделювання бойових дій у навчальній
та бойовій підготовці військ (сил).
Загальний обсяг інтегрованого курсу становить 51 год. На аудиторні
заняття відведено 36 год, з них 10 год розподілено на лекційний та
семінарський матеріал, 26 год – на практичні заняття та 15 год – на самостійну
роботу науково-педагогічних працівників (додаток М). Форма підсумкового
контролю – тестування (у системі дистанційного навчання MOODLE).
Перед початком проведення занять з використанням ЗІМБД слухачі
повинні оволодіти на достатньо високому та достатньому рівнях навичками
роботи на них. З цією метою розроблено спецкурс аудиторного навчання (з
можливістю використання елементів дистанційних технологій навчання).
Метою спецкурсу «Засіб імітаційного моделювання бойових дій у
практиці підготовки військ за новими стандартами» є оволодіння слухачами:
теоретичними основами теорії імітаційного моделювання; системою символів,
графічних позначок та координат за стандартом НАТО; сучасними засобами
моделювання бойових дій та досвідом їх застосування в країнах НАТО;
заходами з теоретичної та практичної підготовки особового складу до
використання ЗІМБД JCATS під час бойової та навчальної підготовки військ
(сил).
Провідними завданнями спецкурсу було визначено: мотивувати
майбутніх МВУ до використання сучасних засобів імітаційного моделювання
бойових дій у навчальній та бойовій підготовці військ (сил); підтримати
мотивацію щодо вдосконалення своєї професійної діяльності; сприяти
оволодінню слухачами знаннями та навичками підготовки військових фахівців
зі

сучасних

стандартів;

ознайомити

з

досвідом

та

перспективами

використання ЗІМБД у ЗС України.
Загальний обсяг інтегрованого курсу становить 51 год. На аудиторні
заняття відведено 36 год, серед яких 10 год розподілено на лекційний матеріал,
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26 год – на практичні заняття та 15 год – на самостійну роботу слухачів
(додаток Н). Форма підсумкового контролю – тестування (у системі
дистанційного навчання MOODLE).
Розроблені електронні навчальні курси на платформі дистанційного
навчання MOODLE («Системи імітаційного моделювання бойових дій»,
«Основи використання імітаційного моделювання для підготовки військ»,
«Основи підготовки та проведення тренувань за стандартами НАТО») дали
змогу викладачам і слухачам у часи самостійної підготовки додатково вивчати
основні теоретичні положення спеціалізованих курсів та проводити тестування
без урахування просторових і часових факторів.
Метою основного (діяльнісного) етапу методики є процес формування
професійної

компетентності

із

застосуванням

технології

імітаційного

моделювання відповідно до визначених видів занять, методів і засобів.
Основними завданнями етапу визначено:
1. Реалізація організаційно-процесуальних заходів щодо створення
ціннісно-мотиваційного наповнення умов проведення занять (тренувань) та
підтримання суб’єкт-суб’єктної атмосфери.
2. Застосування технології імітаційного моделювання із використанням
методів комп’ютерної ділової гри, аналізу конкретних ситуацій, стимулювання,
дискусій, методу вправ та засобів інформаційно-комунікаційного забезпечення,
технічних засобів зв’язку, інтерактивних елементів мережевого спілкування,
методичних і навчальних посібників під час розіграшу квазіпрофесійних
ситуацій.
3. Використання

контрольних

методів

(спостереження,

бесіда),

опитувальників під час проведення занять та тренувань.
Під час виконання першого завдання етапу відповідно до запропонованих
методик [148; 147] виконувалися заходи щодо підготовки визначених занять
(тренувань).
Проводилися організаційні заняття (під час самостійної підготовки) з
попереднім

ознайомленням

слухачів

і

викладачів

з

підготовленим
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квазіпрофесійним середовищем (базою даних, електронною картою місцевості,
системою

координат),

сценарієм,

конфігурацією

занять

та

тренувань

(розташуванням підрозділів (штабів) за аудиторіями, організацією зв’язку,
системою документообігу та управління, підпорядкованістю тощо). За
результатами підготовки в разі виявлення недоліків організовувалися додаткові
заходи (заняття).
Під час виконання другого завдання етапу важливого значення набуває
вибір методів навчання для результативного застосовування технології під час
формування професійної компетентності.
Аналіз педагогічної літератури довів, що існують різноманітні підходи до
визначення та класифікації методів навчання [11; 69; 142; 169; 180; 233; 246;
272].
За основу у дослідженні було взято системну класифікацію метoдів
навчання (за Ю. Бабанським), яка врахoвує oснoвні кoмпoненти діяльнoсті:
мoтиви, oперації, дії, контроль, аналіз результатів та всі складові спільної
діяльності тих, хто навчається. За цією класифікацією виділено три великі
групи метoдів: oрганізації і здійснення навчальнo-пізнавальнoї діяльнoсті
(слoвесні (розповідь, бесіда), наoчні (ілюстрація, демонстрація), прoблемнoпoшукoві, індуктивні, дедуктивні); стимулювання і мoтивації навчальнoпізнавальнoї діяльнoсті (пізнавальні ігри, навчальні дискусії, створення
ситуацій емоційно-моральних переживань, заoхoчення навчальнoї діяльнoсті);
кoнтрoлю і самoкoнтрoлю навчальнo-пізнавальнoї діяльнoсті (oпитування,
тестування, програмоване опитування (анкетування), самoкoнтрoль). За логікою
розробника «кожна наступна підгрупа методів проявляється в усіх попередніх, і
тому зараз говорять про обов’язкове застосування методів у певних поєднаннях
з домінуванням одного з їх видів у даній ситуації» [11, с. 387].
Методика формування професійної компетентності майбутніх МВУ із
застосуванням

технології

імітаційного

моделювання

ґрунтується

на

методичних прийомах методів імітаційного моделювання, застосування яких
частково або більш повною мірою поєднує в собі всі визначені методи.
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У складі технології імітаційного моделювання В. Загвязинський виділяє
як ігрові методи (організаційно-діяльнісні ігри (форма колективної розумової
діяльності у процесі якої відбувається навчання і проектування нових
діяльнісних

зразків),

рольові

ігри

(моделювання

життєвих

ситуацій,

розігрування певних проблемних ситуацій), ділові ігри (імітаційне моделювання
реальних механізмів і процесів), пізнавально-дидактичні ігри (спеціально
створені ситуації, які моделюють реальність, з яких слухачам пропонується
знайти вихід), так і неігрові (аналіз конкретних ситуацій (метод навчання, за
яким слухачам пропонують проаналізувати реальну життєву ситуацію),
вирішення ситуацій (при цьому методі моделюється невирішена ситуація) [69].
Імітаційні методи активного навчання доцільно використовувати на
другому рівні засвоєння знань для напрацювання навичок майбутньої
професійної діяльності (на першому рівні слухач отримує опис об’єктів своєї
професійної діяльності, а на другому – вчиться вирішувати окремі практичні
завдання, пов’язані з функціонуванням цих об’єктів).
Дослідники розглядають навчальну гру і як вид креативної діяльності
людини, і як метод, і як технологію навчання, і як організаційну форму
педагогічного процесу. А. Панфілова ділову гру розглядає як форму реалізації
діяльності, у процесі якої відбувається «занурення» тих, хто навчається, у
конкретну ситуацію, змодельовану конструктором гри чи за допомогою засобів
імітаційного моделювання, та визначає її як метод імітації прийняття
управлінських рішень у різних виробничих ситуаціях шляхом організації
колективної діяльності за визначеними правилами та нормами [178, с. 24].
Прийняття управлінських рішень розглядається як етап вольового конативного
акту, пов’язаного з вибором цілі та способу дій. Продуктивний процес
прийняття рішення передбачає появу психічних новоутворень у вигляді нових
цілей, оцінок, мотивів, установок, сенсу. Квазіпрофесійна ситуація в такому
випадку стає обстановкою, узгодженням умов чи сукупністю обставин, а
технологія імітаційного моделювання – сукупністю методів обробки, змін
стану, властивостей, які відбуваються під час такої гри.
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У дослідженні технологія імітаційного моделювання реалізується за
допомогою методу комп’ютерної ділової гри (КДГ), який ґрунтується на
методі ділової гри як одному з перспективних методів удосконалення
освітнього процесу вищої військової школи [227]. Ділові ігри з використанням
комп’ютерних імітаційних систем називають комп’ютерними діловими іграми,
які ще рахують окремим випадком ділових ігор. КДГ визначають як навчальнотренінгову комп’ютерну систему, побудовану на основі математичної моделі,
яка описує ділові процеси й інші наближені до реальності ситуації за певними
правилами. Основне призначення КДГ – відпрацювання навичок прийняття
рішень у відповідних управлінських ситуаціях та їх комплексний аналіз. Таким
чином, комп’ютерні ділові ігрові поєднують характеристики ігрової діяльності
та можливості комп’ютерних систем.
Комп’ютерна ділова гра – це ігровий метод навчання, основна мета
якого полягає в розвитку різноманітних умінь, способів діяльності, накопиченні
спеціального досвіду взаємодії учасників шляхом розігрування змодельованих
навчальних ситуацій у квазіпрофесійному імітаційному середовищі. Сутністю
гри є динамічній вплив ЗІМБД на рольову поведінку її учасників у процесі
вирішення

ними

квазіпрофесійних

завдань

достатньо

високого

рівня

проблемності. Перевагою КДГ є можливість її проведення з використанням
розподіленої мережі, тобто не локально, а дистанційно, що дає змогу
долучатися до освітніх процесів інших ВВНЗ, системи підготовки збройних сил
інших держав.
Метод КДГ завдяки гнучкості та універсальності надає можливість на
одному програмному імітаційному комплексі реалізовувати різні види ігор.
Так, поряд з навчальними іграми можуть реалізовуватися дослідницькі ігри, за
допомогою яких можуть вивчатися специфічні особливості об’єктів та
процесів, може проводитися оцінювання функціонування складних систем
військового управління, впровадження нових організаційно-штатних структур,
військової техніки та озброєння військових тощо.
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Освітній характер гри виявляється в тому, що слухачі, використовуючи
на практиці свої професійні знання, вміння та здібності, можуть самостійно
розвиватися, формуючи та розвиваючи власну професійну компетентність. Під
час гри створюються всі умови для самостійного прийняття рішення, виявлення
відповідальності, реакції, цілеспрямованості, стійкості за рахунок внутрішньої
вмотивованості слухача. Такий процес виконання професійної діяльності
приносить йому задоволення, спонукає до отримання найкращих результатів.
Роль педагогічного супроводження при цьому є мінімальною, оскільки
правильні рішення не пропонуються слухачам у «готовому» вигляді, а
приймаються й оцінюються самостійно.
Моделювання завдань професійної діяльності. Кожне квазіпрофесійне
завдання сценарію гри спрямоване на реалізацію тієї чи іншої професійної
функції.
Перед початком КДГ слухачам видається завдання, розробляються
матеріали на визначену тему, реалізується інформаційно-аналітична функція,
яка забезпечує інформаційну базу професійної діяльності. На цьому етапі
слухачі повинні самостійно організовувати свою роботу, що забезпечує
організаційно-адаптивну функцію роботи на відповідній посаді. Реалізація
слухачами міжособистісно-комунікативної функції дає змогу їм працювати в
атмосфері професійного співробітництва, взаємодії та взаєморозуміння з усіма
учасниками гри як в ході підготовки, так і під час гри.
Під час гри слухачі виконують завдання за різними видами професійної
діяльності (усвідомлення завдання, організація взаємодії з керівним і
підпорядкованим особовим складом, організація зв’язку та комунікації
(телефон,

радіостанція,

електронна пошта),

вироблення

управлінського

рішення, доведення розпорядження підпорядкованим підрозділам, доповідь про
виконання

поставленого

завдання

тощо),

що

реалізує

конструктивно-

перетворювальну функцію професійної діяльності. Контрольну функцію
слухачі виконують за допомогою викладачів під час аналізу результативності
власної діяльності протягом аналізу проведених дій.
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Особистісне «проживання» ситуації допомагає слухачеві сформувати
особистісне бачення ситуації, зрозуміти свої сильні та слабкі сторони.
«Пережита» в ході гри ситуація (яка розвиває досвід діяльності та рефлексію)
формує відповідну навичку професійної діяльності.
Як і ділова гра КДГ керується такими принципами: імітаційного
моделювання конкретних умов та динаміки професійної діяльності у просторі
та часі; ігрового моделювання змісту та форм професійної діяльності
спеціалістів; системності змісту ділової гри; діалогічного спілкування та
взаємодії учасників; сумісної діяльності тих, хто навчається, що відбиває
соціальну сутність праці; проблемності змісту ділової гри; двуплановості
ігрової навчальної діяльності [40].
Основними складовими КДГ є: загальний задум, що відображений через
квазіпрофесійні ситуації у змісті навчання; сценарій, створюваний на етапі
підготовки гри; відповідне інформаційне забезпечення; керівництво, що є
розробником

та

організатором

гри;

навчальна

аудиторія;

програмний

імітаційний комплекс; результат та аналіз. Інформаційна модель КДГ надана у
додатку Л.
За А. Вербицьким, основою розроблення ділової гри є створення
імітаційної та рольової моделей, які мають органічно накладатися одна на одну
та визначати її структуру. Для розроблення імітаційної моделі потрібні знання
технологічного характеру, а ігрової – знання психології, педагогіки та
методики, що спричиняє певні складності [40].
Імітаційна модель відбиває певний фрагмент професійної реальності,
який виступає об’єктом імітації та задає предметний контекст професійної
діяльності спеціаліста. Ігрова модель описує роботу всіх учасників з
імітаційною моделлю, що створює соціальний контекст професійної діяльності
спеціаліста.
Структурними компонентами імітаційної моделі є: мета, предмет гри,
структура взаємодії учасників (конфігурація, схема розміщення органів
управління, схема організації радіозв’язку), система оцінювання. Ігрова модель
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реалізується через компоненти: мета, комплект ролей і функцій, сценарій,
правила гри.
Рольова модель передбачає розподіл посадових осіб відповідно до
навчальних

організаційно-штатних

структур

(спрямована

на

створення

контексту управлінських ланок різного рівня підпорядкованості), схеми
керівництва (помічників керівника заняття, групи посередників, групи з
підтримки ЗІМБД тощо).
Кожна КДГ насичується квазіпрофесійними ситуаціями сценарію різного
рівня складності, під час реалізації яких доречно застосовувати метод
стимулювання творчої активності слухачів, який полягає у підтриманні
зацікавленості,

творчого

інтересу,

ситуацій

емоційного

переживання,

використанні аналогій, створені ситуацій з можливості вибору, використанні
запитань, які стимулюють процеси мислення вищого рівня тощо [221, c. 87].
Ділова гра і метод аналізу конкретних ситуацій (метод активного
проблемно-ситуаційного аналізу, заснований на навчанні шляхом вирішення
конкретних завдань – ситуацій (вирішення кейсів)) є принципово спорідненими
методами навчання. Це створює сприятливі можливості для їх поєднання в
процесі навчання. Можливі варіанти такого поєднання: ділова гра включається
в опис кейса, вирішення якого припускає попереднє програвання ситуації з
метою отримання додаткової інформації; у ділову гру обов’язково включається
ситуація або навіть кілька ситуацій. У процесі її розігрування виникає
необхідність формування опису ситуації, відтворення кейса. Заздалегідь
підготовлений кейс можна використовувати як спосіб введення учасників у
ділову гру. При цьому його осмислення створює своєрідний інтелектуальний,
проблемний фон ділової гри.
Виокремимо такі цілі застосування методу аналізу конкретної ситуації:
розвиток аналітичного, творчого, критичного мислення; практику пошуку і
вироблення альтернативних рішень, розуміння багатозначності практичних
(тих, що виникають у реальній професійній діяльності) проблем і життєвих
ситуацій; здатність і готовність до оцінювання й прийняття рішення; гарантія
якісного засвоєння знань за рахунок їх поглиблення та виявлення відсутності
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знань; розвиток управлінських та соціальних компетентностей під час роботи в
групі.
Метод вправ як метод управління діяльністю слухачів за допомогою
різноманітних повторюваних дій, коли кожний слухач виконує певні доручення
(завдання), доцільний для використання під час застосування технології
імітаційного моделювання. Цей метод сприяє формуванню єдності свідомості і
поведінки. Метод вправ у вихованні реалізують через доручення. Доручення
(практичні завдання) створюють і розширюють досвід слухачів у різних видах
управлінської професійної діяльності. Ефективну реалізацію методу вправ
вбачали під час використання його з методом переконання. Актуальності під
час КШН, КШТ набувають такі методи коли поставлені перед командирами
підрозділів накази потребують розподілу обов’язків, урахування мотивів дій
підлеглих та оцінювання складності визначених завдань. Викладач під час
такого процесу має визначити конкретні виховні цілі та педагогічні завдання,
які виникають, а саме: підтримання морально-вольового напруження в роботі
органів управління підрозділів, духу змагання у досягненні більш високих
результатів;

домагання

виконати

прийняті

зобов’язання;

усвідомлення

слухачами виконаного обов’язку, ситуацій особистого успіху тощо.
Під час виконання третього завдання основного етапу під час розіграшу
квазіпрофесійних

ситуацій

застосовуються

методи

контролю

та

самоконтролю (усного контролю, самоконтролю, самооцінки) з використанням
викладачами (у разі потреби) підготовлених чек-листів (опитувальників з
описаними прогнозованими діями тих, хто навчається) для оцінювання
діяльності слухачів.
Завершальний (рефлексивний) етап інтегрує навчальну й діагностичнооціночну функції проведеного заняття (тренування) та є підсумковим етапом
методики. Мета етапу – проведення аналізу успішності заняття (тренування)
щодо досягнення педагогічних цілей, завдань підготовки, проведення та
розроблення плану з усунення недоліків, удосконалення всього процесу
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формування

професійних

компетентностей

чи

застосування

технології

імітаційного моделювання.
Основними завданнями етапу визначено:
1. Організація

аналізу

проведених

дій

на

завершальному

етапі

проведення занять (тренувань).
2. Підтримання суб’єкт-суб’єктної атмосфери під час їх аналізу.
3. Застосування методів контролю й самоконтролю щодо з’ясування
стану сформованості професійної компетентності та проведення аналізу її
сформованості.
4. З’ясування недоліків у процесі підготовки та проведення занять
(тренувань) і планування заходів щодо їх усунення.
Під час виконання першого та другого завдань етапу застосовують
методи змістовного аналізу, обговорення та обмірковування результатів
проведених навчальних дій особливо за рахунок обміну думками, професійної
дискусії під час захисту слухачами власних рішень і висновків.
Під час виконання третього завдання етапу застосовують методи
контролю та самоконтролю. Оцінювання слухачів є складним завданням для
викладачів під час використання засобів імітаційного моделювання бойових
дій, оскільки необхідно давати інтегральну оцінку з вміння слухачів
аналізувати конкретні ситуації, логічно мислити, приймати управлінські
рішення та їх здатності шляхом реалізації таких вмінь досягати високих
результатів професійної діяльності в умовах реального часу тощо.
Особливістю занять (тренувань) з використанням ЗІМБД є необхідність
проведення спільного зі слухачами детального аналізу проведених дій (АПД).
Аналіз проведених дій є засобом впливу викладача на досягнення
максимального ефекту від «розіграних» квазіпрофесійних ситуацій, які
вирішувалися в ході його проведення, за рахунок того, що:
слухачі під час обговорення обігу заняття (тренування), демонстрації
збережених скріншотів і відеороліків усвідомлюють, що та чому відбулося,
таким чином вони вивчають та запам’ятовують більше;
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суб’єкт-суб’єктна атмосфера під час розбору дає змогу об’єктивно
оцінювати рівень досягнення результату, відкрито обговорювати події, що
відбулися;
спостереження слухачів, їх запитання та коментарі є підґрунтям для
удосконалення процесу підготовки, розроблення та проведення наступних
занять (тренувань).
Для наочності АПД як викладач заняття, так і слухачі можуть
використовувати скріншоти з екрана монітора (електронні копії) з поточною
оперативно-тактичною обстановкою. Такі скріншоти можуть бути використані
для аналізу як слайди презентації для візуалізації загальної динаміки розіграшу
бойових дій, важливих епізодів сценарію. Існує також можливість збереження
відеоролика всієї змодельованої динаміки ведення бойових дій в окремому
електронному файлі (реплеї). У такий спосіб знімається багато питань, які
можуть виникати під час АПД у слухачів. Усвідомлення слухачем візуального
та кількісного (за даними різноманітної звітної інформації) результату власних
успішних і неуспішних управлінських рішень значно підвищує його подальшу
навчальну мотивацію.
Для виконання четвертого завдання етапу аналіз та узагальнення
процесу підготовки і проведення занять (тренувань) проводиться методами
опитування,

анкетування,

тестування

всіх

учасників

КДГ.

Отримані

результати враховуються під час наступних занять (тренувань), вносяться
корективи до відповідних етапів їх організації.
Наведемо приклад застосування технології імітаційного моделювання в
межах дисципліни «Загальна тактика» під час комплексної групової вправи на
тему: «Планування та здійснення маршу батальйонною тактичною групою».
Формування професійної компетентності майбутніх МВУ щодо дій
батальйонної тактичної групи (БТГр) у загальновійськовому бою відповідно до
робочої програми вивчення навчальної дисципліни «Загальна тактика» за
спеціальністю

«Військове

управління

(за

видами

збройних

сил)»,

спеціалізацією «Бойове застосування та управління діями військових частин
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механізованих і танкових військ» починалося з лекції «Основи дій батальйонної
тактичної групи» (Тема 1. Заняття 1) теми 1 «Батальйонна тактична група у
загальновійськовому бою». Навчальними питаннями були: «Батальйонна
тактична група – тимчасово створюване військове формування», «Основи
маршу батальйонної тактичної групи», «Основи оборонного бою батальйонної
тактичної групи», «Основи наступального бою батальйонної тактичної групи».
Під час циклу семінарських занять поглиблювалися теоретичні знання та
уміння із зазначених навчальних питань.
Навчальними питаннями семінару «Розташування на місці та пересування
батальйонної тактичної групи» (Тема 1. Заняття 2) були: «Підготовка та
здійснення розташування на місці батальйонної тактичної групи», «Підготовка
та здійснення пересування батальйонної тактичної групи». Під час самостійної
роботи слухачі опрацьовували питання «Особливості розташування на місці та
здійснення маршу підрозділами з досвіду проведення АТО та ООС».
Наступним заняттям була комплексна групова вправа (Тема 1. Заняття 3)
«Планування

та

здійснення

маршу

батальйонної

тактичної

групи»

з

використанням ЗІМБД JCATS. Таким чином, засоби імітаційного моделювання
під час реалізації технології імітаційного моделювання застосовувалися на
другому,

практичному

етапі

формування

професійної

компетентності

майбутніх МВУ (КГВ проводилася тільки після опанування теоретичними
знаннями та вміннями з тематики під час проведення лекції (2 год)
семінарських занять (3 год) та самостійної роботи (2 год)).
Після проведення семінарських, групових та практичних занять,
тактичних літучок з питань тактики дій БТГр у загальновійськовому бою
(підготовка, планування оборонного та наступального боїв БТГр) було
проведено КГВ із застосуванням ЗІМБД JCATS. Під час таких вправ слухачі
змогли удосконалити отримані теоретичні знання та уміння, отримати
практичні навички з роботи органів управління під час прийняття командиром
БТГр рішення, постановки командиром БТГр бойових завдань, проведення
рекогносцировки, організації системи вогню та взаємодії на місцевості.
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Важливим було те, що під час таких занять з’явилася можливість динамічного
розіграшу прийнятих слухачами рішень в умовах реалізації певної кількості
неочікуваних професійних ситуацій (списку подій розробленого викладачами
сценарію), які примушували слухачів вирішувати завдання, приймати та
реалізовувати додаткові рішення на всіх ланках управління в умовах
невизначеності дій противника. Це дало змогу перевірити правильність
проведених розрахунків з оцінки місцевості, можливостей сил і засобів,
організації взаємодії.
Реалізований комплекс зазначених занять підготував слухачів до
проведення КГВ із застосуванням ЗІМБД JCATS «Підготовка та ведення бою
(бойових дій) батальйонною тактичною групою» за сценарієм двостороннього
тренування: для БТГр «Західних» – «Підготовка та ведення батальйонною
тактичною групою наступального бою»; для БТГр «Східних» – «Підготовка та
ведення батальйонною тактичною групою оборонного бою». Слухачі вже були
практично підготовлені вирішувати професійні завдання більшої складності.
Після

відпрацювання

теми

1

«Батальйонна

тактична

група

у

загальновійськовому бою» наступною темою навчальної дисципліни стала
тема 2 «Розташування на місці та пересування окремої механізованої
(мотопіхотної, танкової) бригади окрема механізована (мотопіхотна, танкова)
бригада» та, відповідно, весь перелік лекцій, семінарів, групових вправ щодо
здобуття слухачами теоретичних знань та умінь з питань розташування на
місці, маршу, методики організації взаємодії, основ вогневого ураження
противника, розроблення варіантів ведення бою та маневреної оборони тощо.
Було підготовлено та проведено відповідні КГВ із застосуванням ЗІМБД JCATS
для формування навичок практичної діяльності на кожному етапі професійної
діяльності органів управління бригади, взаємодії підпорядкованих сил.
Визначальними (системоутворювальними) для формування професійної
компетентності майбутніх МВУ у курсі дисципліни стали двосторонні
міжвидові командно-штабні тренування наприкінці другого курсу навчання.
Розробка та підготовка КШТ відбувалася відповідно до методики підготовки і
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проведення командно-штабних навчань [147]. Такі тренування дали змогу
оцінити загальний рівень сформованості професійної компетентності майбутніх
МВУ під час виконання ними функцій професійної діяльності в органах
військового управління бригади.
Таким чином, формування професійної компетентності із застосуванням
технології імітаційного моделювання відбувалося поступово, відповідно до
логіки дисципліни, міждисциплінарної узгодженості, закріплюючи кожний етап
отримання теоретичних знань та умінь набуттям практики діяльності в умовах
швидкоплинного квазіпрофесійного середовища, створеного за допомогою
ЗІМБД JCATS. Можна зазначити, що відповідно до наведеного у розділі 2.4.
переліку професійних компетентностей, курс дисципліни «Загальна тактика»
формував та сприяв розвитку (ПК-1 – ПК-6, ПК-9 – ПК-17) професійної
компетентності майбутніх МВУ.
Як приклад підготовки та проведення заняття із застосуванням технології
імітаційного моделювання розглянемо комплексну групову вправу (Тема 1.
Заняття 3) «Планування та здійснення маршу батальйонною тактичною
групою».
Розробляли та готували КГВ із застосуванням ЗІМБД відповідно до
«Методики підготовки та проведення навчальних занять з оперативнотактичних дисциплін з використанням засобів імітаційного моделювання»
[148].
На етапі безпосередньої підготовки під час ознайомлення слухачів з
цілями та завданнями перед початком відпрацювання рішення на марш,
викладач-керівник заняття запропонував міні-кейс, квазіпрофесійну ситуацію з
описом актуальної проблеми в конкретний період часу, що визначала
проблемні воєнно-політичні умови здійснення маршу, особливості рельєфу
місцевості. Метод аналізу конкретних ситуацій передбачав проведення
слухачами проблемного аналізу ситуації шляхом відкритої дискусії (визначення
проблеми, з’ясування її характеру, наслідків, визначення ресурсів для
розв’язання проблеми), збирання необхідної інформації про зміст діяльності в
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ситуації та можливих наслідків щодо її розгортання, підготовку до майбутньої
діяльності. Разом з тим слухачі отримали навички вирішення реальних
проблем, роботи в команді.
Проведення КГВ методом комп’ютерної ділової гри передбачало
ретельне розроблення, підготовку та дотримання етапів її проведення.
Етапи підготовки. Комп’ютерна ділова гра починалася з фази завчасної
та безпосередньої підготовки викладачів (керівника та помічників керівника
заняття), слухачів та технічної складової гри (ЗІМБД) відповідно до методичної
розробки [148].
Фаза завчасної підготовки слухачів починалася з моменту ознайомлення
їх з правилами (умовами) гри та отриманням графічного завдання (за п’ять-сім
днів до її проведення). Під час самопідготовки слухачі під керівництвом
викладача знайомилися із задумом КДГ, вивчали завдання та відповідно до
нього виконували певний обсяг роботи (вивчення оперативно-тактичної
обстановки, аналіз отриманого завдання, визначення організаційно-штатної
структури підрозділів БТГр, вивчення додаткової літератури, виконання
розрахунків, підготовка необхідних обґрунтувань, формулювання рішення,
бойового наказу, розпорядження тощо). Таким чином, вже з самого початку
КДГ виконувалося головне її правило – професійна діяльність суб’єктів.
Етап проведення. Комп’ютерна ділова гра починалася після виконання
завдань фази безпосередньої підготовки (для викладачів – перевірка
відповідності конфігурації робочих місць, уточнення сценарію розіграшу подій,
проведення додаткових консультацій зі слухачами; для слухачів – підготовка
робочих місць, додаткова теоретична та практична підготовка; для технічної
складової (ЗІМБД) – тестування бази даних, уточнення розподілу робочих
місць відповідно до конфігурації заняття).
Розглянемо імітаційну та рольову моделі, які є основними компонентами
структури КДГ.
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Імітаційна модель являє собою імітацію бази даних сил і засобів
батальйонної тактичної групи, її діяльності у визначеному районі місцевості в
електронному середовищі ЗІМБД JCATS.
Мета: моделювання умов обстановки для професійної діяльності
слухачів для виконання таких завдань:
1. Закріплення та поглиблення теоретичних знань з питань планування
маршу БТГр.
2. Надання практики слухачам у виконанні службових обов’язків осіб
БТГр, удосконалення навичок з планування, управління підрозділами БТГр на
марші.
3. Виховання у слухачів високої організованості, сміливості, рішучості
під час планування й управління в ході виконання бойових завдань, почуття
високої відповідальності за якісне і всебічне забезпечення узгоджених дій усіх
сил і засобів, які є у БТГр, для успішного виконання поставлених бойових
завдань.
Предмет: підготовка та виконання маршу БТГр.
Учасники гри: керівник заняття, помічники керівника заняття, слухачі
першого курсу командно-штабного інституту застосування військ (сил).
Завдання учасників відображені у табл. 2.3.
Графічна модель взаємодії учасників показана на рис. 2.2.
Керівник заняття

Слухачі
Помічник керівника
заняття
(з використання
ЗІМБД)

Помічник керівника
заняття
(посередник)

Рис. 2.2. Графічна модель взаємодії учасників комп’ютерної ділової гри
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Таблиця 2.3
Завдання учасників комп’ютерної ділової гри
Завдання для керівника
заняття
1. Контроль за розробленням
бази
даних
(навчального складу сил
БТГр та електронної
карти
місцевості),
конфігурації, організації
системи зв’язку.
2. Планування роботи
помічників
керівника
заняття.
3. Контроль за інформаційним забезпеченням
підготовки та проведення заняття.
4. Забезпечення контролю за допуском особового складу на робочі
місця.
5. Проведення АПД

Завдання для
помічників керівника
заняттям
1. Керування
виконанням
плану
сценарію для досягнення
навчальних
цілей (перевірка та
підготовка база даних
(навчального складу
сил,
електронної
карти місцевості).
2. Контроль за відповідністю
та
узгодженістю
за
часом комп’ютерної
«імітації»
подій
запланованій
за
сценарієм.
3. Фіксація істотних
проблем та невідповідностей під час
обігу гри.
4. Організація
та
участь у АПД

Завдання для слухачів
1. Ознайомлення з базою даних
підпорядкованих сил БТГр; уточнення
системи кокординат електронної карти
місцевості.
2. З’ясування проблемних питань
здійснення імітаційного моделювання у
середовищі ЗІМБД JCATS.
3. Отримання попередніх наказів,
розпоряджень від вищих штабів і
командирів, виконання запланованих
заходів.
4. Оцінювання
змін
оперативної
обстановки.
5. Відпрацювання власного рішення
(наказу) та реалізація його в середовищі
ЗІМБД (розташування одиниць, постачання, пересування, відкриття вогню,
виявлення сил противника, події на полі
бою, звіти про втрати тощо).
6. Участь у АПД.

Ігрова модель являла собою роботу органу управління БТГр з
підпорядкованими підрозділами в ході підготовки і проведення маршу та
передбачала розподіл посадових осіб відповідно до навчальної організаційноштатної структури (створення контексту управлінських ланок різного рівня
підпорядкованості), схеми керівництва КГВ (помічника керівника заняття
(посередника), помічника керівника заняття (з використання ЗІМБД)).
Мета: продемонструвати високий рівень професійної компетентності під
час роботи на визначених посадах.
Комплект посад та функцій професійної діяльності: розподіл слухачів за
органами управління та посадами (командир БТГр, начальник штабу – перший
заступник командира БТГр, група бойового управління (три слухача),
командири підрозділів (1 мр, 2 мр, 3 мр, тр, мінбатр, зрав, рв, ісв, рзаб, садн).
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Правила гри: виконувати функціональні обов’язки відповідно до
визначених посад під час планування, організації управління; забезпечити
контроль за виконанням прийнятих рішень та управляти підрозділами в умовах
невизначеності

бойової

обстановки

з

використанням

засобів

зв’язку

(радіостанції, телефону); документообіг здійснювати через електронну пошту.
Сценарій. Вступна частина (10 хв).
Гра починається з оголошення керівником заняття теми, навчальної мети
заняття та навчальних питань, загальної обстановки, що склалася відповідно до
відпрацьованого міні-кейса, складу сил і засобів БТГр. Керівник заняття
визначає побудову заняття, його етапи. Перевіряються відпрацьовані під час
самостійної підготовки матеріали з підготовки до заняття.
Основна частина (290 хв).
Навчальні питання (130 хв):
1. Робота командира і штабу БТГр щодо планування маршу.
2. Робота командира і штабу БТГр під час прийняття рішення.
3.

Робота командира і штабу БТГр під час постановки бойових завдань.

У ході бесіди, дискусії із слухачами керівник заняття встановлював у
теоретичному плані зміст складових елементів організації взаємодії на етапі
підготовки та здійснення маршу підрозділами БТГр.
Знання слухачів щодо організації командиром БТГр взаємодії на етапі
здійснення маршу підрозділами бригади перевіряли після доповіді командиром
БТГр питань організації взаємодії на етапі підготовки та здійснення маршу.
Взаємодія була організована методом доповіді командирів штатних
підрозділів БТГр командиру БТГр з наступним відпрацюванням дій своїх сил і
засобів з розіграшем основних тактичних епізодів.
Керівник заняття та його помічник звертали увагу на чіткість, стислість,
витрачений час, послідовність положень доповіді, використання військової
термінології.
Під час проведення часткового розбору першого навчального питання
керівник заняття відмічав позитивні сторони, пропонував дати необхідні
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пояснення незрозумілих моментів, порівняти досвід проведення АТО та ООС,
заслуховував пропозиції та думки слухачів щодо дій колег на визначених
посадах.
У разі потреби обговорення керівник заняття надавав час слухачам для
внесення коректив до замислу дій підпорядкованих підрозділів.
Слухачі займали робочі місця

відповідно до конфігурації заняття

(рис. 2.3). Для всіх командирів були підготовлені робочі місця із ЗІМБД JCATS.
На екрані монітора слухачі могли спостерігати сили і засоби підпорядкованого
підрозділу у визначеному районі місцевості та перевірити їх, планувати його дії
відповідно до розробленого рішення.
Керівник заняття
Помічник керівника занять (посередник)

БТГр

HQ

Командний пункт

Клас 7

Клас 7

Помічник
керівника занять
(з використання
ЗІМБД JCATS)

Слухач

Підрозділи БТГр
FS

Слухач

Слухач Слухач Слухач

Сили
супротивника
Розіграш
квазіпрофесійних
ситуацій

Слухач Слухач Слухач Слухач Слухач

Клас 8

Клас 4
робочих станцій JCATS - 12

Інформація
Накази,
розпорядження
Зв’язок

Рис. 2.3. Конфігурація комплексної групової вправи з використанням
засобів імітаційного моделювання бойових дій JCATS
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Навчальне питання (160 хв). Управління підрозділами БТГр під час
виконання завдань у ході маршу.
Цьому питанню керівник заняття разом з помічником приділяли
найбільшу увагу, тому що його відпрацювання спрямоване на досягнення мети
та цілей заняття.
Організація управління здійснювалася за допомогою визначених засобів
зв’язку, що максимально наблизило перебіг заняття до реальних умов ведення
бойових дій.
Після доповіді командира БТГр керівник заняття давав команду
помічнику заняття (із застосування ЗІМБД JCATS) про початок розіграшу
(запуск системи імітаційного моделювання).
Ситуацію розігрували безпосередньо слухачі, призначені на відповідні
посади. Слухачі підрозділів БТГр під час гри постійно аналізували ситуацію,
яку спостерігали на дисплеї гри, порівнювали дані з попередніми розрахунками
свого плану та у разі потреби корегували дії підпорядкованого підрозділу,
здійснювали постійну взаємодію із сусідніми підрозділами, управлінням БТГр.
У ході гри відповідно до розробленого сценарію (списку ввідних)
створювалися квазіпрофесійні ситуації, які реалізувалися через робочу станцію
контролера помічника керівника заняття (із застосування ЗІМБД), яка
представляла противника з необхідною базою даних сил і засобів. Від слухача
вимагалося: чітко виявляти, оцінювати, формулювати й аналізувати проблему;
доповідати обстановку, що склалася, командному пункту (КП) БТГр;
реалізовувати отримані розпорядження та власні рішення протягом обігу гри.
Наприклад, під час здійснення маршу підрозділами БТГр противник
здійснив дистанційне мінування ділянки маршруту руху підрозділів (рис. 2.4).
Слухачі-командири, підрозділи яких виявили міни в районі, повинні були
своєчасно відреагувати на ситуацію: доповісти в орган управління, прийняти
рішення на проведення дорозвідки обстановки, що виникла. Рішення командира
БТГр могло бути різним: призупинити рух колони, прийняти рішення на
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подолання перешкоди, відправити на обхідний маршрут (обійти небезпечну
ділянку) , виділити сили та засоби для розмінування тощо.

Замінована
ділянка
Сили бокового
спостереження
БТГр на марші

Рис. 2.4. Виявлення силами бокового спостереження БТГр замінованої
ділянка місцевості на дісплеї ЗІМБД JCATS
Командиром БТГр було прийнято рішення та доведено всім командирам
підпорядкованих підрозділів використати обхідний маршрут через місто.
Помічник керівника тренування, оцінюючи обстановку та рішення командира
БТГр,

відповідно

до

розробленого

сценарію

заняття,

створив

іншу

квазіпрофесійну ситуацію, яка складалася з організації блокування мосту при
в’їзді до міста місцевим недружелюбно налаштованим населенням (рис. 2.5).
За рішенням штабу та командира БТГр були проведені переговори з
місцевим населенням (роль якого виконував помічник керівника заняття
(посередник)). У результаті порозуміння шлях було розблоковано, колона БТГр
продовжила обхідний маневр.
Наступна квазіпрофесійна ситуація сценарію була спрямована на
перевірку дій командирів підрозділів, штабу та командира БТГр під час
обстрілу колони із засідки на марші та його рішення щодо продовження маршу
(рис. 2.6).
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Блокування БТГр на
обхідному маршруті
маршу в’їзду в місто
місцевим населенням

Рис. 2.5. Відображення на дісплеї ЗІМБД JCATS блокування шляху
підрозділу БТГр
Кількість навчальних ситуацій, розіграних під час заняття, залежить від
тривалості заняття та успіху відпрацювання кожної із них. Перенасиченість
сценарію ввідними негативно впливає на розуміння слухачами загальної
обстановки та якість відпрацювання ними процедур прийняття рішення та
взаємодії.
Керівник заняття не втручався в роботу слухачів-командирів підрозділів
БТГр та його штабу. Разом зі своїм помічником (спостерігачем) він стежив за
розіграшем кожної квазіпрофесійної ситуації сценарію, професійністю дій
слухачів у проблемних ситуаціях, що складалися протягом гри, спостерігав за
управлінськими діями слухачів під час динамічного нарощування подій,
оцінював сформованість як їхніх навичок професійної діяльності, так і прояву
професійно важливих якостей особистості, поведінки, спілкування у колективі,
психологічного стану.
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Колона БТГр

Засідка
противника

Обстріл колони та
його результати

Рис. 2.6. Відображення на дісплеї ЗІМБД JCATS засідки противника на
шляху маршу підрозділу БТГр
У разі потреби керівник заняття міг призупинити гру, внести корективи
до сценарію (списку ввідних) або повторити (переграти) квазіпрофесійні
ситуації, всю гру з початку за іншим прийнятим командиром БТГр рішенням.
Під час заняття слухачі відповідно до завдань підрозділу або органу
управління БТГр збирали інформацію про втрати особового складу та техніки,
наявність

боєприпасів,

використовуючи

можливості

пально-мастильних
ЗІМБД

JCATS.

матеріалів
Зібрана

підрозділу,

інформація

була

використана для оцінювання досягнення успіху виконаного завдання під час
аналізу проведених дій. Таким чином, слухачі мали можливість своєчасно і
самостійно оцінювати свої дії та у разі потреби, перепланувати, змінити своє
рішення.
Динамічна, напружена робота слухачів в умовах непередбачуваності та
швидкоплинності бойової обстановки, наближеної до реального середовища
роботи органів управління, потребувала від слухачів сконцентрованості,
гнучкості, витримки, впевненості та конативного зусилля для досягнення
успіху

виконання

поставленого

завдання.

Викладачі

наочно

могли
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проаналізувати теоретичну підготовленість слухачів до дій на відповідній
посаді, оцінити продемонстровані навички управління підрозділами, особовим
складом та їх результативність. Таким чином, такий зворотний зв’язок давав
змогу викладачам зосереджувати увагу на проблемних питаннях підготовки,
своєчасно вносити корективи в освітній процес, оцінювати професійну
компетентність майбутніх МВУ в дії.
Заключна частина (20 хв). Під час заключної частини проводився
всебічний аналіз проведених дій, для наочності якого використовувався реплей
(відеозапис

на

комп’ютерному

файлі)

всього

процесу

імітаційного

моделювання дій БТГр на марші, скріншоти ситуацій та подій, зроблені
помічниками керівника заняття.
Під час обговорення на АПД слухачі починали чіткіше усвідомлювати всі
загальні події, що відбувалися у своїх та сусідніх підрозділах. У свою чергу,
командир БТГр отримував візуалізацію прийнятих рішень, краще розумів
власні помилки, нереалізовані можливості.
Керівник заняття висловлював свою думку на вирішення проблемних
ситуацій, пропонував слухачам прокоментувати її та уважно вислуховував інші.
Таким чином, керівник заняття разом зі слухачами визначав сильні та слабкі
сторони підготовки, розробки та проведення маршу БТГр, ступінь досягнення
мети заняття.
Завдання слухачам на самостійну підготовку: відпрацювати пропозицій
щодо здійснення маршу за результатами проведеного моделювання.
Таким чином, основними результатами проведеної комплексної групової
вправи були: закріплення, поглиблення ґрунтовності знань та умінь слухачів з
питань планування маршу; отримання практики слухачами з виконання
обов’язків за визначеними посадами та удосконалення навичок з планування,
управління,

прийняття

рішень

під

час

виконання

маршу

в

умовах

невизначеності ситуацій, що склалися; виховання організованості, вміння
організовувати взаємодію у колективі, відповідальності, передбачення наслідків
проведених дій. Можливість імітаційного моделювання реалізовувати прийняті
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слухачами рішення та оцінювати їх наслідки дає змогу робити висновки щодо
їх результативності, переплановувати їх та приймати знову.
Отже, розроблена методика формування професійної компетентності
майбутніх МВУ із застосуванням технології імітаційного моделювання
дозволила алгоритмувати такий процес, посиливши його змістову складову та
дало змогу реалізувати методичні організаційно-педагогічні умови. Реалізація
авторської методики ґрунтується на представленому навчально-методичному
комплексі, що сприяє успішній реалізації змісту навчання в освітньому процесі
та забезпечує формування й розвиток професійної компетентності майбутніх
МВУ із застосуванням технології імітаційного моделювання. Він містить
навчальні посібники «Імітаційне моделювання у практиці підготовки військ» та
«Використання засобу імітаційного моделювання бойових дій «Об’єднаний
імітатор конфліктних і тактичних ситуацій», методичний посібник «Методика
підготовки та проведення навчальних занять з оперативно-тактичних дисциплін
з використанням засобів імітаційного моделювання бойових дій»; навчальні
програми курсів «Використання технології імітаційного моделювання в
освітньому процесі сучасного ВВНЗ», «Засіб імітаційного моделювання
бойових дій у практиці підготовки військ за новими стандартами», методичні
розробки та плани проведення практичних занять; навчальні курси на
дистанційній платформі MOODLE – «Основи підготовки та проведення
тренувань за стандартами НАТО», «Системи імітаційного моделювання
бойових дій», «Основи використання імітаційного моделювання для підготовки
військ» (додаток С) [108; 45; 148; 147].

2.5.

Критерії

діагностування

сформованості

професійної

компетентності майбутніх магістрів військового управління
Важливого значення для досягнення мети дослідження під час
педагогічного моделювання процесу формування професійної компетентності
майбутніх МВУ та визначення методологічного підґрунтя набуває контроль за

144
станом сформованості професійної компетентності як результат такого
процесу та елемент зворотного зв’язку всієї системи формування. Вчені
визначають по-різному функції контролю [8; 65; 167; 196; 246; 272]. Для
даного

дослідження

діагностична

функція

є

важливішою

внаслідок

можливості оцінювання рівня загальнопрофесійних та спеціальних знань,
професійно важливих якостей, сформованості професійної компетентності та
своєчасного корегування всього процесу професійної підготовки.
У науково-педагогічній літературі значна увага приділяється вивченню
різних аспектів діагностування рівня професійних знань, умінь і навичок тих,
хто навчається. Наукові підходи до вибору методів оцінювання висвітлені в
працях С. Архангельського [8], С. Гончаренка [57], В. Загвязинського [68],
А. Киверялга [129], Є. Лодатка [135] та ін.
Універсальної системи визначення освітніх результатів чи вибору
інструментарію для цього в поняттях компетентнісного підходу не існує.
Дослідження з проблеми діагностування критеріїв сформованості професійної
компетентності зазвичай спрямовані на теоретичне обґрунтування змісту та
структури

професійної

компетентності

відповідного

виду

діяльності,

розроблення методики її формування та контролю за сформованістю на основі
визначених критеріїв та показників.
Пoняття «критерій» (від грец. kriterion – засіб судження) тлумачиться як
«мірилo для визначення, oцінки предмета, явища; oзнака, взята за oснoву
класифікації» [224, с. 305]. Якісна сформованість критерію відображається
певними показниками. Критерій може виступати нормою, мірилом, коли має
одиниці виміру (компоненти), за якими можна порівняти отриманий результат з
такою нормою. У такому випадку «норми – деякі стандарти (правила), які
регулюють

діяльність.

Норма

забезпечує

певний

порядок

діяльності,

відповідність певним вимогам» [217, с. 22].
«Критерії оцінювання – це той інструмент, який дозволяє здійснювати
розподіл отриманих протягом експерименту даних за деякими попередньо
стандартизованими

ознаками

(чи

показниками),

що

характеризують

145
незадовільний, задовільний, гарний і високий рівні прояву предмета
дослідження. Звичайно, кількість таких рівнів обумовлюється міркуваннями
доцільності й достатньої інформативності, але частіше за все їх вживається три
або чотири» [137, с. 7].
За

проведеним

аналізом

понять

«критерій»

та

«показник»

у

педагогічному просторі можна дійти висновку, що під критерієм розуміють
об’єктивні якісні ознаки та характеристики досліджуваного об’єкта, за
допомогою яких діагностується його стан, рівень функціонування й розвитку, а
показник виступає засобом якісної та кількісної характеристики критерію [58;
68; 150; 272]. При цьому критерій є стабільнішим порівняно з показниками, які
є більш динамічнішими. Можлива ситуація, коли при одному критерії існує
ціла система показників.
Практика проведення педагогічних досліджень свідчить, що критерії та
показники є тим інструментарієм, за допомогою якого забезпечується
можливість доведення сформульованих теоретичних припущень (гіпотез). При
цьому вважається, що критерії й якісні показники дають суб’єктивну
характеристику досліджуваному явищу, а кількісні показники – об’єктивну
характеристику, надаючи можливість вимірювати його.
Науковці приділяють також увагу наявності у критеріїв деяких ознак.
Так, визначені критерії мають бути об’єктивними (настільки, наскільки це
можливо в педагогіці), давати можливість оцінювати досліджувану ознаку
однозначно, адекватно, валідно, тобто оцінювати саме те, що дослідник хоче
оцінити, бути нейтральними щодо досліджуваних явищ, а сукупність критеріїв
повинна доволі повно охоплювати всі суттєві характеристики досліджуваного
явища, процесу [163, с. 142].
Зважаючи на те, що структура та зміст інваріантів професійної
компетентності виступають цільовим підґрунтям педагогічного процесу,
спрямованого на формування професійної компетентності майбутніх МВУ, то
систему стійких функціональних зв’язків між структурними компонентами
такої компетентності (ціннісно-мотиваційним, когнітивним, праксеологічним,
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індивідуально-психологічним, конативним) розглядали як сукупність основних
ознак її реалізації в різних видах навчальної професійної діяльності слухача під
час процесу її формування.
Інтегративний

характер

взаємозв’язку

інваріантів

професійної

компетентності слухача передбачає комплексний підхід до її оцінювання. При
цьому доцільно ураховувати: змістовні характеристики діяльності – комплекс
внутрішніх

спонукань,

установок,

мотивів

поведінки

та

діяльності,

спрямованості інтересів тощо; рівень та якість результатів, які були отримані
внаслідок діяльності; процесуальні особливості діяльності.
Усі ці чинники умовно поділили на структурні та функціональний
критерії. Структурними критеріями професійної компетентності виступають:
знання, вміння, навички, досвід діяльності; мотиви діяльності; здібності
особистості; здатність до саморегуляції. Відповідно до зазначеного та
визначених нами компонентів професійної компетентності – ціннісномотиваційного,

когнітивного,

індивідуально-психологічного

–

у

складі

структурних критеріїв виокремили ціннісно-мотиваційний, когнітивний та
суб’єктний критерії.
Ціннісно-мотиваційний критерій є базисом професійної компетентності
майбутніх МВУ, визначає ступінь (міру) сформованості їхньої професійномотиваційної сфери: позитивної мотивації до формування професійної
компетентності, спонукання до управлінської діяльності, спрямованості на
успіх, ефективного здійснення управлінських функцій, що дає змогу визначити
рівень сформованості професійно значущих мотивів, цінностей, ставлення до
виконання

військового

обов’язку

перед

державою.

Зазначене

сприяє

самовдосконаленню, саморозвитку, стимулює до засвоєння професійних знань,
умінь та навичок.
Показниками такого критерію визначено професійні мотиви (потреба у
досягненні, потреба у розвитку професіоналізму) та схильність до інновації.
Потребу у досягненні – прагнення досягти поставленої мети та мати успіх у
діяльності – можна визначати через прагнення до вирішення професійних
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завдань та проблем, прояви ентузіазму під час отримання відсутньої
професійно значущої інформації, готовність до відповідальності за їх наслідки,
прагнення до взаєморозуміння та співпраці, потяг до нестандартного,
оригінального вирішення професійного завдання. Потреба у формуванні
професійної компетентності, розвитку професіоналізму – це спрямованість на
розв’язання практичних управлінських проблем, завдань, ситуацій і завдань у
військово-професійній діяльності; здатність вирішувати складні управлінські
проблеми, оволодівати новим, але необхідним, інструментарієм для досягнення
результату. За допомогою показника схильності до інновацій можна оцінити
мотивацію військового до використання в освітній, професійній діяльності
нових стандартів та підходів підготовки, сучасних інформаційних засобів.
Когнітивний

критерій

вимірює

ступінь

теоретичної

обізнаності

загальнопрофесійного та спеціалізовано-професійного спрямування – науковотеоретичних та науково-практичних знань (особливості управління військами
(силами), систему управління військами (силами), стилі управління та умови їх
застосування,

психологічні

аспекти

управління,

порядок

прийняття

управлінських рішень тощо).
Показниками когнітивного критерію визначили рівень професійних знань
(знання стандартів підготовки органів військового управління, військових
частин; бойових можливостей військових частин; основ, прийомів і способів
організації різних видів взаємодії військових частин (підрозділів) та в ході
виконання ними бойових завдань в умовах невизначеності; володіння базовими
знаннями з організації та здійснення навчально-бойової діяльності військових
частин

(підрозділів),

знаннями

та

розуміння

основ

міжнародного

співробітництва в контексті застосування процедур і стандартів НАТО в ході
бойової підготовки військових частини (підрозділів)) та професійні вміння
(здатність ефективно застосовувати на практиці військове управління; здатність
ефективно

використовувати

в

процесі

військового

управління

різні

інформаційні технології та комунікації; здатність діяти у складі органів
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військового управління; здатність організовувати та оцінювати професійний
розвиток колективу).
Суб’єктний критерій характеризує ступінь сформованості професійно
важливих якостей особистості, які є необхідними та достатніми для реалізації
діяльності на нормативно заданому рівні та забезпечують успішність її (якість,
результативність) виконання; готовність до самостійного планування своєї
діяльності; усвідомлення та сприйняття управлінської діяльності; здатність
нести відповідати за результати своєї управлінської діяльності; позитивне
ставлення до управлінської діяльності.
Показниками зазначеного критерію є вольові якості особистості,
саморегуляція, рефлексія. Рефлексія визначається як джерело внутрішнього
досвіду, спосіб самопізнання, необхідний інструмент управлінського мислення,
здатність планувати власну діяльність, досягати виконання поставлених цілей
та коректувати подальшу діяльність, аналізувати успіхи та складності у
досягненні цілей підлеглими.
У свою чергу, до функціонального критерію, відповідно до визначених
нами

праксеологічного

та

конативного

компонентів

професійної

компетентності, зарахували процесуальні характеристики діяльності – темп,
інтенсивність, обсяг, різноманіття прийомів та дій, вольові зусилля, які
докладає суб’єкт під час виконання завдань, та результативні характеристики
такої діяльності. який відповідає
Функціональний критерій характеризує успішність застосування в
професійній діяльності управлінських вмінь щодо здійснення фахової
управлінської та професійної діяльності, прийняття ефективних управлінських
рішень.
Система управлінських дій визначає показники зазначеного критерію:
рівень здійснення процесу управлінської діяльності (темп, інтенсивність,
різноманіття прийомів і дій, що були використані суб’єктом під час виконання
завдань, наполегливість, рішучість, самостійність) та результат діяльності

149
(рівень

та

якість

отриманих

результатів

управлінської

діяльності

за

встановлений час).
Показники функціонального критерію дають змогу оцінити сукупність
управлінських навичок, вмінь, які актуалізуються в практиці здійснення
управлінської діяльності й прийняття управлінських рішень.
Під час формування професійної компетентності майбутніх магістрів
військового управління із застосуванням технології імітаційного моделювання
необхідно зазначити, що використання ЗІМБД в освітньому процесі дає змогу
спостерігати професійні управлінські дії слухачів у імітаційному середовищі
під час вирішення квазіпрофесійних ситуацій. Завдяки методам оцінювання
такої діяльності можна отримувати правдиву оцінку рівня підготовленості
слухачів.
Для диференціації розроблених критеріїв та показників на рівні
сформованості

професійної

компетентності

була

використана

чотирьохступенева шкала яка, на нашу думку є релевантною специфіці
досліджуваного об’єкту. Два з них (високий і низький) ілюструють крайні межі
її сформованості, а визначення достатнього і середнього рівнів дозволяє
оцінити проміжні показники визначених критеріїв.
Високий рівень сформованості професійної компетентності майбутніх
магістрів військового управління характеризується стійким прагненням
досягати поставленої мети та успіху у діяльності. Слухачі вмотивовані до
вирішення професійних завдань і проблем. Визначається ентузіазм під час
пошуку відсутньої професійно значущої інформації. Високо розвинута потреба
підтримання взаєморозуміння та співпраці. Слухачі мають інтерес до
удосконалення процесу розв’язання управлінських проблем, завдань, ситуацій у
військово-професійній

діяльності.

Вони

готові

оволодівати

новим

інструментарієм підготовки для досягнення високого результату, мають
глибокі, міцні загальнопрофесійні та спеціалізовано-професійні знання.
Саморегуляція
діяльність,

високо

аналізувати

розвинута.
її

успіхи

Слухачі
та

вміють коректувати

складності.

Потяг

власну

слухачів

до
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нестандартного, оригінального вирішення професійного завдання ґрунтується
на готовності до відповідальності за можливі наслідки. Готові прийняти
обґрунтовані ідеї та пропозиції інших, хоча мають стійкі переконання. У
поведінці виявляється лідерство, авторитетність, вміння працювати у команді.
Достатній рівень сформованості професійної компетентності майбутніх
магістрів військового управління характеризується прагненням досягати
поставленої мети та мати успіх у діяльності. Слухачі достатньо вмотивовані до
вирішення професійних завдань та проблем. Визначається ентузіазм під час
отримання відсутньої професійно значущої інформації. Виражена потреба
підтримання взаєморозуміння та співпраці. Слухачі, зазвичай, мають інтерес до
удосконалення процесу розв’язання управлінських проблем, завдань, ситуацій у
військово-професійній

діяльності.

Слухачі

бажають

оволодівати

новим

інструментарієм, якщо впевнені в його корисності та необхідності для
здійснення

професійної

управлінської

діяльності,

мають

достатні

загальнопрофесійні та спеціалізовано-професійні знання. Саморегуляція добре
розвинута.
аналізувати

Слухачі
її

достатньо

успіхи

та

вміють

складності.

коректувати
Виражений

власну
потяг

діяльність,

слухачів

до

нестандартного вирішення професійного завдання ґрунтується на розумінні
відповідальності за можливі їх наслідки. Слухачі сприймають обґрунтовані ідеї
та пропозиції інших. Спостерігається потяг до лідерства, вміння працювати у
команді добре розвинуто.
Середній рівень сформованості професійної компетентності майбутніх
магістрів військового управління характеризується формальним прагненням
досягати поставленої мети та мати успіх у діяльності. Слухачі недостатньо
вмотивовані до вирішення професійних завдань та проблем. Ентузіазм у
діяльності немає чіткого спрямування. Потреба підтримання взаєморозуміння
та співпраці не виражена. Слухачі не мають інтересу до удосконалення процесу
розв’язання управлінських проблем, завдань, ситуацій у військово-професійній
діяльності. Бажання оволодівати новим інструментарієм виражено незначно.
Слухачі мають недостатні загальнопрофесійні та спеціалізовано-професійні
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знання. Саморегуляція розвинута задовільно. Слухачі недостатньо коректують
власну діяльність, аналізують її успіхи та проблеми. Розуміння відповідальності
за можливі наслідки професійної діяльності блокує потяг слухачів до
нестандартного вирішення професійного завдання. Слухачам характерні
владно-розпорядчі

якості,

обґрунтовані

ідеї

та

пропозиції

інших

не

сприймаються. Спостерігається комунікабельність.
Низький рівень сформованості професійної компетентності майбутніх
магістрів військового управління характеризується відсутнім або недостатнім
прагненням до успіху в діяльності. Слухачі не вмотивовані до вирішення
професійних завдань та проблем. Ентузіазм у діяльності не проявляється.
Потреба підтримання взаєморозуміння та співпраці відсутня. Слухачі не мають
інтересу до удосконалення процесу управлінської діяльності, не завжди
усвідомлюють

управлінські

проблеми.

Бажання

оволодівати

новим

інструментарієм виражено незадовільно. Слухачі мають поверхневі та
безсистемні

загальнопрофесійні

та

спеціалізовано-професійні

знання.

Саморегуляція розвинута незадовільно. Спостерігається відсутність бажання
коректувати

власну

відповідальності

за

діяльність,
можливі

аналізувати

наслідки

її

проблеми.

професійної

Розуміння

діяльності

низьке.

Невпевненість у своїх діях супроводжується байдужістю, безініціативністю,
безвідповідальністю. Особистісні та такі професійні якості, як лідерство,
комунікабельність, впевненість, відсутні або практично не виявлені.
Отже, визначені критерії та показники дають змогу діагностувати
сформованість професійної компетентності майбутніх магістрів МВУ та її
компонентів із застосуванням технології імітаційного моделювання. Позитивна
динаміка рівнів сформованості професійної компетентності є головним
показником результативності запропонованих організаційно-педагогічних умов
її формування.
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Висновки до другого розділу
1. Подано методику проведення дослідження формування професійної
компетентності майбутніх МВУ із застосуванням технології імітаційного
моделювання та здійснено теоретико-методичний опис основних чотирьох
етапів науково-педагогічного дослідження та дослідницьких завдань відповідно
до мети, об’єкта, предмета дослідження. Подано результати дослідження на
аналітико-пошуковому етапі та сформульовано робочу гіпотезу дослідження,
яка полягала у припущенні, що формування професійної компетентності
майбутніх МВУ із застосуванням технології імітаційного моделювання буде
результативнішим

завдяки

впровадженню

відповідних

організаційно-

педагогічних умов.
2. Теоретично
формування

обґрунтовано

професійної

організаційно-педагогічні

компетентності

із

застосуванням

умови
технології

імітаційного моделювання як комплексу організаційно-педагогічних заходів
освітнього процесу, що відображають сукупність потенційних можливостей
освітньо-просторового та інноваційного середовища, реалізація яких забезпечує
досягнення необхідного рівня сформованості професійної компетентності.
Визначено проектувальні, змістовні та методичні організаційно-педагогічні
умови.
3. Спроектовано

структурно-функціональну

модель

формування

професійної компетентності майбутніх МВУ із застосуванням технології
імітаційного моделювання, що складається із чотирьох основних блоків:
цільового, змістовного, технологічного та результативно-діагностичного.
Визначене методологічне підґрунтя складається із провідних ідей системного,
синергетичного, аксіологічного, компетентнісного, контекстного, суб’єктнодіяльнісного підходів, дидактичних (науковості, системності й послідовності,
оптимізації навчання, наочності, активності, свідомості та самостійності) та
андрагогічних (актуалізації, розвитку освітніх потреб, усвідомлення навчання,
контекстності) принципів.
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4. Розроблено

авторську

методику

формування

професійної

компетентності майбутніх МВУ із застосуванням технології імітаційного
моделювання як комплексу провідної ідеї, принципів, методів, видів занять,
засобів її формування. Досягнення основних цілей методики забезпечується
шляхом застосування технології імітаційного моделювання, яка забезпечує
створення

навчального

квазіпрофесійного

навчального

середовища

із

використанням відповідних методів (комп’ютерна ділова гра, аналіз конкретних
ситуацій, стимулювання, метод вправ, дискусій, методи контролю та
самоконтролю), засобів (засоби імітаційного моделювання бойових дій,
інтерактивні елементи мережевого спілкування, інформаційно-комунікаційне
забезпечення, технічні засоби зв’язку, навчальні та методичні посібники) та
видів навчальних занять (групова вправа, практичне заняття, комплексна
групова вправа, командно-штабне навчання, командно-штабне тренування,
самостійна робота). Визначено три послідовних етапи її застосування:
підготовчий

(мотиваційний),

основний

(діяльнісний),

завершальний

(рефлексивний), виконання яких дасть змогу результативно формувати
професійну компетентність майбутніх МВУ із застосуванням технології
імітаційного

моделювання

відповідно

до

обґрунтованих

організаційно-

педагогічних умов.
5. Розроблено навчально-методичний комплекс, що сприяє успішній
реалізації змісту навчання в освітньому процесі та забезпечує формування й
розвиток професійної компетентності майбутніх МВУ із застосуванням
технології імітаційного моделювання. Він містить навчальні та методичний
посібники, навчальні програми курсів, навчальні курси на дистанційній
платформі MOODLE .
6. Визначено та удосконалено критерії сформованості професійної
компетентності майбутніх МВУ відповідно до її компонетів: структурні
(ціннісно-мотиваційний (визначає міру сформованості їхньої професійномотиваційної сфери), когнітивний (визначає ступінь теоретичної обізнаності
загальнопрофесійного

та

спеціалізовано-професійного

спрямування),
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суб’єктний (з’ясовує рівень сформованості професійно важливих якостей
особистості)) та функціональний (визначає успішність застосування в
професійній діяльності управлінських вмінь). Уточнено показники та визначено
рівні сформованості професійної компетентності: високий, достатній, середній,
низький. Розроблено характеристики, притаманні кожному з рівнів.
Основні положення, висвітлені у другому розділі, знайшли своє
відображення у таких публікаціях автора [71; 72; 75; 76; 78; 79; 80; 81; 82; 83;
92; 148].
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РОЗДІЛ 3
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО
УПРАВЛІННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ІМІТАЦІЙНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ
3.1. Дослідження
майбутніх

магістрів

сформованості
військового

професійної

управління:

компетентності

констатувальний

та

формувальний етапи
Еспериментально-дослідна перевірка організаційно-педагогічних умов
формування професійної компетентності майбутніх МВУ із застосуванням
технології імітаційного моделювання здійснювалася методом педагогічного
експерименту. Оснoвною метою експерименту, як зазначають С. Сисоєва та
Т. Кристопчук, є перевірка теoретичних пoлoжень, підтвердження рoбoчoї
гіпoтези, всебічне вивчення теми дoслідження. На відміну від вивчення
педагoгічних явищ у звичайних умoвах, під час їх безпoсередньoгo
спoстереження, суть експерименту пoлягає у свідoмoму відoкремленні
дoсліджуванoгo явища від інших і цілеспрямoваній зміні умoв педагoгічнoгo
впливу на дoсліджуваних [219, с. 123].
Педагогічнй експеримент проводився впродовж 2015 – 2018 рр на базі
НУОУ імені Івана Черняховського. У ньому взяло участь 67 слухачів командноштабного інституту застосування військ (сил), які вчилися за спеціальністю
«Військове управління (за видами збройних сил)», спеціалізацією «Бойове
застосування та управління діями військових частин механізованих і танкових
військ» – 35 осіб контрольної (КГ) і 32 – експериментальної (ЕГ) груп.
Відповідно до умов проведення педагогічний експеримент був природним,
відбувався під час освітнього процесу. За характером логічної структури
доведення гіпотези – паралельний. Наявна кількість слухачів не дозволяла
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сформувати КГ та ЕГ одночасно, тому нами був обраний псевдопаралельний
вид експерименту, при якому КГ та ЕГ є групами різних років набору [57].
Групи були сформовані таким чином: контрольна – весь період (2 роки)
підготовки без застосування формувального впливу технології імітаційного
моделювання (в умовах традиційного освітнього процесу); експериментальна –
весь період (2 роки) підготовки із застосуванням технології імітаційного
моделювання відповідно до обґрунтованих організаційно-педагогічних умов.
Обрані групи – КГ та ЕГ – були групами 2015 та 2016 років набору слухачів
відповідно.
Проведення дослідження із слухачами спеціалізації «Бойове застосування
та управління діями військових частин механізованих і танкових військ» як
представниками найбільш характерної досліджуваної ознаки генеральної
сукупності майбутніх МВУ дало змогу застосовувати під час спостереження
метод основного масиву. Такий метод передбачає проведення несуцільного
обстеження визначеної категорії за рахунок присутності в ній сукупності
одиниць, що складають питому вагу досліджуваної ознаки (більшу за 50 %) від
загального обсягу всієї генеральної сукупності майбутніх МВУ для отримання
достовірного результату.
Під

час

такого

педагогічного

експерименту

досліджувалася

результативність впливу організаційно-педагогічних умов як незалежної
змінної на експериментальну групу, а потім порівнювали стан сформованості
професійної компетентності у слухачів цієї групи з контрольною, яка не
зазнавала такого впливу. Це дало змогу порівнювати початкові та кінцеві
характеристики досліджуваного явища в обох групах й таким чином довести
результативність впливу активних чинників (організаційно-педагогічних умов)
та підтвердити гіпотезу нашого дослідження.
На

аналітико-констатувальному

констатувальний

етап

педагогічного

етапі

дослідження

експерименту

щодо

проведений
визначення

початкового рівня сформованості професійної компетентності у слухачів КГ та
ЕГ.

157
Професійна компетентність майбутніх МВУ являє собою інтегративну
єдність її структурних компонентів: ціннісно-мотиваційного, когнітивного,
праксеологічного, індивідуально-психологічного та конативного. Діагностика
сформованості кожного компонента відстежувалася за відповідним йому
критерієм як важливою й визначальною ознакою такої сформованості.
Показники є складовою критеріїв та дають змогу оцінювати ступінь виявлення
критерію в динаміці.
З метою діагностування сформованості професійної компетентності
майбутніх МВУ за обґрунтованими критеріями та показниками, розроблено
діагностичний

інструментарій.

Ціннісно-мотиваційний,

когнітивний,

суб’єктний критерії ми віднесли до структурних та виділили функціональний
критерій, показником якого визначили компетентну поведінку (процес
здійснення управлінської діяльності, результат діяльності) як основний прояв
професійної компетентності майбутнього магістра військового управління
(табл. 3.1).
Кількісні та якісні моніторингові вимірювання із застосуванням валідних
діагностичних методик та авторських опитувальників проводилися у чотири
етапи

відповідно

компетентності:

до

кількості

критеріїв

ціннісно-мотиваційного,

сформованості

когнітивного,

професійної

суб’єктного

та

функціонального.
Лодатко Є. звертає увагу на те, що «засоби вимірювання у будь-якому
педагогічному експерименті є тими інструментами, що надають можливість
фіксації проміжних та кінцевих показників протягом його перебігу й
відстеження динаміки змін тих властивостей чи характеристик об’єкта, які є
предметом дослідження. Засоби вимірювання, як правило, «прив’язуються» до
деяких унормованих числових шкал та орієнтуються на встановлення (за
допомогою якихось вимірювальних процедур) відповідності міри прояву
предмета дослідження певному числовому значенню з обраної шкали» [137,
c. 7]. Узгодження шкал дослідження здійснювали у відповідності до додатку Е.
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Таблиця 3.1
Критерії та показники оцінювання рівнів сформованості професійної
компетентності майбутніх МВУ та методики їх діагностування
Критерії

Показники

Потреба
досягненні

Структурні

Ціннісномотиваційний

Методика діагностики особистості
мотивацію до успіху Т. Елерса [146]

на

Анкетування
«Засоби
імітаційного
до моделювання бойових дій у формуванні
професійної
компетентності
військовослужбовця» (додаток Б)

Аналіз навчальних досягнень, відгуків
Професійні знання,
викладачів, аналіз результатів практичної
професійні вміння
роботи
Саморегуляція

Методика В. Моросанової Опитувальник
«Стиль саморегуляції поведінки» (ССПМ)
[155]

Рефлексія

Методика визначення рівня рефлексивності
(А. Карпов, В. Пономарьова) (додаток И)

Суб’єктний

Функціональний

Методика діагностики рівня емоційного
у вигорання (В. Бойко) (додаток К)

Потреба розвитку Анкетування «Оцінка потреби розвитку
професійної
професійної компетентності» (додаток А)
компетентності
Схильність
інновацій

Когнітивний

Методи збору та обробки інформації

Процес здійснення Анкетування, спостереження (додатки В, Д)
управлінської
діяльності та результат діяльності

І етап – визначення рівня сформованості ціннісно-мотиваційного
компонента

професійної

компетентності

(структурний

ціннісно-

мотиваційний критерій). Для перевірки сформованості професійних мотивів
застосовували методику діагностики рівня емоційного вигорання (В. Бойко).
У роботах К. Чернис вигорання визначається як процес негативної зміни
професійної поведінки у відповідь на стресовий характер робочого середовища.
Даний процес включає три основні стадії. Перша стадія характеризується
дисбалансом між ресурсами і вимогами середовища, що породжує стресовий
стан. На другій стадії у працівника виникає короткострокове емоційне
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напруження, стомлення і виснаження. Третя стадія проявляється в змінах
мотиваційної сфери професіонала і його поведінки, де головним симптомом є
негуманне (бездушне) поводження з підлеглими. Провідною детермінантою
виникнення вигорання, на думку автора, є адекватність вибраного суб’єктом
способу подолання стресу. Використання неадекватних прийомів подолання
стресової ситуації призводить до формування психічного вигорання [279]. У
вітчизняній літературі процесуальна концепція вигорання надана в роботі
В. Бойко, що описує його з погляду на основні стадії стресу, згідно з
концепцією Г. Сельє.
За цією методикою можна діагностувати такий психологічний феномен
як «синдром емоційного вигорання», який виникає у людини в процесі
виконання різних видів діяльності, пов’язаних з тривалим впливом низки
несприятливих стрес-факторів. Наявність подібного стану, на наш погляд,
впливає на загальну мотивацію до професійної діяльності, ціннісне ставлення
до професії, усвідомлення індивідуального професіоналізму як результату
долання труднощів під час виконання навчальних і повсякденних завдань
військової служби.
Опитувальник є особистісним, матеріал тесту складається з 84 тверджень,
до яких випробуваний повинен висловити своє ставлення у вигляді
однозначних відповідей «так» чи «ні». Методика дає змогу виділити такі фази
розвитку стресу: «напруження», «резистенція», «виснаження». Для кожної із
зазначених фаз визначено провідні симптоми «вигорання», розроблена
методика кількісного визначення ступеня їх прояву.
Результати проведеного опитування інтерпретували відповідно до
встановлених рівнів та отримали, що переважна більшість слухачів має
невиражений симптом «емоційного вигорання».
За допомогою методики діагностики особистості на мотивацію до успіху
(Т. Елерса) був оцінений ступінь її прояву [146]. При цьому виходили з того,
що вмотивовані на успіх слухачі цілеспрямовані, багато працюють для
досягнення успіху, повніше реалізують свої здібності, частіше досягають своїх
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цілей, оскільки активно вчаться на своїх помилках, скоріше находять
оптимальні рішення у складних динамічних обставинах. Діагностика рівня
мотивації слухача на успіх дає змогу не тільки оцінити поточний стан такого
показника, а й оцінити динаміку його змін у ході формування професійної
компетентності із застосуванням технології імітаційного моделювання.
Результати проведеного опитування демонструють, що 8,6 % КГ та
15,5 % ЕГ слухачів мають високий рівень мотивації до успіху та здатні багато
працювати для його досягнення. Під час виконання завдань проблемного
характеру в умовах дефіциту часу результативність діяльності, як правило,
підвищується. 16,6 % КГ та 15,5 % ЕГ слухачів мають помірно високий рівень
мотивації, самооцінка при якому у міру досягнення професійних успіхів
підвищується та спонукає до подальшої роботи для досягнення успіху,
знаходження оптимальних рішень. Доволі значна частина слухачів (64,4 % КГ
та 58,9 % ЕГ) має середній рівень мотивації, для підвищення рівня якого
майбутнім

МВУ

необхідно

відпрацювати

впевненість

у

собі

та

цілеспрямованість. 8,4 % КГ та 9,3 % ЕГ слухачів продемонстрували низьку
мотивацію до успіху, підвищити яку можливо з формуванням інтересу до
справи та професійної майстерності.
Для оцінювання мотивації у формуванні професійної компетентності
майбутніх МВУ було використано опитувальник «Оцінювання потреби у
формуванні (розвитку) професійної компетентності» (додаток А).
Слухачам було запропоновано за семибальною шкалою оцінити ступінь
власного інтересу до формування професійної компетентності. Високий рівень
характеризувався усвідомленням важливості професійної компетентності як
інтегральної якості особистості майбутнього МВУ та прагненням до
поглиблення знань про інноваційні засоби формування професіоналізму
військовослужбовця (14 % КГ та 12,4 % ЕГ). Достатній рівень відзначався
уявленням про професійну компетентність як про важливу властивість
особистості для досягнення успіхів у службовій діяльності, прагненням до
засвоєння та застосування знань, набуття професіоналізму (28 % КГ та 31 %
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ЕГ). Середній рівень показав слаборозвинену потребу у формуванні
професійної компетентності та байдуже ставлення до засвоєння знань, умінь і
сучасних інноваційних технологій, необхідних для її формування (47,6 % КГ та
46,5 % ЕГ). Низький рівень характеризувався відсутністю потреби у
формуванні професійної компетентності майбутніх МВУ (8,4 % КГ та 9,3 %
ЕГ).
За результатами проведеного опитування зроблено висновок про
загальний

недостатній

рівень

потреби

у

формуванні

професійної

компетентності. Показовою є думка, що високий рівень професійної
компетентності не є необхідною якістю особистості військового керівника
(швидше не згоден, ніж згоден, – 16 %); не варто витрачати навчальний час на
застосування засобів імітаційного моделювання бойових дій (швидше не
згоден, ніж згоден, – 11,2 %); під час спілкування з іншими слухачами ми
торкаємося

теми необхідності формування професійної компетентності

(швидше не згоден, ніж згоден, – 9,8 %); не варто витрачати навчальний час на
застосування засобів імітаційного моделювання для формування професійної
компетентності (швидше не згоден, ніж згоден, – 22,5 %).
Особисте ставлення слухачів до використання інноваційних імітаційних
засобів моделювання бойових дій впливає на освітній результат проведених
занять, тому було запропоновано анкетування з цього питання у опитувальнику
«Засоби імітаційного моделювання бойових дій у формуванні професійної
компетентності військовослужбовця» (додаток Б). Результат демонструє
позитивне ставлення 46 % респондентів до використання ЗІМБД, 89 % слухачів
відчувають недостатню підготовку з цього напрямку, 15 % слухачів мають
недостатній досвід роботи з такими засобами у професійній діяльності, а 63 % –
потрібні курси підвищення кваліфікації. Важливим є те, що причиною
загального недостатнього рівня мотивації до використання ЗІМБД є усталене
переконання про тільки ігровий бік застосування комп’ютерних імітаційних
засобів у навчальній та бойовій підготовці.
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Високий рівень розуміння використання ЗІМБД мають 3 % КГ та 3,1 % ЕГ
слухачів.

Достатній

рівень

вмотивованості

до

використання

ЗІМБД

продемонстрували 36,4 % КГ та 27,9 % ЕГ, середній рівень потреби до
використання інноваційних засобів мають 44,8 % КГ та 49,9 % ЕГ.
Таким

чином,

основними

мотивами

підвищення

професійної

компетентності майбутніх МВУ є достатня обізнаність і наявність практичного
досвіду застосування імітаційних засобів бойових дій. Більшість опитуваних
виявляють цікавість до вивчення та готовність до подолання труднощів у
процесі роботи із ЗІМБД, прагнуть орієнтуватися у питаннях використання
сучасних

засобів

і

методик

бойової

та

навчальної

підготовки

військовослужбовців за допомогою ЗІМБД.
Загальні результати діагностування за ціннісно-мотиваційним критерієм
наведено в табл. 3.2.
Таблиця 3.2
Сформованість ціннісно-мотиваційного компонента професійної
компетентності (ПК) на констатувальному етапі експерименту
Рівні сформованості ПК
Група

К-ть
слухачів

високий

достатній

середній

низький

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

КГ

35

3

8,57

9

25,71

19

54,29

4

11,43

ЕГ

32

2

6,25

8

25,00

18

56,25

5

15,63

Таким чином, дані табл. 3.2 демонструють, що високий рівень
сформованості

ціннісно-мотиваційного

компонента

професійної

компетентності у 6,25 % слухачів ЕГ і 8,57 % слухачів КГ, достатній – у
25,00 % і 25,71 % відповідно. Проте більшість майбутніх МВУ виявили
середній і низький рівні.
ІІ етап – визначення рівня сформованості когнітивного компонента
професійної

компетентності

(структурний

когнітивний

критерій).

Показниками рівня сформованості когнітивного компонента є професійні
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знання та професійні вміння, які в ЕГ та КГ слухачів відповідають результатам
їх вступних тестувань та тестів за дисципліною. Зручною є, на нашу думку,
система педагогічного контролю якості та оцінювання в електронному
середовищі дистанційного навчання MOODLE. Було використано результати
тестових завдань для оцінювання рівня професійних знань та умінь слухачів,
розроблених викладачами кафедри із дисципліни «Загальна тактика».
Проаналізовані та узагальнені результати навчальної діяльності слухачів
у процесі проведення практичних занять, групових вправ, семінарських занять
із зазначеної дисципліни. Оцінювання за запровадженою системою ECTS (90–
100 балів – А – «Відмінно»; 80–89 балів – В, 65–79 балів – С – «Добре»; 35–64
балів –D, 50–54 балів – E – «Задовільно»; 35–49 балів – FX, 1–34 балів – F –
«Незадовільно») інтерпретовано нами до рівнів: «відмінно» – високий, «добре»
– достатній, «задовільно» – середній, «незадовільно» – низький. Проблему
об’єктивності оцінювання професійних вмінь слухачів додатково вирішували
через проведені опитування викладачів, які проводили поточні заняття у КГ та
ЕГ. Усі отримані дані були опрацьовані та зведені до середніх значень для
кожного слухача у КГ та ЕГ (табл. 3.3).
Таблиця 3.3
Сформованість когнітивного компонента професійної компетентності
(ПК) на констатувальному етапі експерименту
Рівні сформованості ПК
Група

К-ть
слухачів

високий

достатній

середній

низький

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

КГ

35

4

11,42

11

31,43

20

57,14

0

0

ЕГ

32

3

9,37

10

31,25

19

59,37

0

0

Аналіз дозволяє узагальнити, що високий

рівень сформованості

когнітивного компонента професійної компетентності у 9,37 % слухачів ЕГ і
11,42 % слухачів КГ, достатній – у 31,25 % і 31,43 % відповідно. Виявлений
рівень професійних знань та вмінь на вступному контролі обумовив відсутність
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слухачів з низьким рівнем в обох групах.
Таким чином, результати оцінювання сформованості когнітивного
компонента

професійної

компетентності

на

констатувальному

етапі

експерименту свідчать про практично однакові його рівні у досліджуваних
групах.
Відповідно до логіки дослідження було проведене вирівнювання
експериментальної та контрольної груп на підставі виявленого аналізу
успішності та вхідних тестувань [200].
Обґрунтування однорідності КГ та ЕГ через контроль того, що групи
дійсно

належать

до

однієї

генеральної

сукупності,

здійснювалося

з

використанням t- критерію Стьюдента.
Для оцінювання результатів висунули дві гіпотези: нульову (Н0),
відповідно до якої рівні сформованості професійної компетентності за
когнітивним критерієм (здатність до засвоєння матеріалу) у слухачів зазначених
груп відрізняються незначно та розподіл тих, хто навчається, належить до однієї
генеральної сукупності та гіпотезу (Н1), відповідно до якої здатність до
засвоєння навчального матеріалу слухачами досліджуваних груп істотно
відрізняється та їх масиви належать до різних генеральних сукупностей.
Метод Стьюдента для визначення достовірності різниці середніх при двох
масивах передбачав визначення значення їх t-критерію. Відповідно до
визначених середньо арифметичних двох масивів (3,54/3,5), дисперсій
(0,48/0,44) за допомогою Excel отримано tрозр=0,8.
Знаходимо tтабл=1,9 (для ступенів свободи 35+32–2=65). Так як tтабл>tрозр,
то робимо висновок про те, що нульова гіпотеза не відкидається та обидві
вибірки складають одну генеральну сукупність. Таким чином, контрольна та
експериментальна групи однорідні (рівень достовірності 0,05).
ІІІ етап – визначення рівня сформованості індивідуально-психологічного
компонента

професійної

компетентності

(структурний

суб’єктний

критерій). Показник рефлексивності суб’єктного критерію вимірювали за
методикою визначення рівня рефлексивності (А. Карпов, В. Пономарьова), за
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якою оцінили здатність до самоконтролю поведінки суб’єкта в складній
ситуації, аналізу того, що відбувається, здатність до співвідношення своїх дій у
проблемній ситуації та їх координації відповідно до умов, які змінюються
(додаток И). Проявами рефлексії є час осмислення суб’єктом своєї діяльності,
ступінь розвинутості процесів прийняття рішення, схильність до самоаналізу
вже проведених дій та аналізу майбутньої діяльності, її планування та
прогнозування.
Результати проведеного опитування засвідчили, що 5,6 % слухачів КГ
мають високий та 14,0 % – достатній рівень рефлексивності, 72,8 %
продемонстрували середній, а 5,6 % – низький рівень здатності замислюватися
над особистою діяльністю та вчинками інших суб’єктів, аналізувати причини й
наслідки своїх дій у минулому, теперішньому та майбутньому, мають
складності з прогнозуванням можливих наслідків.
Результати опитування експериментальної групи слухачів практично не
відрізнялисяся від контрольної групи.
Діагностику показника саморегуляції проводили за опитувальником
«Стиль саморегуляції поведінки» (ССПМ) авторської багатошкальної методики
В. Моросанової

[155].

Успішність

різних

видів

практичної

діяльності

забезпечується сформованістю цілісної системи саморегуляції, а недостатня
реалізація будь-якого функціонального її компонента обмежує ефективність
виконання такої діяльності. Процес саморегуляції сприяє виробленню
гармонійної поведінки, на основі якої розвивається здатність суб’єкта
спрямовувати себе, корегувати поведінку відповідно до вимог професійної чи
навчальної діяльності. За допомогою цієї методики можна діагностували рівень
розвинутості індивідуальної саморегуляції й індивідуального профілю, що
містить показники планування, моделювання, програмування, оцінювання
результатів, а також показники розвитку регуляторно-особистісних якостей –
гнучкості та самостійності. Результати опитування не виявили значної різниці
між контрольною та експериментальною групами.
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Результат

кваліметричного

розподілу

рівнів

за

використаними

методиками представлений у табл. 3.4.
Таблиця 3.4
Сформованість індивідуально-психологічного компонента професійної
компетентності (ПК) на констатувальному етапі експерименту
Рівні сформованості ПК
Групи

К-ть
слухачів

високий

достатній

середній

низький

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

КГ

35

1

2,86

9

25,71

21

60,00

4

11,43

ЕГ

32

1

3,13

8

25,00

19

59,38

4

12,50

ІV етап – визначення рівня сформованості праксеологічного та
конативного компонентів професійної компетентності (функціональний
критерій).

Показниками

функціональним
здійснення

сформованості

критерієм

управлінської

є

професійної

компетентна

діяльності

та

компетентності

поведінка

досягнення

у

за

процесі

результатів

такої

діяльності.
Функціональний критерій досліджували за допомогою методу самооцінки
особистісних діяльнісних якостей слухачами, під час якого було проведене
опитування, до якого входило 10 тверджень (додаток В).
Викладачам

було

запропоновано

оцінити

компетентну

поведінку

слухачів, проаналізувавши їх роботу під час практичних занять, групових
вправ.

Для

проведення

такого

узагальнення

їм

було

запропоновано

оцінювальний аркуш (додаток Д).
Опитування проводилися у КГ та ЕГ cлухачів, отримані результати
зведені до табл. 3.5.
Для унаочнення різниця між самооцінкою слухачів та оцінюванням їх
викладачами під час діагностування функціонального критерію сформованості
професійної компетентності в КГ та ЕГ слухачів на констатувальному етапі
експерименту показана на гістограмі (рис. 3.1).
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Таблиця 3.5
Рівні самооцінки слухачів та оцінки їх викладачами
Самооцінка
слухачами
(слухачі, %)

Рівень

Оцінка
викладачів
(слухачі, %)

Самооцінка
слухачами
(слухачі, %)

КГ

ЕГ

КГ

Оцінка
викладачів
(слухачі, %)
ЕГ

Високий

1

2,85

3

8,57

1

3,12

2

6,25

Достатній

7

20,00

5

14,28

6

18,75

4

12,50

Середній

22

62,85

23

65,71

19

59,37

21

65,62

Низький

5

14,28

4

11,43

6

18,75

5

15,62

70,00

62,85

65,71

65,62
59,37

60,00
50,00
40,00
30,00

20,00

20,00
10,00

14,28

14,28 11,43
8,57

2,85

18,75 18,75
3,12

12,50
6,25

15,62

0,00
Самооцінка, %
Оцінка
Самооцінка, %
Оцінка
КГ
викладачів, %
ЕГ
викладачів, %
КГ
ЕГ

Умовні позначки: частка слухачів ( %) із рівнем сформованості професійної
компетентності: блакитний колір – високий рівень, червоний – достатній, зелений –
середній, фіолетовий – низький

Рис. 3.1. Порівняння рівнів самооцінки слухачів та оцінки викладачів за
функціональним критерієм на констатувальному етапі
Аналіз результатів свідчить, що рівень самооцінки слухачів відрізняється
від оцінки викладачів незначно. Оскільки дослідження у більшості методів
діагностування базується на самооцінці слухачів, визначення суттєвості різниці
між отриманими даними є важливим. Для уникнення ризику отримання
неправдивих даних достовірність та ймовірність результату самооцінки
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перевіряємо за критерієм Пірсона.
За

критерієм

згоди

висуваємо
i

гіпотезу

Н0:

відхилення

рівня

самооцінки слухачів у ході анкетування від експертної оцінки (оцінки
викладачів) є незначним і не впливає на правдивість отриманих результатів.
Альтернативна до неї гіпотеза Н1: відхилення рівня самооцінки слухачів у ході
анкетування від експертної оцінки є значним і впливає на правдивість
отриманих

результатів.

Розраховуючи

емпіричними даними, ми отримали

значення

критерію

за

нашими

0,031. Критичне значення критерію

за ступенем свободи К–1=3 (К=4 – кількість параметрів) та рівнем значущості
ρ=0,05

(надійна

знаходимо

ймовірність

=0,352.

<

95 %)

з

таблиць

значень

критерію

, тобто нульову гіпотезу треба прийняти.

Висновок: відхилення самооцінки слухачів від реального результату
(оцінки викладачів) при анкетуванні не впливає на правдивість отриманих
даних. Ризик складає 5 %. Таким чином, більшість слухачів адекватно
оцінюють свої знання та навички.
Спираючись на дані анкетування викладачів, рівні сформованості
професійної компетентності за функціональним критерієм в ЕГ та КГ на
констатувальному етапі дослідження практично не відрізняються.
Результати сформованості професійної компетентності майбутніх МВУ за
критеріями та рівнями її діагностування дали змогу отримати характеристику її
сформованості на констатувальному етапі (табл. 3.6).
Порівняльні результати сформованості професійної компетентності
майбутніх МВУ ЕГ та КГ на констатувальному етапі експерименту надані у
вигляді пелюсткової діаграми відповідно (рис. 3.2).
Аналіз результатів констатувального етапу експерименту свідчить, що у
переважної більшості слухачів професійна компетентність сформована на
середньому та низькому рівнях. Менша кількість слухачів продемонструвала
високий (8,57 % КГ та 6,25 % ЕГ) та достатній (22,86 % КГ та 21,88 % ЕГ)
рівень професійної компетентності.
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Таблиця 3.6
Загальна характеристика рівнів сформованості професійної
компетентності майбутніх МВУ на констатувальному етапі експерименту
Сформованість компонентів професійної компетентності, %
Інтеграпраксеологічльне
ний та
значення,
конативний
%

Рівні
ціннісномотиваційний

когнітивний

індивідуальнопсихологічний

8,57

11,42

2,86

8,57

8,57

25,71

31,43

25,71

14,28

22,86

середній

54,29

57,14

60,01

65,71

60,00

низький

11,43

0

11,43

11,43

8,57

високий

6,25

9,37

3,13

6,25

6,25

25,00

31,25

25,01

12,5

21,88

середній

56,25

59,37

59,38

65,62

59,38

низький

15,63

0

12,50

15,62

12,50

високий
КГ достатній

ЕГ достатній

Результати дослідження дають змогу стверджувати, що отримані
результати знижені через недостатню вмотивованість, низьку рефлексивність,
саморегуляцію та низьку здатність та результативність практичної діяльності
майбутніх МВУ.
Таким чином, зусилля на підвищення загального рівня сформованості
професійної компетентності доцільно спрямовувати у практичний контекст їх
майбутньої професійної діяльності, що, на нашу думку, змінило би також і
рівень вмотивованості слухачів, ціннісного ставлення до вчення тощо.
Водночас

аналіз

результатів

навченості

слухачів,

опитування,

спостереження за їх практичною діяльністю під час вирішення завдань
професійної спрямування через опитування викладацького складу дав змогу
виявити типові труднощі, пов’язані з використанням ЗІМБД в освітній
діяльності, що сприяло конкретизації формувального етапу експерименту. Було
встановлено,

що

основні

труднощі

виникають

підготовленість майбутніх МВУ до використання ЗІМБД.

через

недостатню
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Високий
80
60

40
20

Низький

Достатній

0

КГ
ЕГ

Середній

Умовні позначки: частка слухачів ( %) із рівнем сформованості професійної
компетентності: синій – у контрольній (КГ), червоний – експериментальній (ЕГ) групах

Рис. 3.2. Порівняльна характеристика рівнів сформованості професійної
компетентності на констатувальному етапі експерименту
У процесі констатувального етапу педагогічного експерименту виявлено,
що увага викладачів на практичних, групових, заняттях, групових вправах
концентрується переважно на перевірці у слухачів теоретичних положень, а
застосування технології імітаційного моделювання має неусвідомлений і
хаотичний характер; більшість слухачів вмотивована на застосування ЗІМБД у
майбутній професійній діяльності; системна робота з організації, планування та
проведення занять із викладачами із застосуванням технології імітаційного
моделювання

для

формування

у

майбутніх

МВУ

проводиться

недостатньо.
Таким чином, результати констатувального етапу дали змогу дослідити та
визначити рівень сформованості професійної компетентності майбутніх МВУ
без впливу організаційно-педагогічних умов її формування із застосуванням
технології імітаційного моделювання.
Формувальний етап педагогічного експерименту проводився шляхом
реалізації методики формування професійної компетентності майбутніх МВУ із
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застосуванням технології імітаційного моделювання в освітньому процесі
відповідно до визначених організаційно-педагогічних умов.
Відповідно

до

технологічних

складових

застосування

технології

імітаційного моделювання та визначених завдань методика була реалізована
упродовж

трьох

взаємозв’язаних

етапів:

підготовчого

(мотиваційного),

основного (діяльнісного), завершального (рефлексивного).
Перший, підготовчий (мотиваційний) етап, пов’язаний із забезпеченням
організаційно-педагогічних умов формування професійної компетентності
майбутніх МВУ, а саме: проектувальних, змістовних та мотиваційних.
Проектувальна умова як системоутворювальна дала змогу скорегувати та
реалізувати модель формування їх професійної компетентності відповідно до
визначеного контексту.
Виконання змістовних умов на підготовчому (мотиваційному) етапі
реалізації

методики

забезпечувалося

насиченням

змісту

дисципліни

квазіпрофесійними ситуаціями відповідно до характеру майбутньої діяльності.
При цьому обсяг навчального навантаження для слухачів не був збільшений,
оскільки формування професійної компетентності відбувалося в межах
запланованих занять (тренувань).
Завданням підготовчого (мотиваційного) етапу також була організація
готовності
необхідними

необхідної

технологічної

технологічними

інфраструктури

засобами

для

через

подальшого

оснащення
ефективного

використання імітаційного середовища. Визначальними для цього стали
можливості ЗІМБД (база даних «електронного полігону»), вибір системи
імітаційного моделювання, функціонування її розподіленої мережі.
Центр імітаційного моделювання НУОУ імені Івана Черняховського має
можливість готувати, організовувати та проводити заняття (тренування) до
бригадного рівня включно на ЗІМБД JCATS для слухачів оперативно-тактичної
ланки управління. Це забезпечує виконання вимог до готовності технологічної
інфраструктури як складової організаційно-процесуальних заходів розроблення
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та проведення занять (тренувань) із застосуванням технології імітаційного
моделювання [147; 148].
Відповідно

до

змістовних

організаційно-педагогічних

умов

забезпечувалася готовність викладачів і слухачів до використання ЗІМБД. В
освітній процес (у межах факультативних курсів) було впроваджено спецкурси:
для викладачів – «Використання технології імітаційного моделювання в
освітньому процесі сучасного ВВНЗ»; для слухачів – «Засіб імітаційного
моделювання

бойових

дій

у

практиці

підготовки

військ

за

новими

стандартами», а також начальні курси на дистанційній платформі MOODLE.
Загальною метою курсів є забезпечення готовності викладачів і слухачів до
використання ЗІМБД під час навчальних занять та тренувань (див. додатки М,
Н).
Підсумком експериментальної роботи на підготовчому (мотиваційному)
етапі є забезпечення позитивних змін переважно в когнітивному та ціннісномотиваційному компонентах професійної компетентності майбутніх МВУ.
На другому, основному (діяльнісному) етапі реалізації методики увага
була спрямована на застосування здобутих теоретичних знань та умінь,
отриманні

навичок

під

час

управлінської

діяльності

з

вирішення

квазіпрофесійних ситуацій із використанням ЗІМБД JCATS.
Методичні

організаційно-педагогічні

умови

забезпечувалися

підготовленими навчально-методичними матеріалами та методиками реалізації
технології імітаційного моделювання. Такі заняття (тренування) готували,
розробляли та проводили викладачі кафедри Сухопутних військ та науковці
центру імітаційного моделювання відповідно до методичних посібників [147;
148;].
Використання методів комп’ютерної ділової гри, аналізу конкретних
ситуацій, методу вправ, стимулювання, дискусій, ситуації самопізнання та
саморефлексії у процесі розв’язання квазіпрофесійних ситуацій уможливило
розвиток слухачів у контексті виконання їх майбутніх професійних обов’язків
військового оперативного управління. Уміння та навички, отримані в такий
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спосіб, мали особистісний і колективний характер.
Третій, завершальний (рефлексивний) етап методики було спрямовано на
розвиток професійної компетентності слухачів, створення рефлексивного
середовища для спонукання майбутніх МВУ до професійного саморозвитку.
Комп’ютерні ділові ігри на ЗІМБД JCATS сприяли формуванню здатності
до рефлексії децентрації (уміння бачити себе збоку), установці на активний
аналіз власних дій, осмисленню свого професійного «Я». Для розвитку
рефлексивних умінь використовувалися реальні історичні квазіпрофесійні
ситуації, ситуації з сучасної практики застосування військ (сил), які
передбачали активний пошук вирішення проблеми з подальшим обговоренням
процесу та результату сумісних дій усіх учасників. Увага акцентувалася на
глибині розуміння слухачами власної діяльності та її результативності. Слухачі
зазначали, що в результаті реалізації й отримання кінцевих результатів
прийнятих рішень вони почали критичніше ставитися до власного рівня
професіоналізму, сформованості професійної компетентності та чіткіше
усвідомлювати ті показники розвитку, яких вже досягнуто, й зосереджувати
увагу на виявлених проблемах. Разом з тим слухачі активніше долучалися до
аналізу проведених дій після занять (тренувань), обговорювали пошук шляхів
вирішення минулих професійних ситуацій, порівнювали власну позицію з
позицією інших слухачів тощо.
Важливою перевагою застосування технології імітаційного моделювання
для формування професійної компетентності стала можливість оцінювання
професійної

діяльності

слухачів

безпосередньо

у

змодельованому

квазіпрофесійному середовищі, що дало змогу унаочнити прояви професійної
компетентності

та

давати

більш

комплексну

інтегровану

оцінку

їх

майстерності.
Таким чином, на формувальному етапі дослідження для реалізації
запропонованої моделі формування професійної компетентності майбутніх
магістрів військового управління із застосуванням технології імітаційного
моделювання були застосовані варійовані (змінні) активні та неварійовані
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(незмінні) пасивні чинники проведення формувального етапу експерименту.
Неварійованими чинниками формувального експерименту були визначені
такі:
навчання було організовано в контрольних і експериментальних групах
відповідно до основних вимог та керівних документів з організації освітньої
діяльності ВВНЗ;
був викладений однаковий зміст навчального матеріалу для КГ та ЕГ;
використані такі самі види та форми проведення проміжного контролю;
заняття у досліджуваних групах проводили викладачі, які мали рівні
загальні професійні характеристики.
Основними варійованими чинниками у відповідності до визначених нами
організаційно-педагогічних умов формувального етапу дослідження можна
зазначити такі:
проведені

спеціалізовані

курси

зі

слухачами

командно-штабного

інституту застосування військ (сил) та викладачами кафедри Сухопутних
військ;
в ЕГ у межах дисципліни «Загальна тактика» практична складова
професійної підготовки реалізована із використанням ЗІМБД JCATS під час
занять, тренувань, КШН відповідно до робочої програми навчальної
дисципліни;
викладачі послуговувалися відповідними методиками під час підготовки
та проведення навчальних занять (тренувань);
в ЕГ була організована самостійна підготовки в аудиторіях, забезпечених
доступом до дистанційних курсів і тестувань, ресурсів електронної бібліотеки.
Отже,

реалізація

розробленої

методики

забезпечила

виконання

організаційно-педагогічних умов формування професійної компетентності
майбутніх МВУ із застосуванням технології імітаційного моделювання шляхом
впровадження у дисципліну «Загальна тактика» навчальних занять (тренувань)
із застосуванням активних методів навчання, реалізованих на ЗІМБД JCATS,
спецкурсів з підготовки слухачів і викладачів.
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3.2. Аналіз результатів експериментального дослідження
Оцінювання результатів впровадження організаційно-педагогічних умов
щодо

формування

професійної

компетентності

майбутніх

МВУ

із

застосуванням технології імітаційного моделювання відбулося під час
контрольного

підетапу

педагогічного

експерименту

шляхом

порівняння результатів констатувального та формувального його етапів в ЕГ та
КГ.
Під час аналізу було враховано, що на результати педагогічного
експерименту (рівень сформованості професійної компетентності слухачів),
крім

експериментальних

впливати

інші:

варійованих

формування

чинників,

структурних

могли

опосередковано

компонентів

компетентності

(відповідальності, професійних якостей особистості, ціннісних відношень,
професійних мотивів діяльності) за межами освітнього процесу (розвиток
конфліктних подій у країні, участь у операціях об’єднаних сил чи
антитерористичній операції, кадрова політика особливого періоду тощо).
Оскільки подібні впливи були однаковими і в експериментальній, і в
контрольній

групах,

то

вважали

впливовими

тільки

визначені

нами

організаційно-педагогічні умови.
Під час проведення аналізу результатів експерименту були поставлені
такі завдання: простежити зміни у рівнях сформованості компонентів
професійної компетентності слухачів КГ та ЕГ після формувального етапу
експерименту;

проаналізувати

виявлені

зміни

в

розподілах

рівнів

сформованості професійної компетентності у слухачів цих груп відповідно до
результатів констатувального етапу.
Рівень сформованості професійної компетентності майбутніх МВУ за
ціннісно-мотиваційним критерієм після формувального етапу досліджували за
методикою констатувального етапу. Результати отриманих даних наведені у
табл. 3.7.

176
Таблиця 3.7
Сформованість ціннісно-мотиваційного компонента професійної
компетентності до та після формувального етапу експерименту
Рівні
сформованості
професійної
компетентності

Констатувальний етап
КГ

Формувальний етап

ЕГ

К-ть

КГ

К-ть

слухачів

%

високий

3

достатній

ЕГ

К-ть

слухачів

%

8,57

2

9

25,71

середній

19

низький

4

К-ть

слухачів

%

слухачів

%

6,25

4

11,43

7

21,88

8

25

13

37,14

18

56,25

54,29

18

56,25

17

48,57

6

18,75

11,43

5

15,63

1

2,86

1

3,13

Аналіз результатів сформованості ціннісно-мотиваційного компонента
професійної компетентності майбутніх МВУ за до та після формувального
етапу експерименту представлено на рис. 3.3.
60

56,25

54,29

56,25
48,57

50

37,14

40
30

25,71

25

20

10

21,88
15,63

8,57

11,43

18,75

11,43
6,25
2,86

3,13

0
КГ констатувальний етапЕГ констатувальний етап КГ формувальний етап

ЕГ формуальний етап

Умовні позначки: частка слухачів ( %) із рівнем сформованості професійної
компетентності: червоний колір – високий рівень, зелений – достатній, фіолетовий –
середній, блакитний – низький

Рис. 3.3. Порівняльна характеристика рівнів сформованості ціннісномотиваційного компонента професійної компетентності майбутніх МВУ до та
після формувального етапу експерименту, %
Дані табл. 3.7 засвідчили зміни кількості слухачів за кожним рівнем у
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досліджуваних групах. У зв’язку з тим, що кількість слухачів у них була різна,
для гарантованого підтвердження наявної позитивної динаміки у ЕГ та
перевірки достовірності отриманих результатів педагогічного експерименту
було використано методику φ* критерію кутового перетворення Фішера. Під
час дослідження порівнювали відсоткову частку слухачів ЕГ із високим і
достатнім рівнями сформованості професійної компетентності із відповідною
відсотковою часткою слухачів КГ. Перевірку виконували за алгоритмом такої
методики [216, c 161-163].
Відповідно до методики, нас цікавив факт вирішення завдання
(сформованості професійної компетентності на високому та достатньому
рівнях), тому рахували його «ефектом», а відсутність ефекту (сформованість
професійної компетентності на середньому та низькому рівнях) – оцінювали як
невдачу у його вирішенні.
Сформулювали статистичні гіпотези. Н0: відсоткова частка кількості
майбутніх МВУ, у яких рівень сформованості професійної компетентності на
високому та достатньому рівнях у ЕК не вищий, ніж у КГ; Н1: відсоткова частка
кількості майбутніх МВУ, у яких рівень сформованості професійної
компетентності на високому та достатньому рівнях у ЕК вищий, ніж у КГ.
Розподіл прогнозів сформованості професійної компетентності майбутніх
МВУ за ціннісно-мотиваційним критерієм в КГ та ЕГ для розрахунка φ* –
критерію подано в табл. 3.8.
Таблиця 3.8
Розподіл прогнозів сформованості ціннісно-мотиваційного компонента
професійної компетентності (ПК) майбутніх МВУ
Рівні сформованості
ПК

Емпіричні частоти вибору

Суми

ЕГ

КГ

високий та достатній

25

17

42

середній та низький

7

18

25

Суми

32

35

67
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Складено чотириклітинну таблицю, яка фактично є таблицею емпіричних
частот за двома ознаками: «є ефект» та «немає ефекту» для визначення
критерію φ* – критерій кутового перетворення Фішера виявлення відмінностей
в ЕГ та КГ (табл. 3.9).
Таблиця 3.9
Чотириклітинна таблиця для розрахунку φ* – критерію для виявлення
відмінностей у ЕГ та КГ (ціннісно-мотиваційний компонент)
«Є ефект»

«Ефекту немає»

Група

Кількість
слухачів

ЕГ

25

78,13

7

21,88

32

КГ

17

48,57

18

51,43

35

Суми

42

%

Кількість
слухачів

%

25

Суми

67

Перейдемо до робочої таблиці для обрахунку φ* – критерію кутового
перетворення Фішера.
,

(3.1)

де Р – відсоткова частка.
Визначено φе і φк, що відповідають часткам у ЕГ та КГ. Такі значення
також можна знайти за таблицею значень кута φ у радіанах для різних
відсоткових часток.
За таблицею: φе (78,13 %) =2,17; φк (48,57 %) =1,54 .
Визначимо емпіричне значення критерію

за формулою:
,

де

– кут, що відповідає більшій відсотковій частці, %;
– кут, що відповідає меншій відсотковій частці, %;
– кількість слухачів ЕГ;
– кількість слухачів КГ.
У даному випадку:

(3.2)
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За таблицею визначили, якому рівню значущості відповідає

= 5,04:

p 0,001
Встановили критичні значення φ*, що відповідають прийнятним рівням
статистичної значущості:

5,04

2,31

Побудували вісь значущості (рис. 3.4).
Зона невизначеності
0,05

0,01

Зона незначущості

Зона значущості

=

=

Рис. 3.4. Відображення вісі значущості для визначення емпіричного φ*
критерію кутового перетворення Фішера
Отримане емпіричне значення

знаходиться у зоні значущості.

Отже, гіпотезу Н0 відхилили, а гіпотезу Н1 прийняли.
Таким чином, відсоткова частка майбутніх МВУ, у яких рівень
сформованості

професійної

компетентності

за

ціннісно-мотиваційним

критерієм на високому та середньому рівнях в ЕГ більша, ніж у КГ після
формувального етапу експерименту для рівня значущості p 0,001.
На підставі результатів дослідження можна також зробити висновок, що
за рахунок запровадження організаційно-педагогічних умов формування
професійної компетентності майбутніх МВУ із застосуванням технології
імітаційного моделювання рівень сформованості ціннісно-мотиваційного
компонента професійної компетентності в експериментальній групі зріс більше,
ніж у контрольній групі.
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Рівень сформованості професійної компетентності майбутніх МВУ за
когнітивним критерієм після формувального етапу досліджували за методикою
констатувального етапу. Результати отриманих даних наведені у табл. 3.10.
Таблиця 3.10
Сформованість когнітивного компонента професійної компетентності
до та після формувального етапу експерименту
Рівні
сформованості
професійної
компетентності

Констатувальний етап
КГ

Формувальний етап

ЕГ

К-ть

КГ

К-ть

ЕГ

К-ть

К-ть

слухачів

%

слухачів

%

слухачів

%

слухачів

%

високий

4

11,43

3

9,38

5

14,29

7

21,88

достатній

11

31,43

10

31,25

15

42,86

15

46,88

середній

20

57,14

19

59,38

14

40,00

8

25,00

низький

0

0,00

0

0,00

1

2,86

2

6,25

Аналіз результатів сформованості когнітивного компонента професійної
компетентності майбутніх МВУ до та після формувального етапу експерименту
представлено на рис. 3.5.
Отримані результати свідчать, що за два роки в контрольній групі
відбулися певні позитивні зміни. Проте динаміка була незначною. Щодо ЕГ, то
за даними табл. 3.10 після формувального етапа експеримента відбулися більш
позитивні зрушення.
Для перевірки достовірності отриманих результатів педагогічного
експерименту використано методику φ* критерію кутового перетворення
Фішера.
Сформулювали статистичні гіпотези. Н0: відсоткова частка кількості
майбутніх МВУ, у яких рівень сформованості професійної компетентності на
високому та достатньому рівнях у ЕК не вищий, ніж у КГ; Н1: відсоткова частка
кількості майбутніх МВУ, у яких рівень сформованості професійної
компетентності на високому та достатньому рівнях у ЕК вищий, ніж у КГ.
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Умовні позначки: частка слухачів ( %) із рівнем сформованості професійної
компетентності: червоний колір – високий рівень, зелений – достатній, фіолетовий –
середній, блакитний – низький

Рис. 3.5. Порівняльна характеристика рівнів сформованості когнітивного
компонента професійної компетентності майбутніх МВУ до та після
формувального етапу експерименту, %
Розподіл прогнозів сформованості професійної компетентності майбутніх
МВУ за когнітивним критерієм в КГ та ЕГ для розрахунку φ* – критерію
подано в табл. 3.11.

Таблиця 3.11
Розподіл прогнозів сформованості когнітивного компонента
професійної компетентності (ПК) майбутніх МВУ
Рівні сформованості
ПК
високий та достатній
середній та низький
Суми

Емпіричні частоти вибору
КГ

ЕГ

20
15
35

22
10
32

Суми
44
25
67

Складено чотириклітинну таблицю, яка фактично є таблицею емпіричних
частот за двома ознаками: «є ефект» та «немає ефекту» для визначення
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критерію φ* – критерій кутового перетворення Фішера виявлення відмінностей
в ЕГ та КГ (табл. 3.12).
Перейдемо до робочої табл. 3.12 для обрахунку φ* – критерію кутового
перетворення Фішера.
Таблиця 3.12
Чотириклітинна таблиця для розрахунку φ* – критерію для виявлення
відмінностей у ЕГ та КГ (когнітивний компонент)
«Є ефект»
Група

«Ефекту немає»

Кількість
слухачів

%

Кількість
слухачів

%

Суми

ЕГ

22

68,8

10

31,2

32

КГ

20

57,2

15

42,8

35

Суми

42

25

67

Визначено φе і φк, які відповідають часткам у ЕГ та КГ (за формулою (3.1)
або за таблицею значень кута φ у радіанах для різних відсоткових
часток).
За таблицею: φе.(68,8 %) =1,96; φк.(31,2 %) =1,18
Визначимо емпіричне значення критерію

за формулою (3.2):

За таблицею визначили, якому рівню значущості відповідає

= 6,24:

p 0,001
Встановлюємо критичні значення φ*, що відповідають прийнятним
рівням статистичної значущості:

6,24 2,31
Отримане емпіричне значення

находиться у зоні значущості (див.

рис. 3.4).
Отже, гіпотезу Н0 відхилили, а гіпотезу Н1 прийняли.
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Таким чином, відсоткова частка майбутніх МВУ, у яких рівень
сформованості професійної компетентності за когнітивним критерієм на
високому та середньому рівнях в ЕГ більша, ніж у КГ після формувального
етапу експерименту для рівня значущості p 0,001.
На підставі результатів дослідження можна також зробити висновок, що
за рахунок запровадження організаційно-педагогічних умов формування
професійної компетентності майбутніх МВУ із застосуванням технології
імітаційного моделювання рівень сформованості когнітивного компонента
професійної компетентності в експериментальній групі зріс більше, ніж у
контрольній групі.
Рівень сформованості професійної компетентності майбутніх МВУ за
суб’єктним критерієм після формувального етапу досліджували за методикою
констатувального етапу. Результати отриманих даних наведені у табл. 3.13.
Таблиця 3.13
Сформованість індивідуально-психологічного компонента професійної
компетентності до та після формувального етапу експерименту
Констатувальний етап
Рівні
КГ
ЕГ
сформованості
К-ть
К-ть
професійної
%
%
компетентності слухачів
слухачів

Формувальний етап
КГ
ЕГ
К-ть
К-ть
%
%
слухачів
слухачів

високий

1

2,86

1

3,13

2

5,71

5

15,63

достатній

9

25,71

8

25,00

12

34,29

17

53,13

середній

21

60,01

19

59,38

18

51,43

9

28,13

низький

4

11,43

4

12,5

3

8,57

1

3,13

Аналіз результатів сформованості професійної компетентності майбутніх
МВУ за суб’єктним критерієм після формувального етапу експерименту
представлено на рис. 3.6.
Для перевірки достовірності отриманих результатів педагогічного
експерименту використано методику φ* критерію кутового перетворення
Фішера.

184
70,00
60,01

59,38

60,00

53,12

51,43
50,00
40,00
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25,00

20,00
10,00

8,57

5,71

3,13

2,86

15,63

12,50

11,43

3,13

0,00
КГ констатувальний ЕГ констатувальний
етап
етап

КГ формувальний ЕГ формуальний етап
етап

Умовні позначки: частка слухачів ( %) із рівнем сформованості професійної
компетентності: червоний колір – високий рівень, зелений – достатній, фіолетовий –
середній, блакитний – низький

Рис.

3.6.

Порівняльна

індивідувально-психологічного

характеристика
компонента

рівнів

сформованості

професійної

компетентності

майбутніх МВУ до та після формувального етапу експерименту, %
Для перевірки достовірності отриманих результатів педагогічного
експерименту використано методику φ* критерію кутового перетворення
Фішера.
Сформулювали статистичні гіпотези. Н0: відсоткова частка кількості
майбутніх МВУ, у яких рівень сформованості професійної компетентності на
високому та достатньому рівнях у ЕК не вищий, ніж у КГ; Н1: відсоткова частка
кількості майбутніх МВУ, у яких рівень сформованості професійної
компетентності на високому та достатньому рівнях у ЕК вищий, ніж
у КГ.
Розподіл прогнозів сформованості професійної компетентності майбутніх
МВУ за суб’єктним критерієм в КГ та ЕГ для розрахунок φ* – критерію подано
в табл. 3.14.
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Таблиця 3.14
Розподіл прогнозів сформованості індивідуально-психологічного
компонента професійної компетентності (ПК) майбутніх МВУ
Емпіричні частоти вибору

Рівні сформованості
ПК

Суми

ЕГ

КГ

високий та достатній

22

14

32

середній та низький

10

21

35

Суми

32

35

67

Складено чотириклітинну таблицю, яка фактично є таблицею емпіричних
частот за двома ознаками: «є ефект» та «немає ефекту» для визначення
критерію φ* – критерій кутового перетворення Фішера виявлення відмінностей
в ЕГ та КГ (табл. 3.15).
Таблиця 3.15
Чотириклітинна таблиця для розрахунку φ* – критерію для виявлення
відмінностей у ЕГ та КГ (індивідуально-психологічний компонент)
«Є ефект»
Група

Кількість
слухачів

«Ефекту немає»
%

Кількість
слухачів

%

Суми

ЕГ

22

62,9

10

31,25

32

КГ

14

40

21

60

35

Суми

36

31

67

Перейдемо до робочої табл. 3.15 для обрахунку φ* – критерію кутового
перетворення Фішера.
Визначено φе і φк, які відповідають часткам у ЕГ та КГ (за формулою (3.1)
або за таблицею значень кута φ у радіанах для різних відсоткових часток).
За таблицею: φе (62,9 %) = 1,83; φк (40 %) = 1,37
Визначимо емпіричне значення критерію

за формулою (3.2):
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За таблицею визначили, якому рівню значущості відповідає

=3,68:

p 0,001
Встановлюємо критичні значення φ*, що відповідають прийнятним
рівням статистичної значущості:

3,68 2,31
Отримане емпіричне значення

находиться у зоні значущості (див.

рис. 3.4).
Отже, гіпотезу Н0 відхилено, а гіпотезу Н1 прийнято.
Таким чином, відсоткова частка майбутніх МВУ, у яких рівень
сформованості професійної компетентності за суб’єктним критерієм на
високому та середньому рівнях в ЕГ більша, ніж у КГ після формувального
етапу експерименту для рівня значущості p 0,001.
На підставі результатів дослідження можна також зробити висновок, що
за рахунок запровадження організаційно-педагогічних умов формування
професійної компетентності майбутніх МВУ із застосуванням технології
імітаційного моделювання рівень сформованості індивідуально-психологічного
компонента професійної компетентності в експериментальній групі зріс більше,
ніж у контрольній групі.
Рівень сформованості професійної компетентності майбутніх МВУ за
функціональним критерієм після формувального етапу визначали за методикою
констатувального етапу (оцінювання слухачів викладачами див. додаток Е).
Результати отриманих даних наведені у табл. 3.16.
Аналіз результатів сформованості професійної компетентності майбутніх
МВУ за функціональним критерієм до та після формувального етапу
експерименту представлено на рис. 3.7.
Для перевірки достовірності отриманих результатів педагогічного
експерименту використано методику φ* критерію кутового перетворення
Фішера.
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Таблиця 3.16
Сформованість праксеологічного та конативного компонентів професійної
компетентності до та після формувального етапу експерименту
Рівні
сформованості
професійної
компетентності

Констатувальний етап

Формувальний етап

КГ

КГ

ЕГ

К-ть

%

слухачів

К-ть
слухачів

%

К-ть
слухачів

ЕГ
%

К-ть
слухачів

%

високий

3

8,57

2

6,25

3

8,57

10

31,25

достатній

5

14,28

4

12,50

10

28,57

18

56,25

середній

23

65,71

21

65,62

19

54,29

3

9,38

низький

4

11,43

5

15,62

3

8,57

1

3,13

Умовні позначки: частка слухачів ( %) із рівнем сформованості професійної
компетентності: червоний колір – високий рівень, зелений – достатній, фіолетовий –
середній, блакитний – низький

Рис.

3.7.

Порівняльна

характеристика

рівнів

сформованості

праксеологічного та конативного компонентів професійної компетентності
майбутніх МВУ до та після формувального етапу експерименту, %
Сформулювали статистичні гіпотези. Н0: відсоткова частка кількості
майбутніх МВУ, у яких рівень сформованості професійної компетентності на
високому та достатньому рівнях у ЕК не вищий, ніж у КГ; Н1: відсоткова частка
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кількості майбутніх МВУ, у яких рівень сформованості професійної
компетентності на високому та достатньому рівнях у ЕК вищий, ніж у КГ.
Розподіл прогнозів сформованості професійної компетентності майбутніх
МВУ за функціональним критерієм в КГ та ЕГ для розрахунку φ* – критерію
подано в табл. 3.17.
Таблиця 3.17
Розподіл прогнозів сформованості праксеологічного та конативного
компонента професійної компетентності (ПК) майбутніх МВУ
Емпіричні частоти вибору

Рівні сформованості
ПК

Суми

ЕГ

КГ

високий та достатній

28

13

32

середній та низький

4

22

35

Сума

32

35

67

Складено

чотириклітинну

таблицю,

яка

фактично

є

таблицею

емпіричних частот за двома ознаками: «є ефект» та «немає ефекту» для
визначення критерію φ* – критерій кутового перетворення Фішера виявлення
відмінностей в ЕГ та КГ (табл. 3.18).
Таблиця 3.18
Чотириклітинна таблиця для розрахунку φ* – критерію для виявлення
відмінностей у ЕГ та КГ (праксеологічний та конативний компоненти)
«Є ефект»
Група

Кількість
слухачів

«Ефекту немає»
%

Кількість
слухачів

%

Суми

ЕГ

28

87,5

4

12,5

32

КГ

13

37,1

22

62,9

35

Сума

41

25

67

Перейдемо до робочої табл. 3.18 для обрахунку φ* – критерію кутового
перетворення Фішера.
Визначено φе і φк, які відповідають часткам у ЕГ та КГ (за формулою (3.1)
або за таблицею значень кута φ у радіанах для різних відсоткових часток).
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За таблицею: φе (87,5 %) =2,42; φк (37,1 %) =1,31
Визначимо емпіричне значення критерію

за формулою (3.2):

За таблицею визначили, якому рівню значущості відповідає

= 8,88:

p 0,001
Встановили критичні значення φ*, що відповідають прийнятним рівням
статистичної значущості:

8,88 2,31
Отримане емпіричне значення

находиться у зоні значущості (див.

рис. 3.4).
Отже, гіпотезу Н0 відхилили, а гіпотезу Н1 прийняли.
Таким чином, відсоткова частка майбутніх МВУ, у яких рівень
сформованості професійної компетентності за функціональним критерієм на
високому та середньому рівнях в ЕГ більша, ніж у КГ після формувального
етапу експерименту для рівня значущості p 0,001.
На підставі результатів дослідження можна також зробити висновок, що
за рахунок запровадження організаційно-педагогічних умов формування
професійної компетентності майбутніх МВУ із застосуванням технології
імітаційного

моделювання

рівень

сформованості

праксеологічного

та

конативного компонентів професійної компетентності в експериментальній
групі зріс більше, ніж у контрольній групі.
Результати сформованості професійної компетентності майбутніх МВУ із
застосуванням технології імітаційного моделювання за критеріями та рівнями
діагностування дали змогу отримати загальну характеристику її сформованості
після формувального етапу педагогічного експерименту (табл. 3.19). Так,
сформованість

ціннісно-мотиваційного

компонента

професійної

компетентності майбутніх МВУ в ЕГ порівняно із КГ значно відрізняється на
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високому та достатньому рівнях (на 10,45 % та на 19,11 % відповідно).
Зазначене дає змогу стверджувати, що слухачі почали краще усвідомлювати
цінність отриманої інформації для майбутньої професійної діяльності; стали
вмотивованішими щодо

розвитку професійної компетентності

під

час

освітнього процесу тощо.
Таблиця 3.19
Загальна характеристика рівнів сформованості професійної
компетентності майбутніх МВУ після формувального етапу експерименту
Сформованість компонетів професійної компетентності, %
Рівні

Інтегральне
значення

індивідуальнопсихологічний

праксеологіч
ний та
конативний

14,29

5,71

8,57

8,57

37,14

42,86

34,29

28,57

37,14

середній

48,57

40,00

51,43

54,29

48,57

низький

2,86

2,86

8,57

8,57

5,71

високий

21,88

21,88

15,63

31,25

21,88

56,25

46,88

53,13

56,25

53,13

середній

18,75

25,00

28,13

9,38

21,88

низький

3,13

6,25

3,13

3,13

3,13

високий
КГ достатній

ЕГ достатній

ціннісномотиваційний

когнітивний

11,43

%

Рівні сформованості когнітивного компонета продемонстрували значне
зменшення серед слухачів ЕГ порівняно із КГ середнього рівня сформованості
професійної компетентності (на 15 %) з рівномірним збільшенням високого та
достатнього

рівнів

порівняно

з

КГ

(на

7,53 %

та

на

4,02 %

відповідно).
Найбільші зміни сформованості праксеологічного та конативного
компонентів (на високому та достатньому рівнях до 20 %) у слухачів ЕГ
порівняно із КГ були зафіксовані, як і прогнозувалося, за функціональним
критерієм.
Порівняльні результати сформованості професійної компетентності після
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формувального етапу експерименту у майбутніх МВУ КГ та ЕГ надані у
вигляді пелюсткової діаграми (рис. 3.8).
Високий
60
50
40
30
20
10
Низький

КГ

Достатній

0

ЕГ

Середній

Умовні позначки: частка слухачів (%) із рівнем сформованості професійної
компетентності: синій – у контрольній (КГ), червоний – експериментальній (ЕГ) групах

Рис. 3.8. Порівняльна характеристика рівнів сформованості професійної
компетентності після формувального етапу експерименту
Загальна характеристика динаміки рівнів сформованості професійної
компетентності

майбутніх

МВУ

КГ

та

ЕГ

на

етапах

педагогічного

експерименту подана у табл. 3.20.
Проведений аналіз на контрольному підетапі засвідчив, що кількість
слухачів із високим рівнем сформованості професійної компетентності в ЕГ на
13,31 % більше, ніж у КГ, із достатнім – на 15,99 %. Водночас, отримані
результати (див. табл. 3.20) дозволяють стверджувати, що в експериментальній
групі значно підвищився рівень професійної компетентності слухачів за всіма
рівнями. Це дозволяє визнати, що виявлені відмінності в ЕГ не можуть бути
пояснені випадковими причинами, а є результатом цілеспрямованого впливу
спроектованих чинників на формувальному етапі експерименту.
Порівняльні результати сформованості професійної компетнтності до та
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після формувального етапу експерименту у майбутніх МВУ КГ та ЕГ надані у
вигляді пелюсткової діаграми (рис. 3.9).
Таблиця 3.20
Динаміка сформованості професійної компетентності майбутніх
магістрів військового управління у КГ та ЕГ
Рівні
сформованості
професійної
компетентності

Констатувальний етап
КГ

Формувальний етап

ЕГ

КГ

ЕГ

К-ть
слухачів

%

К-ть
слухачів

%

К-ть
слухачів

%

К-ть
слухачів

%

високий

3

8,57

2

6,25

3

8,57

7

21,88

достатній

8

22,86

7

21,88

13

37,14

17

53,13

середній

21

60,00

19

59,38

17

48,57

7

21,88

низький

3

8,57

4

12,50

2

5,71

1

3,13

Високий
60
50
40
30
Достатній

20
10

КГ до експерименту

ЕГ до експерименту

0

КГ після експериме

ЕГ після експериме

Низький

Середній

Умовні позначки: частка слухачів (%) із рівнем сформованості професійної
компетентності до та після формувального етапу експерименту: синій та зелений – у
контрольній (КГ), червоний та фіолетовий – експериментальній (ЕГ) групах

Рис. 3.9. Порівняльна характеристика рівнів сформованості професійної
компетентності майбутніх МВУ до та після формувального етапу експерименту
Достовірність отриманих даних перевірено за допомогою критерію φ* кутового перетворення Фішера, що засвідчило статистичну достовірність
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отриманих експериментальних даних і висновок про те, що динаміка
сформованості професійної компетентності на високому та достатньому рівнях
в ЕГ вища, ніж у КГ після проведення формувального етапу експерименту
(табл. 3.21).
Таблиця 3.21
Порівняння рівнів сформованості компонентів професійної компетентності
слухачів ЕГ і КГ за результатами формувального експерименту
Частка слухачів, %

достатні
й

середній

низький

високий

достатні
й

середній

низький

Емпіричне
значення
φ*емп

високий

Компоненти
професійної
компетентності

ЕГ
КГ
Рівні сформованості професійної компетентності

Ціннісномотиваційний

21,88

56,25

18,75

3,13

11,43

37,14

48,57

2,86

5,04

Когнітивний

21,88

46,88

25,00

6,25

14,29

42,86

40,00

2,86

6,24

15,63

53,13

28,13

3,13

5,71

34,29

51,43

8,57

3,68

31,25

56,25

9,38

3,13

8,57

28,57

54,29

8,57

8,88

Індивідуальнопсихологічний
Конативний і
праксеологічний

1,64 ( ρ≤ 0,05)

Критичні
значення φ*кр

φ*кр =

Рівень
значущості
отриманих
результатів

2,31 ( ρ ≤ 0,01)

φ*емп> φ*кр, при ρ≤ 0,001

Отримані результати педагогічного експерименту дають змогу провести
додаткові

розрахунки

успішності

проведеного

науково-педагогічного

дослідження. Оцінювання сумарного ефекту апробації авторської методики та
результативності організаційно-педагогічних умов формування професійної
компетентності майбутніх МВУ із застосуванням технології імітаційного
моделювання здійснено за формулою:
ЕВвідн = ((ВЕГф –ВЕГк) – (ВКГф – ВКГк)) / (ВКГф – ВКГк),

(3.3)

де ЕВвідн – відносне збільшення кількості слухачів із високим рівнем
сформованості професійної компетентності;
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ВКГк

– частка слухачів КГ у яких високий рівень сформованості
професійної компетентності зафіксовано на констатувальному
етапі експерименту;

ВКГф – частка слухачів КГ з високим рівнем сформованості
професійної компетентності після проведення формувального
етапу експерименту;
ВЕГк – частка слухачів ЕГ у яких високий рівень сформованості
професійної компетентності зафіксовано на констатувальному
етапі експерименту;
ВЕГф – частка слухачів ЕГ з високим рівнем сформованості
професійної компетентності після проведення формувального
етапу експерименту
дозволяє стверджувати про можливість підвищення відносної частки майбутніх
МВУ, у яких буде досягнуто високий рівень сформованості професійної
компетентності на 9,93 %.
Аналогічно,
ЕНвідн = ((НЕГф – НЕГк) – (НКГф – НКГк)) / (НКГф – НКГк),
де: ЕНвідн

(3.4)

– відносне зменшення кількості осіб з низьким рівнем
сформованості професійної компетентності;

НКГк – частка слухачів КГ, у яких на констатувальному етапі
експерименту зафіксовано низький рівень сформованості
професійної компетентності;
НКГф – частка слухачів КГ, у яких після проведення формувального
етапу

експерименту

рівень

сформованості

професійної

компетентності залишився на низькому рівні;
НЕГк – частка слухачів ЕГ, у яких на констатувальному етапі
експерименту зафіксовано низький рівень сформованості
професійної компетентності;
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НЕГф

– частка слухачів ЕГ, у яких після проведення формувального
етапу

експерименту

рівень

сформованості

професійної

компетентності залишився низьким,
під час проведення дисертаційного дослідження доведено можливість
зменшення відносної частки майбутніх МВУ, у яких не може бути підвищений
низький рівень сформованості професійної компетентності, на 2,21 %.
Отримані результати експериментального дослідження підтверджують
достовірність висунутої гіпотези, що формування професійної компетентності
майбутніх МВУ із застосуванням технології імітаційного моделювання буде
результативнішим

завдяки

впровадженню

відповідних

організаційно-

педагогічних умов.
Отже, результати експерименту доводять доцільність впровадження
організаційно-педагогічних умов формування професійної компетентності
магістрів військового управління із застосуванням технології імітаційного
моделювання в освітній процес ВВНЗ. Разом з тим, сучасні тенденції розвитку
технологій дистанційного навчання, зокрема, змішаного навчання, дозволяють
у подальшому спрямовувати вирішення проблеми впровадження технології
імітаційного

моделювання

щодо

підготовки

теоретичних

аспектів

її

використання здебільшого до дистанційних курсів вивчення, що дозволить
розширити доступ до навчальних ресурсів; сприятиме індивідуалізації навчання
та можливості його здійснення без обмежень за просторовою та часовою
ознаками.

3.3.

Методичні

компетентності

рекомендації

майбутніх

щодо

магістрів

формування

військового

професійної

управління

із

застосуванням технології імітаційного моделювання із використанням
засобу імітаційного моделювання бойових дій JCATS
Проведений теоретичний аналіз проблеми формування професійної
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компетентності із застосуванням технології імітаційного моделювання у
процесі професійної підготовки та результати експериментального дослідження
засвідчили результативність обґрунтованих організаційно-педагогічних умов.
Проведені

узагальнення

досвіду

використання

діагностувального

інструментарію, реалізації розробленої структурно-функціональної моделі та
методики

застосування

технології

імітаційного

моделювання

надали

можливість розробити наступні методичні рекомендації науково-педагогічним
працівникам щодо особливостей формування професійної компетентності із
застосуванням технології імітаційного моделювання на ЗІМБД JCATS.
1. Під час формування змісту навчальних дисциплін, планування
квазіпрофесійних ситуацій необхідно враховувати, що за допомогою ЗІМБД
JCATS можна досить адекватно імітувати спроектовані моделі підрозділів
(з’єднань) та гнучко варіювати їх структуру та параметри. Взагалі така
можливість комп’ютерного моделювання бойової обстановки привела до
виникнення нової форми навчання штабів – комп’ютерних командно-штабних
навчань (ККШН), які мають значні переваги порівняно з традиційними КШН.
По-перше, з’явилася можливість проведення ефективних двосторонніх навчань
з вибором необхідного противника, складу його та своїх збройних формувань.
По-друге, існує можливість імітації ведення бойових дій у будь-якому районі
земної кулі, що значно розширює тематику (історичну в тому числі)
квазіпрофесійних ситуацій, сприяє розвитку тактики й оперативного мистецтва,
дає змогу переглядати звичні схеми розгортання сил та їх застосування, зміни
структури бойового та тилового забезпечення, концепції застосування збройних
сил, вибору зброї та бойової техніки тощо. По-третє, за допомогою
комп’ютерного моделювання можна створювати на ККШН такі ситуації та
варіанти дій, які з політичних, економічних або інших причин не можуть бути
реально відпрацьовані у ході польових КШН. Використання ЗІМБД привносить
елемент реалізму під час відпрацювання взаємосумісності багатонаціональних
штабів.
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2. У процесі проектування формування професійної компетентності
майбутніх

військових

фахівців

варто

враховувати

можливості

відпрацьовування за допомогою ЗІМБД питань організації та ведення бойових
дій, способів застосування військ (сил) в операціях з використанням
перспективних систем озброєння й організаційно-штатних структур, які ще не
впроваджені чи не затверджені. Це істотно скорочує тривалість і вартість
подібних досліджень порівняно з натурним експериментом (коли він взагалі
можливий).
3. Під час підготовки та розроблення занять (тренувань) викладачам
варто використовувати можливості імітаційного моделювання в системах
підтримки прийняття управлінських рішень. У ході дослідження можливих
варіантів рішень (альтернатив) під час програвання різноманітних сценаріїв за
будь-яких початкових даних можна перевірити нові стратегії прийняття рішень,
вивчити можливі ситуації, отримати відповіді на питання «Що буде, якщо?...».
Динамічна імітаційна модель бойових дій (ситуацій) дасть змогу прогнозувати
та отримувати результат прийнятого рішення, що сприятиме своєчасному
корегуванню, удосконаленню рішення органу військового управління. При
цьому в ЗІМБД JCATS може бути забезпечений різний, у тому числі й високий
(від бойової одиниці до бригади) рівень деталізації модельованих процесів.
Характер дій змінюється поетапно, відповідно до розробленого сценарію
нарощування обстановки, з чіткою прив’язкою до часу та координат театру
подій. При цьому важливого значення набуває змога поєднувати театри
військових дій різного рівня підпорядкованості з використанням локальних та
розподілених мереж.
4. Викладачам

для

результативного

розіграшу

квазіпрофесійних

ситуацій, аналізу проведених дій відповідно до запропонованих у дисертації
методик під час занять (тренувань) на ЗІМБД необхідно уникати помилкових
намагань оцінювати тих, хто навчається, за кількісними показниками
результатів моделювання (втратами сторін тощо). За допомогою ЗІМБД JCATS
не можна автоматично прораховувати раціональні рішення за обраними
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варіантами дій слухачів (або вирішувати оптимізаційні завдання). За
результатами моделювання обстановки неможливо відразу визначити чи
можливо було отримати кращий результат за обраними показниками
(швидкістю руху, темпом виконання бойового завдання або втратами своїх
військ чи противника). Зазначене передбачає проведення значної кількості
експериментів за умов дотримання однакових впливів зовнішніх чинників –
рішень, які приймають слухачі, що може бути використано під час виконання
науково-дослідних чи магістерських робіт слухачами.
5. Для контролю та оцінювання діяльності слухачів у квазіпрофесійному
середовищі імітаційного моделювання, особливо під час масштабних КШН,
необхідна

участь

експертів:

спостерігачів-контролерів,

посередницького

апарату. Для забезпечення адекватності оцінювання дій слухачів, а значить і
можливості

своєчасної

компетентності

під

час

корекції
занять

процесу
(тренувань)

формування

професійної

посередницькому

апарату,

спостерігачі-контролери мають дотримуватися таких вимог:
забезпечення

суб’єкт-суб’єктної

атмосфери

співробітництва

та

партнерського стилю поведінки зі слухачем;
постійне

відстеження

ходу

досягнення

мети

всього

тренування,

проміжних цілей, кожного епізоду, що розігрується;
спонукання слухачів до активного сприйняття ситуації та втілення вже
отриманих знань і навичок, пошуку нових рішень у разі зміни чинників, які
впливають на процес прийняття рішення;
мотивація самооцінювання слухачами відповідальності за власні рішення,
а також відповідальності за виконання колективних рішень військового
підрозділу, організації взаємодії;
контроль за зміною психологічного стану слухачів унаслідок емоційного
напруження під час пошуку вірного рішення, подолання труднощів колективної
роботи органів управління;
контроль за спілкуванням слухачів, налагодження механізмів взаємодії,
стилю спілкування, розвитку лідерських якостей;
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колективне обговорення проблемних ситуацій, які виникали, під час
аналізу проведених дій. Спонукання слухачів до обґрунтування своєї точки
зору, вислуховування думок інших учасників навчань.
6. Не зважаючи на результативність застосування ЗІМБД під час
формування

та

розвитку

професійної

компетентності

фахівців,

через

відсутність реальної роботи в польовій обстановці, неможливість відтворення
впливу бойових умов з певними погодними умовами, нервовим напруженням і
страхом особового складу засоби (системи) імітаційного моделювання не
можуть повністю замінити «полігонну фазу» бойової підготовки органів
військового управління. Одним із важливих завдань організації професійної
підготовки майбутніх фахівців є забезпечення ефективного балансу розподілу
навчального часу між теоретичною та практичною частинами професійної
підготовки (аудиторними заняттями, практичним застосуванням ЗІМБД,
стажуваннями, польовими виходами тощо).
7. Одним
педагогічних

із

важливих

працівників

у

аспектів
системі

мотивації

військової

діяльності

освіти

науково-

України

щодо

застосування технології імітаційного моделювання для формування та розвитку
професійної

компетентності

майбутніх

фахівців

є

підвищення

рівня

оперативної сумісності ЗС України з підрозділами збройних сил держав –
членів НАТО щодо виконання спільних завдань у міжвидових (об’єднаних)
штабах, міжнародних командно-штабних навчаннях, міжнародних операціях з
підтримання миру й безпеки, що передбачає впровадження стандартів
Північноатлантичного альянсу, одним із яких і є залучення до розподіленої
мережі системи імітаційного моделювання бойових дій.
8. Для успішного застосування ЗІМБД у процесі професійної підготовки
майбутніх фахівців оперативної та тактичної ланок управління важливо
дотримуватися забезпечення комплексу визначених та обґрунтованих нами
груп організаційно-педагогічних умов.
Відтак, для забезпечення мотиваційної та змістовної груп умов
формування професійної компетентності необхідний практичний навчально-
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методичний супровід застосування ЗІМБД в освітньому процесі ВВНЗ, зокрема
програми факультативних курсів

(«Використання

технології імітаційного

моделювання в освітньому процесі сучасного ВВНЗ» та «Засіб імітаційного
моделювання

бойових

дій

у

практиці

підготовки

військ

за

новими

стандартами»); навчальні посібники («Імітаційне моделювання у практиці
підготовки військ» та «Використання засобу імітаційного моделювання
бойових дій «Об’єднаний імітатор конфліктних і тактичних ситуацій»),
методичні посібники («Методика підготовки та проведення навчальних занять з
оперативно-тактичних

дисциплін

з використанням засобів імітаційного

моделювання бойових дій», «Методика підготовки і проведення командноштабних навчань за допомогою комп’ютерів з використанням технологій
імітаційного моделювання»).
Отже, основними методичними рекомендаціями щодо формування
професійної компетентності майбутніх МВУ із застосуванням технології
імітаційного моделювання (на ЗІМБД JCATS) є: планування занять (тренувань)
змісту навчальних дисциплін відповідно до технологічних можливостей ЗІМБД
JCATS чи інших імітаційних засобів (систем); розроблення квазіпрофесійних
ситуацій формування професійної компетентності відповідно до технологічних
особливостей обігу процесу моделювання ЗІМБД JCATS; підготовка та
планування занять (тренувань) з урахуванням особливостей моделювання для
підтримки прийняття управлінських рішень; уникання оцінювання дій слухачів
тільки за кількісними результатами моделювання; залучення до контролю та
оцінювання діяльності слухачів під час масштабних занять (тренувань)
експертів (спостерігачів-контролерів, посередницького апарату); планування
збалансованого змісту навчання щодо розподілу навчального часу між
теоретичною та практичною частинами професійної підготовки; мотивація
застосування технології імітаційного моделювання в освітньому процесі,
залучення до заходів міжнародної підготовки військ (сил) за стандартами
НАТО.
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Висновки до третього розділу
1. На

аналітико-констатувальному

етапі

науково-педагогічного

дослідження проведено констатувальний етап педагогічного експерименту
щодо визначення стану сформованості професійної компетентності слухачів
контрольної та експериментальної групи.
На дослідно-експериментальному етапі наукового дослідження проведено
формувальний експеримент педагогічного дослідження – реалізовано методику
застосування технології імітаційного моделювання в освітньому процесі;
експериментально перевірено та підтверджено результативність обґрунтованих
груп організаційно-педагогічних умов її формування.
2. За структурою експериментального дослідження обрано паралельний
вид експерименту, природний відповідно до умов проведення. Педагогічний
експеримент спрямований на встановлення достовірних відмінностей у рівнях
сформованості професійної компетентності у КГ та ЕГ до та після
експерименту під час освітнього процесу. Спостереження проводилося методом
основного масиву, що дозволило проводити несуцільне обстеження визначеної
генеральної сукупності для отримання достовірного результату.
3. На завершувально-узагальнювальному етапі науково-педагогічного
дослідження проведено аналіз результатів педагогічного експерименту – на
підставі

порівняння

результатів

діагностики

констатувального

та

формувального етапів в ЕГ та КГ узагальнено й оформлено отримані
результати дослідження; сформульовано загальні висновки та упроваджено їх в
освітній процес, окреслено перспективи подальшого наукового дослідження
проблеми.
4. За результатами аналізу експерименту виявлено загальну позитивну
динаміку сформованості професійної компетентності за всіма компонентами в
ЕГ та КГ. Однак, у слухачів ЕГ високий рівень сформованості професійної
компетентності зріс на 13,31 %, достатній рівень – на 15,99 %, порівняно із
слухачами

КГ.

Для

перевірки

достовірності

отриманої

динаміки
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експериментального

дослідження

використано

–

критерій

кутового

перетворення Фішера, що дозволило підтвердити статистично значущі науково
обґрунтовані результати.
5. Оцінювання сумарного ефекту апробації авторської методики та
результативності організаційно-педагогічних умов формування професійної
компетентності майбутніх МВУ із застосуванням технології імітаційного
моделювання дало змогу підвищити відносну частку майбутніх МВУ, у яких
буде досягнуто високий рівень сформованості професійної компетентності на
9,93 %. Також доведено можливість зменшення відносної частки майбутніх
МВУ, у яких не може бути підвищений низький рівень сформованості
професійної компетентності, на 2,21 %.
6. За результатами дослідження підготовлено методичні рекомендації
щодо застосування технології імітаційного моделювання із використанням
ЗІМБД JCATS у процесі професійної підготовки майбутніх МВУ.
Основний зміст третього розділу дисертації висвітлено в наукових
публікаціях автора [84; 87; 92; 148].
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ВИСНОВКИ
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та розв’язано актуальне
наукове завдання щодо формування професійної компетентності майбутніх
МВУ із застосуванням технології імітаційного моделювання у процесі
професійної підготовки, що дало змогу сформулювати такі висновки:
1. Систематизація результатів теоретичного аналізу й узагальнення
загальнонаукових джерел, психолого-педагогічної літератури та практики
підготовки військових фахівців дала змогу виявити, що науковцями суттєва
увага приділяється пошуку педагогічних, психологічних та інноваційнотехнологічних аспектів підвищення якості їх підготовки – формуванню та
розвитку професійної компетентності. Водночас поза увагою дослідників
залишилися проблемні питання формування професійної компетентності
майбутніх МВУ із застосуванням технології імітаційного моделювання в
системі післядипломної освіти.
Визначено, що професійна компетентність МВУ є складним інтегрованим
професійним утворенням офіцера оперативно-тактичної ланки управління, що
проявляється в його підготовленості, здатності та готовності мобілізувати й
застосувати

знання,

уміння,

навички,

військово-професійний

досвід

і

професійно важливі якості у процесі виконання посадових обов’язків в умовах
бойової та повсякденної діяльності. Установлено видову структуру професійної
компетентності майбутніх МВУ та інваріантну, що охоплює ціннісномотиваційний, когнітивний, праксеологічний, індивідуально-психологічний та
конативний компоненти.
Уточнено зміст поняття «технологія імітаційного моделювання» як
системного методу створення та застосування процесу професійної підготовки
майбутніх

магістрів

військового

управління

до

реалізації

посадових

компетенцій військово-професійної діяльності на оперативно-тактичній ланці
управління в умовах невизначеності, що спроектовані засобами (системами)
імітаційного моделювання в освітньому процесі ВВНЗ.
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2. Обґрунтовано

організаційно-педагогічні

умови

формування

професійної компетентності майбутніх МВУ із застосуванням технології
імітаційного моделювання: проектувальні, змістовні та методичні. Вони
перебувають у комплексному взаємозв’язку та сприяють цілеспрямованому її
формуванню

на

основі

системного,

синергетичного,

компетентнісного,

контекстного, аксіологічного та суб’єктно-діяльнісного підходів.
3. Спроектовано

модель

формування

професійної

компетентності

майбутніх МВУ із застосуванням технології імітаційного моделювання, що
містить чотири взаємопов’язаних і взаємозумовлених блоки: концептуальний,
змістовний, технологічний і результативно-діагностичний. Основними її
структурними елементами визначено мету, завдання, методологічні підходи,
принципи, зміст (професійної компетентності та діяльності суб’єктів), методи,
засоби, види навчальних занять, квазіпрофесійне імітаційне середовище,
критерії діагностування сформованості професійної компетентності та рівні її
сформованості, а також організаційно-педагогічні умови й етапи її формування.
4. Розроблено

авторську

методику

формування

професійної

компетентності майбутніх МВУ із застосуванням технології імітаційного
моделювання у процесі професійної підготовки, що охоплює три етапи –
підготовчий, основний, завершальний і виконує головне організаційнопроцесуальне навантаження моделі. Її основу складають взаємопов’язані
методичні елементи: мета та ієрархія цілей, принципи, зміст діяльності
суб’єктів, методи стимулювання і мотивування, методи організації та
здійснення освітньої діяльності, види навчальних занять, засоби навчання,
методи контролю й самоконтролю, поетапне використання яких дає змогу
успішно застосовувати технологію імітаційного моделювання для формування
професійної компетентності.
Експериментально

перевірено

результативність

обґрунтованих

організаційно-педагогічних умов шляхом апробації авторської методики, про
що свідчить позитивна динаміка сформованості професійної компетентності за
всіма компонентами. Кількість слухачів із високим рівнем професійної
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компетентності в ЕГ на 13,66 % більше, ніж у КГ, із достатнім – на 17,42 %.
Достовірність отриманих даних доведено за допомогою критерію φ*- кутового
перетворення Фішера, а саме φ*емп> φ*кр з рівнем значущості ρ≤ 0,001 за всіма
компонентами професійної компетентності майбутніх МВУ.
5. Розроблено навчально-методичний комплекс, що сприяє успішній
реалізації змісту навчання в освітньому процесі та забезпечує використання
авторської методики формування професійної компетентності майбутніх
магістрів військового управління із застосуванням технології імітаційного
моделювання.

За

результатами

дослідження

підготовлено

методичні

рекомендації щодо застосування технології імітаційного моделювання із
використанням ЗІМБД JCATS у процесі професійної підготовки майбутніх
МВУ.
Проведене дослідження не вичерпує всіх проблемних питань щодо
формування професійної компетентності майбутніх МВУ із застосуванням
технології імітаційного моделювання. Подальших наукових розвідок потребує
обґрунтування теоретичних і методичних засад застосування цієї технології в
розподілених мережах, розвитку використання технологій дистанційного
навчання у Збройних силах України, адаптації закордонного досвіду підготовки
військових фахівців відповідних напрямів, що дасть змогу ВВНЗ розширити
доступ

до

навчальних

ресурсів,

сприятиме

можливості

впровадження

технології імітаційного моделювання до єдиного інформаційного простору
системи

підготовки

майбутніх

просторовою та часовою ознаками.

військових

фахівців

без

обмежень

за
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ДОДАТКИ
ДОДАТОК А
Опитувальник «Оцінка потреби розвитку (формування) професійної
компетентності»
Інструкція. Будь ласка, висловіть ступінь власної згоди або не згоди з
кожним висловлюванням на підставі такої оцінної шкали:
Судження

Оцінка в балах

цілком згодний

+3 бали

згодний
швидше згодний, ніж
не згодний
важко відповісти

+2 бали

швидше не згоден, ніж згоден

-1 бал

не згодний

-2 бали

зовсім згодний

-3 бали

+1 бал
0 балів

1. Мене, як майбутнього магістра військового управління, цікавлять
питання
формування
(розвитку)
професійної
компетентності
військовослужбовців.
2. Затруднення, що виникають у процесі виконання професійних
завдань, пов’язані з моїм власним рівнем сформованості професійної
компетентності, що стимулює інтерес і потребу в їх усуненні.
3. Якби мені довелося вибирати, то я вважав(ла) би за краще не
займатися проблемами формування професійної компетентності моїх
підлеглих.
4. Я ніколи не звертав(ла) увагу на проблему формування професійної
компетентності військових фахівців.
5. Я вважаю, що високий рівень сформованості професійної
компетентності у магістра військового управління сприяє вдосконаленню його
як особистості та професіонала.
6. Проблема формування професіоналізму військового фахівця мені
менш цікава, чим інші теоретичні та практичні проблеми освітнього процесу.
7. Я хотів(ла) би як можна більше часу витрачати на розвиток власної
професійної компетентності.
8. Мене не цікавить сучасний досвід та інноваційні імітаційні засоби
формування професійної компетентності військових фахівців.
9. Я вважаю, що немає потреби в цілеспрямованому формуванні
професійної компетентності під час освітнього процесу ВВНЗ.
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10. Мене приваблює вивчення теоретичних питань, що стосуються
сутності та складових професійної компетентності військового фахівця.
11. Мене не цікавлять публікації, що розкривають аспекти
професіоналізму військовослужбовця.
12. Я хотів(ла) би працювати над питаннями власної професійної
компетентності та професіоналізму військового фахівця.
13. Високий рівень професійної компетентності магістра військового
управління не є необхідною якістю особистості військового керівника.
14. Під час спілкування з іншими слухачами ми торкаємося теми
необхідності формування професійної компетентності.
15. Мені приносить задоволення управління процесом формування
професійної компетентності мої підлеглих.
16. На тренуваннях та заняттях з використанням засобів імітаційного
моделювання бойових дій (ЗІМБД) я з нетерпінням очікую закінчення заняття.
17. Під час проведення занять із застосуванням ЗІМБД в мене виникає
бажання дослідження сценаріїв із власної професійної практики.
18. Коли у моїй присутності починають обговорювати питання
професійної компетентності військовослужбовців, мені стає нецікаво.
19. Мені цікаві етапи підготовки до проведення занять (тренувань) із
застосуванням ЗІМБД.
20. У вільний час я приділяю увагу питанням розвитку свого
професійного рівня.
21. Якби спецкурс, присвячений використанню засобів імітаційного
моделювання бойових дій, був одним з предметів за вибором, то я б
відмовився(лась) від його вивчення.
22. Зіткнувшись з недоліком знань про можливості використання ЗІМБД
для формування професійної компетентності військовослужбовця, я прагну їх
заповнити.
23. Я вважаю за краще приділяти більше уваги формуванню професійної
компетентності традиційними способами, ніж використовувати новітні ЗІМБД.
24. На мій погляд, не варто витрачати навчальний час на застосування
засобів
імітаційного
моделювання
для
формування
професійної
компетентності.
25. Я прагну орієнтуватися у питаннях використання сучасних засобів та
методик бойової та навчальної підготовки військовослужбовців.
26. Я охоче відповідаю на запитання, що стосуються професіоналізму
військового фахівця.
27. Якщо у мене виникне бажання розширити свої знання зі загальнопрофесійних дисциплін з напрямку підготовки, я в останню чергу звернуся до
вивчення проблем, які пов’язані з формуванням професійної компетентності
військовослужбовця.
28. Я не бажаю брати участь у комп’ютерних заняттях(тренуваннях)
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та виконувати завдання квазіпрофесійних ситуацій, які спрямовані на засвоєння
отриманих знань та формування професійної компетентності магістра
військового управління.
29. Я із задоволенням би займався(лась) розробкою сценаріїв для занять
(тренувань) із формування професійної компетентності підпорядкованого
особового складу.
30. На мій погляд, високий рівень професійної компетентності магістра
військового управління буде сприяти успіху в професійній кар’єрі.
Відповіді в балах з позитивним або негативним знаком переводяться в
єдину позитивну шкалу за таким зразком:
-3
1

-2 -1
2 3

0 +1
4 5

+2
6

+3 (1)
7

-3

-2

-1 0 +1

+2

+3

7

6

5 4 3

2

1

(2)

(1)
(2)

Порядкові номери суджень для прямого варіанту (1) переведення оцінної
шкали: 1, 2, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 25, 26, 29, 30. Порядкові номери
суджень для зворотного варіанту (2) перекладу оцінної шкали: 3, 4, 6, 8, 9, 11,
13, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 28.
Після закінчення експерименту визначається сума балів, і за нею судять
про ступінь розвиненості потреби в формуванні професійної компетентності
майбутніх магістрів військового управління. Відповідні висновки роблять
таким чином: якщо сума отриманих балів опинилася в межах від 165 до 210
(високий рівень), то це свідчить про яскраво виражену потребу у формуванні
професійної компетентності; сума балів в інтервалі від 120 до 164 (достатній
рівень) вказує на виражену потребу досягнення високого рівня професійності;
якщо сума балів від 119 до 75 (середній рівень), то це дає підставу зробити
висновок про те, що зазначена потреба розвинена на відповідному рівні.
Нарешті, якщо отримана сукупність балів потрапила в інтервал від 30 до 74
(низький рівень), то це свідчить про слаборозвинену потребу у формуванні
професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління.
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ДОДАТОК Б
Опитувальник «Засоби імітаційного моделювання бойових дій у
формуванні професійної компетентності військовослужбовця»
Інструкція.

Дайте,

будь

ласка

оцінку

наступним

твердженням,

орієнтуючись на наступне: 1 – зовсім не згодний; 2 – не згодний; 3 – не маю
чіткої відповіді; 4 – згодний; 5 – цілком згодний.
№
з/
п

1
2
3

4
5
6
7

8

9
10

Твердження

1 2 3 4 5

Засоби імітаційного моделювання бойових дій доцільно
використовувати в освітньому процесі ВВНЗ
При нагоді я уникаю використання різних технічних
інновацій в бойовій та навчальній підготовці
На мою думку, засоби імітаційного моделювання можуть
сприяти підвищенню моєї професійної компетентності як
майбутнього МВУ
Використання засобів імітаційного моделювання бойових
дій не приваблює мене
Я би рахував себе більш професійним, якби вмів
використовувати ЗІМБД в бойовій та навчальній підготовці
Я достатньо впевнений при використанні ЗІМБД в освітній
та повсякденній діяльності
Я маю на меті дізнатися більше про можливості та
методику застосування засобів імітаційного моделювання в
освітньому процесі та бойовій підготовці військ (сил)
Я вважаю, що сучасні інформаційні технології,
допоможуть мені підвищити рівень виконання моїх
професійних обов’язків
Мене цікавлять особливості та проблеми використання
ЗІМБД в моїй майбутній управлінській діяльності
Засоби імітаційного моделювання бойових дій занадто
складні на фазі підготовки та застосування, тому їхнє
використання не є обов’язковим та результативним
Обробка результатів.
Якщо Ви обрали більшу частину 4 або 5 до тверджень 1, 3, 5, 6, 7 та 8, то

Ви маєте досить позитивне ставлення до використання засобів імітаційного
моделювання бойових дій та їхнього використання в освітньому процесі ВВНЗ
та бойовій підготовці військ (сил).
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Якщо Ви обрали більшу частину 4 або 5 до тверджень 2, 4, 9 та 10, то Ви
не дуже впевнені в собі для того, щоб використовувати повний потенціал
імітаційних технологій в майбутній професійній діяльності та освітньому
процесі.
Які, на Ваш погляд, причини цього:
а) недостатня підготовка з цього питання;
б) відсутність досвіду роботи з використання ЗІМБД;
в) інше.
Аналіз результатів.
Оцінка в балах
+2 бали
+1 бал
0 балів
-1 бал
-2 бали

Судження
цілком згодний
не згодний
не маю чіткої відповіді
не згодний
зовсім не згодний

Відповіді в балах з позитивним або негативним знаком переводяться в
єдину позитивну шкалу за таким зразком:
-2 -1 0 +1 +2 (1)
1 2 3 4 5

(1)

-2 -1 0 +1 +2 (2)
5 4 3 2 1

(2)

Порядкові номери суджень для прямого варіанту (1) переведення оцінної
шкали: 1, 3, 5, 6, 7 та 8. Порядкові номери суджень для зворотного варіанту (2)
перекладу оцінної шкали: 2, 4, 9 та 10.
Від 30 балів – високий рівень; від 29 до 18 – достатній рівень; від 17 до
12 – середній рівень; нижче 11 – низький.
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ДОДАТОК В
Оціночний аркуш самооцінки рівнів сформованості професійної
компетентності майбутніх магістрів військового управління (для слухачів)
Інструкція. Будь ласка, висловіть ступінь власної згоди або не згоди з
кожним висловлюванням орієнтуючись на наступне: 1 – дуже важко; 2 –
важко; 3 – не впевнений; 4 – так; 5 – завжди так.
№
з/п
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

Твердження

1 2 3 4 5

Можу дати чіткі та правильні визначення всіх понять,
що розглядаються даною дисципліною, завжди
використовую професійну термінологію
Завжди обмірковую послідовність своїх управлінських
дій, вмію організовувати та планувати професійну
діяльність
Завжди вирішую всі професійні завдання та проблеми
Шукаю та отримую необхідну професійну інформацію
Знахожу взаєморозуміння та готов до співпраці у
військовому колективі
Застосовую нові способи вирішення професійних
завдань, приймаю нестандартні рішення
За необхідністю здатний аргументувати власний погляд
на вирішення професійної ситуації, що склалася
Повністю усвідомлюю моральні категорії майбутньої
професійної діяльності
Маю власні ціннісно-мотиваційні переконання, завжди
їх реалізовую під час професійної діяльності
Здатний добиватися високих результатів у своїй
професійній діяльності
Судження

Оцінка в балах

Завжди так

5

Так

4

Не впевнений

3

Важко

2

Дуже важко

1

Аналіз результатів. Від 45 балів – високий рівень; від 44 до 30 –
достатній рівень; від 29 до 20 – середній рівень; нижче 19 – низький.
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ДОДАТОК Г
Оцінка викладачами та слухачами факторів впливу використання засобів
імітаційного моделювання бойових дій на результативність навчання
Висловіть, будь ласка, свою думку щодо поданого висловлювання
стосовно впливу використання засобів імітаційного моделювання бойових дій
на результативність навчання встановлюючи ранг (від 1 до 12) у відповідному
стовпчику.
№
з/п

Висловлювання

1

Посилення активності участі слухачів в освітньому процесі, що
проявляється у виникненні потреби задавати питання, намагатися
шукати на них відповіді, у бажанні удосконалити процес
навчання.

2

Досягнення індивідуалізації навчання (облік психологічних
особливостей слухачів, вибір умов тощо).

3

Зменшення розриву між теорією та практикою, що виражається в
можливості отримання наочних прикладів вивчених процесів і
явищ.

4

Забезпечення можливості тренування у вирішенні практичних
завдань (відпрацювання умінь та навичок) у бажаний для цього
час циклу навчання.

5

Забезпечення наочності отриманих результатів (у процесі
вивчення певного процесу або явища, вирішення завдань або
виконання завдань).

6

Забезпечення можливості отримання навичок з організації та
управління віртуальними та реальними підрозділами (силами).

7

Підвищення мотивації навчання, що виражається у формуванні у
слухачів певних цільових установок та мотивів, пов’язаних з їх
бажанням реалізувати прийняті рішення та оцінити результат.

8

Надання слухачам можливостей моделювання роботи органів
управління, удосконалювати навички з процесу прийняття
рішення, що дозволяє найбільш повно удосконалити отримані
знання.

Ранг
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№
з/п

Висловлювання

9

Забезпечення об’єктивності оцінювання стану сформованості
професійної компетентності.

10

Практично не обмежений перелік квазіпрофесійних ситуацій
відповідно до віртуальних можливостей їх відтворення
(місцевості, складу сил та засобів, озброєння та військової
техніки, видів забезпечення, сторін учасників та ін.).

11

Надання можливості отримання порад, а при необхідності й
прикладів реалізованих рішень в відповідних умовах віртуального
навчального середовища.

12

Забезпечення можливості самостійної перевірки отриманих під
час навчання знань, умінь та навичок за допомогою імітаційного
моделювання
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246
ДОДАТОК Д
Оціночний аркуш рівнів сформованості професійної компетентності
майбутніх магістрів військового управління (для викладачів)
(за функціональним критерієм)
Високий рівень
демонструється прагнення до вирішення професійних завдань та проблем,
бажання отримання відсутньої професійно значущої інформації, прагнення до
взаєморозуміння та співпраці, потяг до нестандартного, оригінального
вирішення професійної задачі;
демонструється самостійне, продуктивне професійне мислення, виражені
аналітичні здібності, незалежність думки, контактність, комунікабельність,
спостереження, добивається високих результатів у навчально-професійній
діяльності;
повністю і ясно усвідомлюються моральні категорії професійної діяльності,
спостерігається психологічна готовність професійної діяльності, прагнення
доказати і реалізувати свої ціннісно-мотиваційні переконання;
чітко і правильно даються накази, повністю розкривається зміст, вірно
використовується термінологія, доповідь самостійна, використані раніше
придбані знання;
виконуються всі функції, послідовність їх виконання добре продумана, діє
усвідомлено; планується, організовується діяльність, дії рішучі, наполегливі,
самостійні, намагання добиватися кращих результатів в вирішенні
професійних проблем, задач;
Достатній рівень
демонструються зовнішні та внутрішні професійні мотиви навчальної
діяльності, прагнення до вирішення професійних проблем і завдань, пошук
недостатньої інформації залежить від ситуації; виражений потяг до співпраці;
проявляється репродуктивне професійне мислення, аналітичні можливості
виражені не завжди, прояв спостережливості, комунікативності, здатності
аналізувати, порівнювати виражені ситуативно;
характерне неповне усвідомлення моральних категорій, особистісна оцінка
проявляється слабо, емоційно-ціннісне ставлення виражено, але незначно та
не у всіх випадках;
накази даються неповні, допускаються незначні неточності при використанні
професійних категорій, формулюванні команд, визначень;
виконуються всі функції, послідовність їх виконання досить добре
продумана, але виконується недостатньо усвідомлено;рішення приймається
після роздумів та коливань, планує, організовує свою діяльність не завжди
послідовно, діє самостійно, прагне добитися кращих результатів
професійного, але не у всіх випадках;
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Середній рівень
виражені, в основному, зовнішні професійні мотиви навчальної діяльності;
прагнення отримати допомогу, позбавитися від самостійного вирішення
професійних проблем і завдань;
професійне мислення, аналітичні можливості проявляються тільки в умовах
готової задачі, виявлення спеціально-професійних аспектів явищ та процесів
дійсності виражені не яскраво;
представлення про моральних імперативах професійної діяльності
поверхневі, відносини проявляються на емоційно-чуттєвому рівні, участь у
цінністно-орієнтованій діяльності відбувається під впливом зовнішнього
впливу;
засвоєний основний зміст понять, накази викладаються фрагментарно, не
завжди послідовно, не використовуються як доказові висновки та загальні
відомості з спостережень, допускаються помилки при управлінні, неточності
у використанні термінології; виконуються не всі операції дії, допускаються
помилки, дії виконуються недостатньо усвідомлено; недостатньо повністю
керується новими діями, часто поступає нерозумно, імпульсивно, рідко
проявляє ініціативу, нестабільний, нецілеспрямований у вирішенні
професійних завдань та завдань;
Низький рівень
професійні мотиви не сформовані, проявляється прагнення зупинити роботу,
вирішення професійних завдань та проблем;
професійне мислення, аналітичні можливості проявляються невпевнено в
умовах готової задачі, виявлення спеціально-професійних аспектів явищ та
процесів дійсності виражені слабо;
характерні елементарні, відривчасті уявлення про моральні категорії,
емоційно-ціннісне ставлення не проявляється; потяг до рефлексивного
осмислення відсутній, превалює формальне виконання, спостерігається
пасивне і прагматичне відношення до дійсності;
виконуються лише окремі операції, послідовність їх хаотична, діє в цілому
несвідомо;
демонструється недостатній рівень можливостей аналізувати ситуацію,
апелювати спеціально-професійними категоріями;основний зміст наказів,
задач не розкривається, не даються відповіді на допоміжні питання,
допускаються грубі помилки при використанні термінології;не планується
особиста діяльність, часто допускаються помилки в роботі,
непослідовний, неакуратний, часто кидає роботу, не проявляється ініціатива у
вирішенні професійних проблем.
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ДОДАТОК Е
Кваліметричний розподіл рівнів за використаними методиками
Методика
«Методика
діагностики
мотивації на
досягнення
успіху»
(Т. Елерса)
Методика
діагностики рівня
емоційного
вигорання
(В. Бойко)
Методика
В.І. Моросанової
Опитувальник
«Стиль
саморегуляції
поведінки»
(ССПМ)
Методика
визначення рівня
рефлексивності
(А. Карпов,
В. Пономарьова)

Рівні за балами тестової
методики
1–10 – низький рівень
11–16 – середній рівень
17–20 – достатній рівень
21–32 – високий рівень

Шкала оцінювання
ECTS
1–34 – низький рівень
64–35 – середній рівень
89–65 – достатній рівень
90–100 – високий рівень

8–10 – низький рівень
6–7 – середній рівень
4– 5 – достатній рівень
0– 3 – високий рівень

1–34 – низький рівень
64–35 – середній рівень
89–65 – достатній рівень
90–100 – високий рівень

Загальний
рівень
саморегуляції
0– 12 – низький рівень
13– 23 – середній рівень
24– 36– достатній рівень
37– 46 – високий рівень

1–34 – низький рівень
64–35 – середній рівень
89–65 – достатній рівень
90–100 – високий рівень

0 стенів – низький рівень (до
99 балів)
1–3 стени – середній рівень
(100–113 балів)
4–7 стенів – достатній
рівень (114–139 балів)
8–10 стенів – високий рівень
(140 і вище)

1–34 – низький рівень
64–35 – середній рівень
89–65 – достатній рівень
90–100 – високий рівень
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ДОДАТОК Ж
Анкета експертного оцінювання достовірності організаційно-педагогічних
умов формування професійної компетентності майбутніх магістрів
військового управління із застосуванням технології імітаційного
моделювання
Ваш вік _____________________________________________________________
Науковий ступінь _____________________________________________________
Вчене звання ________________________________________________________
Посада ______________________________________________________________
Стаж роботи у ВНЗ ___________________________________________________
Інструкція. Висловіть, будь ласка, свою думку щодо результативності
організаційно-педагогічних умов формування професійної компетентності
майбутніх магістрів військового управління із застосуванням технології
імітаційного моделювання, встановлюючи ранг (від 1 до 7) у відповідному
стовпчику.
№
з/п
1

2

3

4

5

Організаційно-педагогічні умови
Проектувальні
(проектування
процесу
формування
професійної
компетентності майбутніх магістрів військового управління із застосуванням
технології імітаційного моделювання у відповідності до запланованого
результату, моделей професійної діяльності майбутніх магістрів військового
управління, моделей діяльності суб’єктів процесу професійної підготовки)
Діагностувальні (систематичне діагностування рівня сформованості
професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління;
розроблення критеріїв і показників оцінювання рівнів сформованості її із
застосуванням технології імітаційного моделювання)
Контекстні (розроблення професійно орієнтованого змісту навчання;
забезпечення поступового зростання його складності; узгодження різних
форм та методів процесу формування професійної компетентності майбутніх
магістрів військового управління)
Змістовні (мотивування професійного самовдосконалення слухачів і
викладачів; готовність слухачів і викладачів до використання технології
імітаційного моделювання в освітньому процесі; узгодження теоретичної та
практичної складових професійної підготовки; готовність технологічного
забезпечення)
Моделювальні (скоординована педагогічна діяльність, що спрямована на
формування професійної компетентності майбутніх магістрів військового
управління; встановлення чітких системних зв’язків змісту навчання; логічна
послідовність та взаємозалежність між складовими професійної підготовки)

Ранг
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6

7

Мотиваційні (мотивування майбутніх магістрів військового управління до
опанування управлінською діяльністю; інтерес до змісту та процесу такої
діяльності, прагнення підвищити рівень професійної компетентності)
Методичні (розроблення видів навчальних занять (тренувань), що
моделюють майбутню управлінську діяльність та проведення їх із
застосуванням технології імітаційного моделювання бойових дій; наявність
відповідних методик реалізації такого процесу)

Обробка результатів
Номер умови за
порядком

Оцінка експерта
Сума рангів

Відхилення від
середнього

Квадрат
відхилення

1

2

3

4

5

1

4

6

4

4

3

21

1

1

2

3

3

2

3

4

15

-5

25

3

2

2

1

2

2

9

11

121

4

6

5

6

5

6

28

8

64

5

1

1

3

1

1

7

-13

169

6

5

4

5

6

5

25

5

25

7

7

7

7

7

7

35

15

225

Оцінюємо середньоарифметичне число рангів:
Qср = (21 + 15 + 9 + 28 + 7 + 25 + 35)/7 = 20
Оцінюємо суму квадратів відхилень від
визначаємо значення коефіцієнта конкордації:

середнього: S = 630 та

W = 12 * 630 / 25 * (343 - 7) = 0,9
Проведені підрахунки в STATISTICA свідчать, що різниця думок експертів
незначна: р<0.00014
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ДОДАТОК И
Методика «Оцінка рефлексивності» (А. Карпов, В. Пономарьова)
Інструкція. Вам належить дати відповіді на кілька тверджень анкети. У
бланку відповідей навпроти номерів запитань поставте «галочку», відповідну
варіанту Вашої відповіді: абсолютно неправильно; неправильно; швидше
неправильно; не знаю; швидше правильно; правильно; абсолютно правильно.
Не замислюйтеся довго над відповідями. Пам’ятайте, що правильних чи
неправильних відповідей у даному разі бути не може.
Текст опитувальника
1. Прочитавши хорошу книгу, я завжди потім довго думаю про неї;
хочеться її з кимось обговорити.
2. Коли мене несподівано про щось запитають, я можу відповісти перше,
що спало на думку.
3. Перш ніж зняти трубку телефону, щоб подзвонити у справі, я зазвичай
подумки планую майбутню розмову.
4. Зробивши якийсь промах, я довго потім не можу відволіктися від
думок про нього.
5. Коли я розмірковую над чимось чи розмовляю з іншою людиною, мені
буває цікаво раптом згадати, що послужило початком алгоритму думок.
6. Приступаючи до важкого завдання, я намагаюся не думати про
майбутні труднощі.
7. Головне для мене – уявити кінцеву мету своєї діяльності, а деталі
мають другорядне значення.
8. Буває, що я не можу зрозуміти, чому хтось мною незадоволений.
9. Я часто ставлю себе на місце іншої людини.
10. Для мене важливо в деталях уявляти собі хід майбутньої роботи.
11. Мені було б важко написати серйозного листа, якби я заздалегідь не
склав план.
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12. Я віддаю перевагу діям, а не розмірковуванням над причинами своїх
невдач.
13. Я досить легко приймаю рішення щодо дорогої покупки.
14. Як правило, коли я щось задумав, то прокручую в голові свої задуми,
уточнюючи деталі, та розглядаю всі варіанти.
15. Я турбуюсь про своє майбутнє.
16. Думаю, що в більшості ситуацій треба діяти швидко, керуючись
думкою, щопершою прийшла в голову.
17. Часом я приймаю необдумані рішення.
18. Закінчивши розмову, я, буває, продовжую вести її подумки, наводячи
все нові й нові аргументи на захист своєї точки зору.
19. Якщо відбувається конфлікт, то, розмірковуючи над тим, хто в ньому
винен, я насамперед починаю з себе.
20. Перш ніж прийняти рішення, я завжди намагаюся все ретельно
обміркувати і зважити.
21. У мене бувають конфлікти від того, що я часом не можу передбачити,
якої поведінки чекають від мене оточуючі.
22. Буває, що, обмірковуючи розмову з іншою людиною, я ніби подумки
веду з нею діалог.
23. Я намагаюся не замислюватися над тим, які думки і почуття
викликають в інших людей мої слова і вчинки.
24. Перш ніж зробити зауваження іншій людині, я обов’язково подумаю,
якими словами це краще зробити, щоб її не образити.
25. Вирішуючи важке завдання, я думаю над ним навіть тоді, коли
займаюся іншими справами.
26. Якщо я з кимось посварюся, то в більшості випадків не вважаю себе
винуватим.
27. Рідко буває так, що я шкодую про сказане.
Дякуємо за співпрацю!
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ДОДАТОК К
Методика діагностики рівня емоційного вигорання (за В. Бойко)
Перевірте себе. Якщо ви є професіоналом у будь-якій сфері взаємодії з
людьми, вам буде цікаво побачити, якою мірою у вас сформувався
психологічний захист у формі емоційного вигорання. Читайте судження і
відповідайте «так» чи «ні». Візьміть до уваги, що, якщо у формулюваннях
опитувальника мова про партнерів, то маються на увазі суб’єкти вашої
професійної діяльності – військовосліжбовці, з якими ви щодня працюєте.
1. Організаційні недоліки на роботі постійно змушують мене нервувати,
переживати, напружуватися.
2. Сьогодні я задоволений своєю професією не менше, ніж на початку
кар’єри.
3. Я помилився у виборі професії або профілю діяльності (займаю не своє
місце).
4. Мене турбує те, що я став гірше працювати (менш продуктивно, якісно,
повільніше).
5. Теплота взаємодії з партнерами дуже залежить від мого настрою –
гарного або поганого.
6. Від мене як професіонала мало залежить добробут партнерів.
7. Коли я приходжу з роботи додому, то деякий час (години 2-3) мені
необхідно побути наодинці, щоб зі мною ніхто не спілкувався.
8. Коли я відчуваю втому або напругу, то намагаюся скоріше вирішити
проблеми партнера (згорнути взаємодію).
9. Мені здається, що емоційно я не можу дати партнерам того, що вимагає
професійний обов’язок.
10. Моя робота притупляє емоції.
11. Я відверто втомився від людських проблем, з якими доводиться мати
справу на роботі.
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12. Буває, я погано засинаю (сплю) через переживання, що пов’язані з
роботою.
13. Взаємодія з партнерами вимагає від мене великої напруги.
14. Робота з людьми приносить все менше задоволення.
15. Я б змінив місце роботи, якщо б представилася можливість.
16. Мене часто засмучує те, що я не можу належним чином надати
партнерові професійну підтримку, послугу, допомогу.
17. Мені завжди вдається запобігти впливу поганого настрою на ділові
контакти.
18. Мене дуже засмучує, якщо щось не ладиться у відносинах з діловим
партнером. .
19. Я настільки втомлююся на роботі, що вдома намагаюся спілкуватися
якнайменше.
20. Через брак часу, втоми або напруги часто приділяю увагу партнеру
менше, ніж належить.
21. Іноді самі звичайні ситуації спілкування на роботі викликають
роздратування.
22. Я спокійно сприймаю обгрунтовані претензії партнерів.
23. Спілкування з партнерами спонукало мене цуратися людей.
24. При згадці про деяких колег по роботі або партнерів у мене псується
настрій.
25. Конфлікти чи розбіжності з колегами забирають багато сил та емоцій.
26. Мені все важче встановлювати або підтримувати контакти з діловими
партнерами.
27. Обстановка на роботі мені здається дуже важкою, складною.
28. У мене часто виникають тривожні очікування, пов’язані з роботою:
щось має статися; як би не допустити помилки; чи зможу зробити все, як треба;
не скоротять тощо.
29. Якщо партнер мені неприємний, я намагаюся обмежити час
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спілкування з ним або менше приділяти йому уваги.
30. У спілкуванні на роботі я дотримуюся принципу: «не роби людям
добра, не отримаєш зла».
31. Я охоче розповідаю домашнім про свою роботу.
32. Бувають дні, коли мій емоційний стан погано позначається на
результатах роботи (менше роблю, знижується якість, трапляються конфлікти).
33. Часом я відчуваю, що треба виявити до партнера емоційну чуйність,
але не можу.
34. Я дуже хвилююся за свою роботу.
35. Партнерам по роботі віддаєш уваги і турботи більше, ніж отримуєш
від них вдячності.
36. Прі думки про роботу мені зазвичай стає не по собі: починає колоти в
області серця, підвищується тиск, з'являється головний біль.
37. У мене хороші (цілком задовільні) відносини з безпосереднім
керівником.
38. Я часто радію, коли бачу, що моя робота приносить користь людям.
39. Останнім часом (чи як завжди) мене переслідують невдачі в роботі.
40. Деякі сторони (факти) моєї роботи викликають глибоке розчарування,
валять в смуток.
41. Бувають дні, коли контакти з партнерами складаються гірше, ніж
зазвичай.
42. Я розумію ділових партнерів (суб’єктів діяльності) гірше, ніж
зазвичай.
43. Втома від роботи призводить до того, що я намагаюся скоротити
спілкування з друзями і знайомими.
44. Я звичайно виявляю інтерес до особистості партнера крім того, що
стосується справи.

256
Продовження додатку К
45. Зазвичай я приходжу на роботу відпочивши, зі свіжими силами, у
гарному настрої.
46. Я іноді ловлю себе на тому, що працюю з партнерами без душі.
47. По роботі зустрічаються настільки неприємні люди, що мимоволі
бажаєш їм чогось поганого.
48. После спілкування з неприємними партнерами у мене буває
погіршення фізичного або психічного самопочуття.
49.

На

роботі

я

відчуваю

постійні

фізичні

або

психологічні

перевантаження.
50. Успіхи в роботі надихають мене.
51. Ситуація на роботі, в якій я опинився, здається мені безвихідною
(майже безвихідною).
52. Я втратив спокій через роботу.
53. Протягом останнього року була скарга (були скарги) на мою адресу з
боку партнера (ів).
54. Мені вдається зберігати нерви завдяки тому, що багато чого з того, що
відбувається з партнерами я не приймаю близько до серця.
55. Я часто з роботи приношу додому негативні емоції.
56. Я часто працюю через силу.
57. Раніше я був більш чуйним і уважним до партнерів, ніж тепер.
58. У роботі з людьми керуюся принципом: не витрачай нерви, бережи
здоров’я.
59. Іноді йду на роботу з важким почуттям: як все набридло, нікого б не
бачити і не чути.
60. Після напруженого робочого дня я відчуваю нездужання.
61. Контингент партнерів, з яким я працюю, дуже важкий.
62. Іноді мені здається, що результати моєї роботи не варті тих зусиль, які
я витрачаю.
63. Якби мені пощастило з роботою, я був би більш щасливий.
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64. Я в розпачі через те, що на роботі в мене серйозні проблеми.
65. Іноді я роблю зі своїми партнерами так, як не хотів би, щоб чинили зі
мною.
66. Я засуджую партнерів, які розраховують на особливу поблажливість,
увагу.
67. Найчастіше після робочого дня у мене немає сил займатися хатніми
справами.
68. Зазвичай я кваплю час: скоріше б робочий день скінчився.
69. Стани, прохання, потреби партнерів зазвичай мене щиро хвилюють.
70.Работая з людьми, я зазвичай як би ставлю екран, який захищає від
чужих страждань і негативних емоцій.
71. Працюючи з людьми (партнерами) дуже розчарувала мене.
72. Щоб відновити сили, я часто приймаю ліки.
73. Як правило, мій робочий день проходить спокійно і легко.
74. Моі вимоги до виконуваної роботи вище, ніж те, чого я досягаю в
силу обставин.
75. Моя кар’єра склалася вдало.
76. Я дуже нервую через все, що пов’язано з роботою.
77. Деяких з своїх постійних партнерів я не хотів би бачити і чути.
78. Я схвалюю колег, які повністю присвячують себе людям (партнерам),
забуваючи про власні інтереси.
79. Моя втома на роботі зазвичай мало позначається (ніяк не
позначається) на спілкуванні з домашніми та друзями.
80. Якщо навидається нагода, я приділяю партнерові менше уваги, але
так, щоб він цього не помітив.
81. Мене часто підводять нерви в спілкуванні з людьми на роботі.
82. До всього (майже до всього), що відбувається на роботі, я втратив
інтерес, живе почуття.
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83. Робота з людьми погано вплинула на мене, як на професіонала –
розлютила, зробила нервовим, притупила емоції.
84. Робота з людьми явно підриває моє здоров’я.
Розробником тесту застосована ускладнена схема підрахунків результатів
тестування. Кожен варіант відповіді попередньо був оцінений експертами тим
чи іншим числом балів, які вказується в «ключі». Це зроблено тому, що ознаки,
включені у симптом, мають різне значення у визначенні його тяжкості.
Максимальну оцінку – 10 балів отримала від експертів ознака, найбільш
показова для даного симптому.
Існує трирівнева система отримання показників: кількісний розрахунок
вираженості окремого симптому, підсумовування показників симптомів по
кожній з фаз «вигорання», визначення підсумкового показника синдрому
«емоційного

вигорання»

як

сума

показників

усіх

12-ти

симптомів.

Інтерпретація грунтується на якісно-кількісному аналізі, який проводиться
шляхом порівняння результатів усередині кожної фази. При цьому важливо
виділити до якої фазі формування стресу належать домінуючі симптоми і в якій
фазі їх найбільше число.
У розвитку синдрому вигорання виділяють три стадії:
Перша стадія – Фаза «напруження». Всі ознаки та симптоми
проявляються в легкій формі через турботу про себе, наприклад, шляхом
організації частих перерв у роботі. Починається забування якихось робочих
моментів (наприклад, невнесення потрібного запису в документацію). Зазвичай
на ці першочергові симптоми мало хто звертає увагу. Перша стадія може
формуватися протягом трьох-п`яти років. Напруження має динамічний
характер, що обумовлюється постійністю, яка вимотує, або посиленням
факторів. Це знаходить вияв у таких симптомах, як: 1) переживання
психотравмуючих обставин – людина сприймає умови роботи та професійні
міжособистісні стосунки як психотравмуючі; 2) незадоволеність собою –
незадоволеність власною професійною діяльністю і собою як професіоналом;
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3) «Загнаність у кут» – відчуття безвихідності ситуації, бажання змінити
роботу чи професійну діяльність взагалі; 4) тривога й депресія – розвиток
тривожності у професійній діяльності, підвищення нервовості, депресивні
настрої.
Друга стадія – Фаза «резистенції» – характеризується надмірним
емоційним

виснаженням.

Спостерігається

відсутність

інтересу

до

роботи,потреби в спілкуванні: не хочеться бачити тих, з ким спеціаліст працює,
поява стійких соматичних симптомів: немає сил, енергії, особливо, наприкінці
тижня, головні болі вечорами, підвищена дратівливість, збільшення кількості
простудних захворювань. Людина може почувати себе виснаженою після сну і
навіть після вихідних. Час формування даної стадії, в середньому від 5 до 15
років. Це знаходить вияв у таких симптомах, як: 1) неадекватне вибіркове
емоційне реагування – неконтрольований вплив настрою на професійні
стосунки; 2) емоційно-моральна дезорієнтація – розвиток байдужості у
професійних стосунках; 3) розширення сфери економії емоцій – емоційна
замкненість, перенасиченість контактами з людьми; 4) редукція професійних
обов’язків – згортання професійної діяльності, прагнення якомога менше часу
витрачати на виконання професійних обов’язків.
Третя стадія – Фаза «виснаження». Ознаки і симптоми третьої стадії:
можуть розвиватися фізичні і психологічні проблем типу язв і депресій.
Людина може почати сумніватись у цінності своєї роботи, професії та самого
життя. Характерні повна втрата інтересу до роботи і життя взагалі, емоційна
байдужість, отупіння, відчуття постійної відсутності сил. Спостерігається
порушення пам’яті і уваги, порушення сну. Людина прагне до усамітнення.
Стадія може формуватися від 10 до 20 років. 1) емоційний дефіцит – розвиток
емоційної чуттєвості на тлі перевиснаження, мінімізація емоційного внеску у
роботу, автоматизм та спустошення людини при виконанні професійних
обов’язків; 2) емоційне відчуження – створення захисного
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бар’єру

у

професійних

комунікаціях;

3)

особистісне

відчуження

(деперсоналізація) – порушення професійних стосунків, розвиток цинічного
ставлення до тих, з ким доводиться спілкуватися при виконанні професійних
обов’язків, та до професійної діяльності взагалі; 4) психосоматичні та
психовегетативні порушення – погіршення фізичного самопочуття; розвиток
таких психосоматичних та психовегетативних порушень, як розлади сну,
головні болі, проблеми з артеріальним тиском, шлункові розлади, загострення
хронічних хвороб тощо.
Таким чином, оперуючи смисловим змістом та кількісними показниками,
підрахованими для різних фаз формування синдрому «вигорання», можна дати
досить об’ємну характеристику особистості і, що, на думку автора, не менш
важливо, намітити індивідуальні заходи профілактики та психокорекції.
Обробка даних.
Відповідно до «ключа» здійснюються такі підрахунки:
1. Визначається сума балів роздільно для кожного з 12 симптомів
«вигоряння», з урахуванням коефіцієнта зазначеного в дужках. Так, наприклад,
по першому симптому позитивна відповідь на питання № 13 оцінюється в 3
бали, а негативна відповідь на питання № 73 оцінюється в 5 балів і т.д. кількість
балів підсумовується

і

визначається

кількісний

показник

вираженості

симптому.
2. Підраховується сума показників симптомів для кожної з 3-х фаз
формування «вигорання».
3. Знаходиться підсумковий показник синдрому «емоційного вигорання»
– сума показників усіх 12-ти симптомів.
Ключі.
«Напруга»
Переживання психотравмуючих обставин: +1 (2), +13 (3), +25 (2), -37 (3),
+49 (10), +61 (5), -73 (5)
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Незадоволеність собою: -2 (3), +14 (2), +26 (2), -38 (10), -50 (5), +62 (5),
+74 (3)
«Загнаність у клітку»: +3 (10), +15 (5), +27 (2), +39 (2), +51 (5), +63 (1), 75 (5)
Тривога і депресія: +4 (2), +16 (3), +28 (5), +40 (5), +52 (10), +64 (2), +76
(3)
«Резистенцію»
Неадекватне емоційне виборче реагування: +5 (5), -17 (3), +29 (10), +41
(2), +53 (2), +65 (3), +77 (5)
Емоційно-моральна дезорієнтація: +6 (10), -18 (3), +30 (3), +42 (5), +54
(2), +66 (2), -78 (5)
Розширення сфери економії емоцій: +7 (2), +19 (10), -31 (20), +43 (5), +55
(3), +67 (3), -79 (5)
Редукція професійних обов'язків: +8 (5), +20 (5), +32 (2), -44 (2), +56 (3),
+68 (3), +80 (10)
«Виснаження»
Емоційний дефіцит: +9 (3), +21 (2), +33 (5), -45 (5), +57 (3), -69 (10), +81
(2)
Емоційна відстороненість: +10 (2), +22 (3), -34 (2), +46 (3), +58 (5), +70
(5), +82 (10)
Особистісна відстороненість (деперсоналізація): +11 (5), +23 (3), +35 (3),
+47 (5), +59 (5), +72 (2), +83 (10)
Психосоматичні і психовегетативні порушення: +12 (3), +24 (2), +36 (5),
+48 (3), +60 (2), +72 (10), +84 (5)
Інтерпретація результатів.
Запропонована методика дає докладну картину синдрому «емоційного
вигорання». Перш за все, треба звернути увагу на окремо взяті симптоми.
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Показник вираженості кожного симптому коливається в межах від 0 до 30
балів:
9 і менше балів – не сформований симптом,
10–15 балів – складаний симптом,
16–20 балів – сформований симптом.
20 і більше балів - симптоми з такими показниками відносяться до
домінуючих у фазі або в усьому синдром емоційного вигорання.
Подальший крок в інтерпретації результатів опитування – осмислення
показників фаз розвитку стресу – «напруга», «резистенція» і «виснаження». У
кожній з них оцінка можлива в межах від 0 до 120 балів. Однак, зіставлення
балів, отриманих для фаз, не правомірно, бо не свідчить про їх відносну роль
або внесок у синдром. Справа в тому, що вимірювані в них явища істотно різні:
реакція на зовнішні і внутрішні фактори, прийоми психологічного захисту, стан
нервової системи. За кількісними показниками правомірно судити тільки про
те, наскільки кожна фаза сформувалася, яка фаза сформувалася в більшій чи
меншій мірі:
36 і менше балів – фаза не сформувалася;
37–60 балів – фаза в стадії формування;
61 і більше балів – сформована фаза.
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Зміст (задум)
заняття
(тренування)

ДОДАТОК Л
Інформаційна модель комп’ютерної ділової гри

Підготовка КДГ
Сценарій
КДГ
(Етап,
епізод,
ситуація,
рольові
функції)

Інформаційне
забезпечення
сценарію
вихідні дані
для учасників,
методичне
забезпечення,
карти
(методики,
підручники,
посібники),
підготовчі
заняття

Проведення КДГ
Технологічний комплекс технічних засобів навчання
Ігрова зона (робочі станціі учасників, засоби відображення,
засоби зв’язку)

Результат заняття
(тренування)

Формування компетентності
Технологічна
зона
(комунікаційне
обладнання,засоби
контролю, група
забезпечення)

Зона постановки
завдань та аналізу
проведених дій
(робочі станції
постановки задачі,
засоби відображення,
засоби зв’язку)

Ігрова зона
керівництва (робочі
станції керівництва,
засоби
відображення,
засоби зв’язку)

Квазіпрофесійна
діяльність

Керівництво навчанням
Учасники КДГ
Розроблення КДГ та
сценарію

Керівництво
(викладачі, спостерігачі,
експерти)

Навчальна аудиторія

Сформована
компетентність
Аналіз заняття (тренування)
Рекомендації
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НАВЧАЛЬНА ПЛАН-ПРОГРАМА
факультативного курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
«Використання технології імітаційного моделювання в освітньому процесі сучасного ВВНЗ»
I. ЦІЛЬОВА НАСТАНОВА
Підготовка посадових осіб з числа науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів та військових
навчальних підрозділів вищих навчальних закладів здійснюється з метою вивчення основ організації освітнього процесу у системі
військової освіти із використанням технології імітаційного моделювання й формування у слухачів курсів умінь і навичок щодо
ефективного поєднання електронних засобів навчання – засобів імітаційного моделювання бойових дій – із інноваційними
педагогічними методиками і технологіями під час реалізації заходів підготовки військових фахівців із використанням технології
імітаційного моделювання.
Головні завдання курсу:
1. Дати слухачам курсів знання щодо:
інноваційної педагогічної технології імітаційного моделювання, методичних підходів до її використання у системі військової
освіти;
основ організації освітнього процесу та процесу професійної підготовки із застосуванням засобів імітаційного моделювання в
Збройних Силах України;
призначення та основних можливостей сучасної системи імітаційного моделювання бойових дій JCATS;
процедур розробки та впровадження занять (тренувань) із використанням систем імітаційного моделювання в освітній процес
ВВНЗ.
2. Сформувати у слухачів курсів уміння і навички щодо:
використання технології імітаційного моделювання в освітньому процесі;
підготовки, організації та проведенні занять (тренувань) із застосуванням засобів імітаційного моделювання бойових дій;
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управління процесом навчання, здійснення контролю якості результату освітнього процесу та його корегування із використанням
можливостей технології імітаційного моделювання.
ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Навчальний план-програма включає в себе: цільову настанову; організаційно-методичні вказівки; зведені дані з бюджетного часу
на навчальний курс (у годинах); розподіл навчального часу між кафедрами (центрами) за темами та видами навчальних занять, форми
поточного та підсумкового контролю; інформаційно-методичне забезпечення.
Навчання за навчальним планом-програмою забезпечує поглиблення теоретичних знань з питань організації освітнього процесу у
системі військової освіти із використанням технології імітаційного моделювання, набуття умінь і практичних навичок щодо ефективного
поєднання використання засобів імітаційного моделювання бойових дій із інноваційними педагогічними методиками і технологіями при
реалізації заходів підготовки військових фахівців із використанням технології імітаційного моделювання.
Всього на навчання відведено 51 година, з них: 36 годин на заняття під керівництвом викладача (у тому числі 4 години на
диференційований залік); 15 годин на самостійні заняття. Передбачено проведення практичних занять на базі центру імітаційного
моделювання Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.
Вивчення змісту навчального плану-програми здійснюється проведенням лекційних, семінарських, групових та практичних
занять, а також самостійних занять слухачів з навчальним матеріалом.
Перевірка якості підготовки слухачів здійснюється під час поточного і підсумкового контролю. Поточний контроль проводиться
на початку усіх видів занять у формі: контрольних опитувань, летючок, співбесід з окремих питань. Підсумковий контроль здійснюється
наприкінці навчання шляхом проведення диференційованого заліку за всією програмою курсів.
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ІІІ. ЗВЕДЕНІ ДАНІ З БЮДЖЕТУ ЧАСУ НА НАВЧАЛЬНИЙ КУРС
(У ГОДИНАХ)

36

51

15

6

4

10

диференційований залік

заняття

практичне

заняття

групове

семінарське
заняття

лекція

Заняття під керівництвом викладача

заняття

годин

самостійні

Усього

під
керівництвом
викладача

З них

12

4

ІV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ МІЖ КАФЕДРАМИ (ЦЕНТРАМИ) ЗА ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

1

Центр
підготовки
підвищення кваліфікації

Усього годин за вступ.

та Вступ

2

2

2

2

2

2

Звітність
(ДЗ)

практичне
заняття

групове
заняття

круглий
стіл

Номер та назва теми занять

семінарське
заняття

п/п

Кафедра
(центр)

Вид навчальних занять

лекція

№

Усього
годин
під
керівництвом
викладача
самостійні
заняття

З них
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групове
заняття

практичне
заняття

4

2

2

2

6

4

2

2

2

8

4

4

2

2

8

4

4

2

2

29

22

7

10

12

Усього годин за тему 3.

29

22

7

10

12

Диференційований залік

6

4

2

Усього годин

51

36

15

п/п

2

Номер та назва теми занять

Центр імітаційного моделювання Тема 1. Організація підготовки
особового складу Збройних Сил
України зі застосуванням засобів
імітаційного
моделювання
бойових дій

Усього годин за тему 1.
3

Центр імітаційного моделювання Тема 2. Інноваційні педагогічні
технології
та
особливості
методичних
підходів
їх
застосування
в
освітньому
процесі ВВНЗ.

Усього годин за тему 2.
4

Центр імітаційного моделювання Тема 3. Підготовка та проведення
навчальних занять та командноштабних навчань (тренувань) із
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використанням засобу імітаційного моделювання JCATS

Звітність
(ДЗ)

семінарське
заняття

6

Кафедра
(центр)

круглий
стіл

лекція

№

Вид навчальних занять

Усього
годин
під
керівництвом
викладача
самостійні
заняття

З них
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4
6

4

10

12

4
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V. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ МІЖ КАФЕДРАМИ ЗА ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ

Центр
підготовки та
1. підвищення
кваліфікації

Вступ. Організація підвищення кваліфікації
офіцерів та державних службовців Збройних Сил
України відповідно до вимог Міністра оборони
України, начальника Генерального штабу –
Головнокомандувач Збройних Сил України.
ТЕМА 1. Організація підготовки особового
складу Збройних Сил України з застосуванням
засобів імітаційного моделювання бойових дій
Центр
Тема 1. Заняття 1. Засади використання засобів
імітаційного
імітаційного моделювання бойових дій у
моделювання Збройних Силах України.
1. Загальні положення застосування засобів
імітаційного моделювання бойових дій у збройних
силах країн Північноатлантичного альянсу.
2.
2. Використання
засобів
імітаційного
моделювання бойових дій та перспективи їх
розвитку у Збройних Силах України.
3. Особливості
організації,
підготовки
та
проведення занять (тренувань) із застосуванням
засобів імітаційного моделювання бойових дій.

2

2

групове заняття

групова вправа

семінарське
заняття
практичне
заняття

Номери та назва
тем і занять, їх зміст

Вид навчальних занять

лекція

Кафедра
(центр)

під керівництвом
викладача
самостійні
заняття

№ п/п

Усього годин

З них

Диференційований
залік
Матеріальнотехнічне та
інформаційнометодичне
забезпечення

НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

2
Додаткова
[1-3]

6

4

2

2

2

2

2

2

Основна
[1-10]
ПЕОМ.

Центр
імітаційного
моделювання

Тема 1. Заняття 2. Підготовка та проведення
занять (тренувань) із застосуванням систем
імітаційного моделювання бойових дій.
1. Можливі напрямки використання переваг
імітаційного моделювання для підготовки бойових
підрозділів Збройних Сил.
2. Мета та завдання впровадження, використання
3.
засобів імітаційного моделювання бойових дій у
бойовій підготовці збройних формувань та
підрозділів.
3. Основне методичне забезпечення проведення
занять (тренувань) із застосуванням засобів
імітаційного моделювання бойових дій.
Центр
ТЕМА 2. Інноваційні педагогічні технології та
імітаційного
методологічні підходи їх застосування в
моделювання освітньому процесі ВВНЗ.

4

2

2

8

4

4

2

2

2

групове заняття

групова вправа

семінарське
заняття
практичне
заняття

Номери та назва
тем і занять, їх зміст

Вид навчальних занять

лекція

Кафедра
(центр)

під керівництвом
викладача
самостійні
заняття

№ п/п

Усього годин

З них
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інформаційнометодичне
забезпечення
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Основна
[1-10]
ПЕОМ

4.

Центр
імітаційного
моделювання

Тема 2. Заняття 1. Методологічні засади
імітаційного моделювання в системі військової
освіти.
1. Методологічне
підґрунтя
організації
інноваційної освітньої діяльності.
2. Основні підходи до впровадження технології
імітаційного моделювання, принципи застосування.

3

2

1

5.

Центр
імітаційного
моделювання

Тема 2. Заняття 3. Методологічні підходи до
організації, підготовки та проведення занять
(тренувань) із застосуванням ЗІМБД в
освітньому процесі ВВНЗ
1. Реалізація компетентнісного підходу при
формуванні змісту навчання. Квазіпрофесійні
ситуації як практична складова професійної
підготовки.
2. Ділова комп’ютерна гра як основний метод
проведення занять (тренувань) із застосуванням
ЗІМБД.
3. Використання
технології
імітаційного
моделювання для отримання та підвищення освітніх
результатів.
4. Особливості підготовки науково-педагогічних
працівників до проведення занять (тренувань) з

5

2

3

групове заняття

групова вправа

семінарське
заняття
практичне
заняття

Номери та назва
тем і занять, їх зміст

Вид навчальних занять

лекція

Кафедра
(центр)

під керівництвом
викладача
самостійні
заняття

№ п/п

Усього годин

З них
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Основна
[1-10]
ПЕОМ,
інфокус,
слайди

2

2

Основна
[1-10]
ПЕОМ,
інфокус,
слайди

групове заняття

групова вправа

семінарське
заняття
практичне
заняття

Номери та назва
тем і занять, їх зміст

Вид навчальних занять

лекція

Кафедра
(центр)

під керівництвом
викладача
самостійні
заняття

№ п/п

Усього годин

З них
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використанням систем імітаційного моделювання
бойових дій.
5.
ТЕМА 3. Підготовка та проведення навчальних
занять
та
командно-штабних
навчань
(тренувань)
з
використанням
засобу
імітаційного моделювання JCATS.

29

22

7

Тема 3. Заняття 1. Основи імітаційного
моделювання. JCATS як засіб конструктивного
моделювання бойових дій військ.
1.
Сутність,
задачі,
методи
імітаційного
моделювання.
2. Історія
використання
імітаційного
моделювання для підготовки військ.
3. Використання
систем
імітаційного
моделювання для підготовки військових фахівців.
Загальний огляд програми JCATS
5.
Центр
Тема 3. Заняття 2. Організація управління
імітаційного наземними,
морськими
та
повітряними
моделювання бойовими одиницями та підрозділами.
1. Інтерфейс робочої станції засобу імітаційного

3

2

1

5

4

1

4.

Центр
імітаційного
моделювання

12

10

2

4

Основна
[5-10]
ПЕОМ,
інфокус,
слайди

Основна
[5-10]
ПЕОМ,
інфокус,

моделювання JCATS.
2. Формування бази даних. Організація дерева
ієрархії сил командування.
3. Загальні установки сценарію.
4. Графічний
редактор
управління
та
командування.
5. Можливості з оцінки місцевості районів
бойових дій.
6.
Центр
Тема 3. Заняття 3. Організація взаємодії між
імітаційного силами та засобами.
моделювання 1. Створення та використання маршрутів руху
2. Можливості з навантаження (розвантаження)
наземних, морських та повітряних бойових
одиниць. Здійснення десантування з літаків та
гелікоптерів
3. Можливості організації вогневого ураження.
7.
Центр
Тема 3. Заняття 4. Можливості з організації
імітаційного видів забезпечення.
моделювання
1. Моделювання технічної та тилової підтримки.
2. Організація інженерного забезпечення
3. Моделювання елементів РХБ захисту.
8.
Центр
Тема 3. Заняття 5. Можливості з отримання
імітаційного звітної інформації

групове заняття

групова вправа

семінарське
заняття
практичне
заняття

Номери та назва
тем і занять, їх зміст

Вид навчальних занять

лекція

Кафедра
(центр)

під керівництвом
викладача
самостійні
заняття

№ п/п

Усього годин

З них
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слайди

3

2

1

5

4

1

3

2

1

2

Основна
[5-10]
ПЕОМ,
інфокус,
слайди

Основна
[5-10]
ПЕОМ,
інфокус,
слайди

4

2

Основна
[5-10]

моделювання

9.

Центр
імітаційного
моделювання

10.

Центр
імітаційного
моделювання

1. Обмін повідомленнями та доведення вказівок
у графічному вигляді.
2. Отримання звітної інформації під час імітації
бойових дій.
Тема 3. Заняття 6. Підготовка та проведення
навчальних занять з використанням засобів
імітаційного моделювання бойових дій.
1. Методика
планування
та
підготовки
навчальних занять з використанням засобів
імітаційного моделювання бойових дій.
2.
Особливості проведення навчальних занять з
використанням засобів імітаційного моделювання.
Тема 3. Заняття 7. Підготовка до командноштабного навчання з використання засобів
імітаційного моделювання.
1. Визначення конфігурації навчань. Розподіл
посадових осіб та їх обов’язки.
2. Ведення оперативно-тактичної обстановки за
стандартами НАТО.
3. Проведення аналізу проведених дій.
Диференційований залік
Усього годин

групове заняття

групова вправа

семінарське
заняття
практичне
заняття

Номери та назва
тем і занять, їх зміст

Вид навчальних занять

лекція

Кафедра
(центр)

під керівництвом
викладача
самостійні
заняття

№ п/п

Усього годин

З них
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ПЕОМ,
інфокус,
слайди
5

4

1

5

4

1

6

4

2

51

36

15

Основна
[5-10]
ПЕОМ,
інфокус,
слайди

4

Основна
[5-10]
ПЕОМ,
інфокус,
слайди

4

4
6

4

12

10

4
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VІ. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Поточний контроль проводиться під час всіх видів занять у формі: контрольних опитувань, летючок, співбесід з окремих питань.
Засоби поточного контролю: тестові завдання, виступи на круглому столі та групових заняттях.
Підсумковий контроль здійснюється наприкінці навчання під час проведення комплексного практичного заняття з використанням
засобу імітаційного моделювання JCATS за всією план-програмою.
VIІ. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Конституція України.
2. Про Вищу освіту :
Закон
України
від
01.07.2014 № 1556-VII. Дата оновлення:
28.09.2017. URL :
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 1556-18.
3. Закон України “Про Збройні Сили України” від 06 грудня 1991 року.
4. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : Указ Президента України від 25 червня 2013 р. №
344/2013. URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.
5. Імітаційне моделювання у практиці підготовки військ : навч. посіб. / В. Є. Бобильов та ін. ; за заг. ред. О. Ю. Пермякова. Київ :
НУОУ, 2015. 120 с.
6. Методика підготовки і проведення командно-штабних навчань за допомогою комп’ютерів з використанням технологій
імітаційного моделювання : метод. посіб. / В. Є. Бобильов та ін. Київ : НУОУ , 2011. 85 с
7. Використання засобу імітаційного моделювання бойових дій «Об’єднаний імітатор конфліктних і тактичних ситуацій» : навч.
посіб. В. Р. Байдала та ін.; за заг. ред. С. М. Салкуцана. 2-ге вид., доповн. Київ : НУОУ, 2017. 188 с.
8. Методика підготовки та проведення навчальних занять з оперативно-тактичних дисциплін з використанням засобів імітаційного
моделювання бойових дій : метод. посіб. / В. Є. Бобильов та ін.; за заг. ред. С. М. Салкуцана. Київ : НУОУ, 2015. 40 с.
9. Документація по засобу імітаційного моделювання бойових дій JCATS.
10. Методичні рекомендації рекомендації щодо застосування технології імітаційного моделювання із використанням ЗІМБД JCATS у
процесі професійної підготовки майбутніх МВУ. URL :http: //adl.mil.gov.ua/course/view.php?id=2408
ЕЛЕКТРОННИЙ ФОНД ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ:

1. «Основи підготовки та проведення тренувань за стандартами НАТО». URL : http://adl.mil.gov.ua/course/view.php?id=2410
2. «Системи імітаційного моделювання бойових дій». URL : http://adl.mil.gov.ua/course/view.php?id=2409
3. «Основи використання імітаційного моделювання для підготовки військ». URL : http://adl.mil.gov.ua/course/view.php?id=2408
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ДОДАТОК Н
НАВЧАЛЬНА ПЛАН-ПРОГРАМА
факультативного курсу для підготовки слухачів
«Засіб імітаційного моделювання бойових дій у практиці підготовки військ за новими стандартами»
І. ЦІЛЬОВА НАСТАНОВА
Підготовка здійснюється з метою оволодіння слухачами Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
основами теорії імітаційного моделювання, сучасними засобами моделювання бойових дій із застосуванням символів, графічних позначок та
системи координат стандарту НАТО для формування теоретичної та практичної готовності особового складу Збройних Сил України до
використання систем імітаційного моделювання під час заходів бойової на навчальної підготовки військ (сил).
Головні завдання курсу:
3. Дати слухачам знання щодо:
теорії імітаційного моделювання та її реалізації у засобах імітаційного моделювання бойових дій;
основ організації професійної підготовки із застосуванням засобів імітаційного моделювання в Збройних Силах України;
призначення та основних можливостей сучасної системи імітаційного моделювання бойових дій JCATS;
процедур розробки та впровадження занять (тренувань) із використанням систем імітаційного моделювання в процес бойової та
навчальної підготовки військ (сил).
4. Сформувати у слухачів уміння і навички щодо:
використання засобу імітаційного моделювання бйових дій JCATS у ході виконання професійних завдань;
управління процесом підготовки, проведення та контролю результату підготовленості особового складу та його корегування із
використанням можливостей засобів імітаційного моделювання бойових дій.
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ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Навчальна план-програма включає в себе: цільову настанову; організаційно-методичні вказівки; зведені дані з бюджету часу на
навчальний курс (у годинах/кредитах); розподіл навчального часу за темами та видами навчальних занять; форми поточного та підсумкового
контролю; інформаційно-методичне забезпечення.
Навчання за навчальною план-програмою забезпечує поглиблення теоретичних знань та практичних умінь з питань процесу
організації, підготовки та використання сучасних засобів імітаційного моделювання бойових дій у бойовій та навчальній підготовці військ
(сил) до виконання завдань службової діяльності. на посадах оперативно-тактичного рівня Збройних Сил України.
Навчальна план-програма складається з трьох тем: “Основи імітаційного моделювання. JCATS як засіб конструктивного
моделювання бойових дій військ (сил)”; “Підготовка та проведення командно-штабних навчань з використанням засобу імітаційного
моделювання JCATS”; “Аналіз проведених дій” та практичного заняття з використанням засобу імітаційного моделювання JCATS.
Вивчення тем факультативного курсу забезпечує підвищення професійних компетенцій офіцерів, зокрема з питань використання
засобу імітаційного моделювання JCATS (об’єднаний імітатор конфліктних та тактичних ситуацій).
Вивчення навчальної план-програми здійснюється у комплексі з відпрацюванням тем занять навчальних дисциплін відповідних
кафедр Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, і базується на знанні слухачами питань: основ сучасного
загальновійськового бою; основ ведення операцій; управління військами; управління повсякденною діяльністю військ; оперативного
(бойового) забезпечення військ (сил), набутих підчас навчання в ВВНЗ та практичної діяльності на відповідних посадах.
Набуття відповідних компетенцій досягається шляхом засвоєння слухачами теоретичного матеріалу, отриманням необхідних
практичних умінь відповідно до навчальної план-програми.
Всього на навчання відведено 51 година, з них: 36 годин - на заняття під керівництвом викладача, 15 годин - на самостійні заняття.
Вивчення змісту навчальної план-програми “«Засіб імітаційного моделювання бойових дій у практиці підготовки військ за новими
стандартами» здійснюється шляхом проведення лекційних, практичних, групових занять, а також самостійних занять слухачів з навчальним
матеріалом. Для вивчення першої теми “Основи імітаційного моделювання. JCATS як засіб конструктивного моделювання бойових дій
військ (сил)” виділено 29 годин (під керівництвом викладача 20 годин, на самостійні заняття 9 годин).
Для вивчення другої теми “Підготовка та проведення командно-штабних навчань з використанням засобу імітаційного моделювання
JCATS” виділено 8 годин (під керівництвом викладача 6 годин, на самостійні заняття 2 години).
Для вивчення третьої теми “Аналіз проведених дій” - 14 годин (під керівництвом викладача 10 годин, на самостійні заняття 4
години), з яких для проведення комплексного практичного заняття з використанням засобу імітаційного моделювання JCATS (об’єднаний
імітатор конфліктних та тактичних ситуацій) - 8 годин під керівництвом викладача.
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В темі “Основи імітаційного моделювання. JCATS як засіб конструктивного моделювання бойових дій військ (сил)” вивчаються
основні положення використання засобів імітаційного моделювання у практиці підготовки військ (сил), сутність, задачі, методи імітаційного
моделювання, історія використання імітаційного моделювання для підготовки військ (сил). Організація управління у середовищі
імітаційного моделювання JCATS. Основи створення бойових одиниць та організаційно-штатних структур військ (сил) у базі даних VISTA.
В темі “Підготовка та проведення командно-штабних навчань з використанням засобу імітаційного моделювання JCATS” вивчаються
питання: підготовка та проведення навчальних занять та командно-штабних навчань з використанням засобів імітаційного моделювання
бойових дій; особливості підготовки навчальних занять та командно-штабних навчань з використанням засобів імітаційного моделювання
бойових дій; особливості проведення командно-штабних навчань з використанням засобів імітаційного моделювання; підготовка до
командно-штабного навчання з використання засобів імітаційного моделювання; визначення конфігурації навчань; робота з картами за
стандартами НАТО; ведення оперативно-тактичної обстановки за стандартами НАТО.
В темі “Аналіз проведених дій” розглядаються питання підготовки та проведення аналізу проведених дій, обов’язки спостерігачаконтролера, а також на практичних заняттях з використанням засобу імітаційного моделювання JCATS за напрямками підготовки інститутів
університету відпрацьовуються заняття за специфікою підготовки відповідних спеціалізацій та здійснюється підсумковий контроль тих, хто
навчається.
Перевірка якості підготовки слухачів здійснюється під час поточного і підсумкового контролю. Поточний контроль проводиться на
початку усіх видів занять у формі: контрольних опитувань, летючок, співбесід з окремих питань. Підсумковий контроль здійснюється
наприкінці навчання під час проведення комплексного практичного заняття з використанням засобу імітаційного моделювання JCATS за
всієюплан-програмою.
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ІІІ. ЗВЕДЕНІ ДАНІ З БЮДЖЕТУ ЧАСУ НА НАВЧАЛЬНИЙ КУРС
(У ГОДИНАХ/ КРЕДИТАХ)

51

36

15

6

-

12

-

18

звітність

ТСЗ

КШТ, В (ВС) І,

заняття

групове

вправа

групова

заняття

практичні

семінарські
заняття

лекція

Заняття під керівництвом викладача

заняття

годин

самостійне

Всього

під
керівництвом
викладача

З них

-

-

ІV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

Засіб імітаційного моделювання бойових дій
в практиці підготовки військ за новими
стандартами
1.

ЦІМ

Тема 1. Основи імітаційного моделювання.
JCATS як засіб конструктивного моделювання
бойових дій військ (сил).

29

20

9

2

18

Звітність (КЕ)

КШТ, ВГ
(ВСГ),

практичне
заняття

групове
заняття

круглий стіл

семінарське
заняття

Шифр та назва тем курсу

лекція

Назва
кафедри
(центру)

Вид навчальних занять

під
керівництвом
викладача
самостійні
заняття

№
з/п

Всього годин

З них

Продовження додатку Н

2.

3.

ЦІМ,
Тема 2. Підготовка та проведення командноінститути
штабних навчань з використанням засобу
університету імітаційного моделювання JCATS.
ЦІМ,
Тема 3. Аналіз проведених дій
інститути
(Практичні заняття з використанням засобу
університету імітаційного моделювання JCATS)
Усього годин за темами

8

6

2

2

4

14

10

4

2

8

51

36

15

6

18

Звітність (КЕ)

КШТ, ВГ
(ВСГ),

практичне
заняття

групове
заняття

круглий стіл

семінарське
заняття

Шифр та назва тем курсу

лекція

Назва
кафедри
(центру)

Вид навчальних занять

під
керівництвом
викладача
самостійні
заняття

№
з/п

Всього годин

З них

279

12

V. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ МІЖ КАФЕДРАМИ ЗА ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

36

15

6

12

Звітність (КЕ)

18

КШТ, ВГ (ВСГ),

круглий стіл

практичне
заняття

51

групове
заняття

Засіб
імітаційного
моделювання
бойових дій в практиці підготовки
військ за новими стандартами

семінарські заняття

(дисципліна)

Шифр і назва умінь та змістових
модулів; номери та назва
тем і занять, їх зміст

Вид навчальних занять

лекція

Кафедра

під керівництвом
викладача
самостійне
заняття

№
з/п

Всього годин

З них

Матеріальнотехнічне та
інформаційн
о-методичне
забезпечення

Продовження додатку Н

Тема
1.
Основи
імітаційного
моделювання.
JCATS
як
засіб
конструктивного
моделювання
бойових дій військ.
1

ЦІМ

Тема 1. Заняття 1. Використання
засобів імітаційного моделювання у
практиці підготовки військ.
1. Сутність, задачі, методи імітаційного
моделювання.
2. Історія використання імітаційного
моделювання для підготовки військ.
3. Використання систем імітаційного
моделювання для підготовки військових
фахівців. Загальний огляд програми
JCATS

29

20

2

2

9

2

2

Звітність (КЕ)

КШТ, ВГ (ВСГ),

практичне
заняття

групове
заняття

круглий стіл

семінарські заняття

(дисципліна)

Шифр і назва умінь та змістових
модулів; номери та назва
тем і занять, їх зміст

лекція

Кафедра

Вид навчальних занять

під керівництвом
викладача
самостійне
заняття

№
з/п

Всього годин

З них

280

Матеріальнотехнічне та
інформаційн
о-методичне
забезпечення

18

Методичні
розробки
[5–10],
ПЕОМ,
слайди

Продовження додатку Н

2

ЦІМ

Тема 1. Заняття 2. Інтерфейс засобу
імітаційного моделювання JCATS.
Опції агрегування (деагрегування).
1. Інтерфейс робочої станції засобу
імітаційного моделювання JCATS.
2. Призначення основних елементів
вертикальної та горизонтальної панелей.
3. Формування з бойових одиниць та
особового
складу
підрозділів
та
розформування підрозділу до окремої
бойові одиниці (солдата).

Звітність (КЕ)

КШТ, ВГ (ВСГ),

практичне
заняття

групове
заняття

круглий стіл

семінарські заняття

(дисципліна)

Шифр і назва умінь та змістових
модулів; номери та назва
тем і занять, їх зміст

лекція

Кафедра

Вид навчальних занять

під керівництвом
викладача
самостійне
заняття

№
з/п

Всього годин

З них

281

Матеріальнотехнічне та
інформаційн
о-методичне
забезпечення

2
Методичні
розробки
[5–10].
3

2

1

ПЕОМ,
проектор,
ЗІМ JCATS

Продовження додатку Н

3

4

ЦІМ

ЦІМ

Тема 1. Заняття 3. Організація
управління об'єктами та загальні
установки сценарію (опції меню
планування).
1. Зміна радіусу огляду бойової
одиниці або підрозділу.
2. Зміна розташування бойової одиниці
або підрозділу.
3. Загальні установки сценарію.
4. Перегляд або зміна побудови
бойового порядку підрозділу.
Тема 1. Заняття 4. Управління
пересуванням наземних, морських та
повітряних бойових одиниць та
підрозділів.
1. Планування пересування.
2. Створення
та
використання
маршрутів руху.
3. Зміна плану пересування або
маршруту руху окремої бойової одиниці
або підрозділу.

2

Звітність (КЕ)

КШТ, ВГ (ВСГ),

практичне
заняття

групове
заняття

круглий стіл

семінарські заняття

(дисципліна)

Шифр і назва умінь та змістових
модулів; номери та назва
тем і занять, їх зміст

лекція

Кафедра

Вид навчальних занять

під керівництвом
викладача
самостійне
заняття

№
з/п

Всього годин

З них

282

Матеріальнотехнічне та
інформаційн
о-методичне
забезпечення

Методичні
розробки
[5–10].

3

2

1

ПЕОМ,
проектор,
ЗІМБД
JCATS
Методичні
розробки
[5–10].

3

2

1

2

ПЕОМ,
проектор,
ЗІМБД
JCATS

Продовження додатку Н

5

ЦІМ

Тема 1. Заняття 5. Здійснення
навантаження
(розвантаження)
транспортних засобів (посадки і
висадки).
1. Здійснення
навантаження
(розвантаження) наземних, морських та
повітряних бойових одиниць.
2. Здійснення десантування з літаків та
гелікоптерів.
3. Здійснення десантування на дах
будівлі.

Звітність (КЕ)

КШТ, ВГ (ВСГ),

практичне
заняття

групове
заняття

круглий стіл

семінарські заняття

(дисципліна)

Шифр і назва умінь та змістових
модулів; номери та назва
тем і занять, їх зміст

лекція

Кафедра

Вид навчальних занять

під керівництвом
викладача
самостійне
заняття

№
з/п

Всього годин

З них

283

Матеріальнотехнічне та
інформаційн
о-методичне
забезпечення

Методичні
розробки
[5–10].
3

2

1

2

ПЕОМ,
проектор,
ЗІМБД
JCATS

Продовження додатку Н

6

7

ЦІМ

ЦІМ

Тема 1. Заняття 6. Здійснення
вогневого
ураження
у
засобі
імітаційного моделювання JCATS.
1. Планування вогневого подавлення
площі або будівлі.
2. Планування вогню по одиночних
цілях.
3. Планування вогню артилерії.
4. Зміна запланованого вогневого ураження.
5. Установки "Ведення вогню по своїх
військах".
Тема 1. Заняття 7. Моделювання
технічного та тилового забезпечення.
1. Здійснення поповнення запасів
пального та боєприпасів та інших
матеріальних засобів.
2. Ремонт та евакуація бойової
техніки
та
здійснення
лікування
поранених

Звітність (КЕ)

КШТ, ВГ (ВСГ),

практичне
заняття

групове
заняття

круглий стіл

семінарські заняття

(дисципліна)

Шифр і назва умінь та змістових
модулів; номери та назва
тем і занять, їх зміст

лекція

Кафедра

Вид навчальних занять

під керівництвом
викладача
самостійне
заняття

№
з/п

Всього годин

З них

284

Матеріальнотехнічне та
інформаційн
о-методичне
забезпечення

2
Методичні
розробки
[5–10].
3

2

1

ПЕОМ,
проектор,
ЗІМБД
JCATS

Методичні
розробки
[5–10].
3

2

1

2

ПЕОМ,
проектор,
ЗІМБД
JCATS

Продовження додатку Н

8

9

ЦІМ

ЦІМ

Тема 1. Заняття 8. Моделювання інженерного забезпечення та РХБ
захисту.
Управління
сенсорами
(датчиками).
1. Створення інженерних загороджень.
2. Моделювання елементів РХБ захисту.

Тема 1. Заняття 9. Організація
управління у середовищі імітаційного
моделювання JCATS.
1. Обмін повідомленнями та доведення
вказівок у графічному вигляді.
2. Перепідпорядкування окремих бойових одиниць або підрозділів.
3. Отримання звітної інформації під час
імітації бойових дій.

Звітність (КЕ)

КШТ, ВГ (ВСГ),

практичне
заняття

групове
заняття

круглий стіл

семінарські заняття

(дисципліна)

Шифр і назва умінь та змістових
модулів; номери та назва
тем і занять, їх зміст

лекція

Кафедра

Вид навчальних занять

під керівництвом
викладача
самостійне
заняття

№
з/п

Всього годин

З них

285

Матеріальнотехнічне та
інформаційн
о-методичне
забезпечення

Методичні
розробки
[5–10].
3

2

1

2

ПЕОМ,
проектор,
ЗІМБД
JCATS
Методичні
розробки
[5–10].

3

2

1

2

ПЕОМ,
проектор,
ЗІМБД
JCATS

Н
Продовження Додатку Н286

10

ЦІМ

Тема 1. Заняття 10. Робоча станціяконтролер.
1. Завдання та функції робочої станціїконтролера.
2. Можливості
робочої
станціїконтролера.
3. Основи створення бойових одиниць
та
організаційно-штатних
структур
військ (сил) у базі даних VISTA.

3

Тема 2. Підготовка та проведення
командно-штабних
навчань
з
використанням засобу імітаційного
моделювання JCATS.

8

Звітність (КЕ)

КШТ, ВГ (ВСГ),

практичне
заняття

групове
заняття

круглий стіл

семінарські заняття

(дисципліна)

Шифр і назва умінь та змістових
модулів; номери та назва
тем і занять, їх зміст

лекція

Кафедра

Вид навчальних занять

під керівництвом
викладача
самостійне
заняття

№
з/п

Всього годин

З них

Матеріальнотехнічне та
інформаційн
о-методичне
забезпечення

Методичні
розробки

2

[5–10].
2

1

ПЕОМ,
проектор,
ЗІМБД
JCATS

6

2

2

4

Продовження додатку Н

11

Тема 2. Заняття 1. Підготовка та
проведення навчальних занять та
командно-штабних
навчань
з
використанням засобів імітаційного
моделювання бойових дій.
ЦІМ,
1. Особливості підготовки навчальних
інститути
занять та командно-штабних навчань з
університету
використанням засобів імітаційного
моделювання бойових дій.
2. Особливості проведення командноштабних навчань з використанням
засобів імітаційного моделювання.

2

2

2

Звітність (КЕ)

КШТ, ВГ (ВСГ),

практичне
заняття

групове
заняття

круглий стіл

семінарські заняття

(дисципліна)

Шифр і назва умінь та змістових
модулів; номери та назва
тем і занять, їх зміст

Вид навчальних занять

лекція

Кафедра

під керівництвом
викладача
самостійне
заняття

№
з/п

Всього годин

З них

287

Матеріальнотехнічне та
інформаційн
о-методичне
забезпечення

Методичні
розробки
[5–10].
ПЕОМ,
проектор,
ЗІМБД
JCATS

Продовження додатку Н

12

13

Тема 2. Заняття 2. Підготовка до
командно-штабного
навчання
з
використання засобів імітаційного
моделювання.
ЦІМ,
1. Визначення конфігурації навчань.
2. Робота з картами за стандартами
інститути
університету НАТО.
3.
Ведення
оперативно-тактичної
обстановки за стандартами НАТО.
4. Підготовка та використання засобів
зв’язку.
Тема 3. Аналіз проведених дій.
Тема 3. Заняття 1. Підготовка та
ЦІМ,
проведення аналізу проведених дій.
1. Підготовка аналізу проведених дій.
інститути
університету Обов’язки спостерігача-контролера.
2. Проведення аналізу проведених дій.

6

4

2

14

10

4

3

2

1

4

2

Звітність (КЕ)

КШТ, ВГ (ВСГ),

практичне
заняття

групове
заняття

круглий стіл

семінарські заняття

(дисципліна)

Шифр і назва умінь та змістових
модулів; номери та назва
тем і занять, їх зміст

лекція

Кафедра

Вид навчальних занять

під керівництвом
викладача
самостійне
заняття

№
з/п

Всього годин

З них

288

Матеріальнотехнічне та
інформаційн
о-методичне
забезпечення

Методичні
розробки
[5–10].
ПЕОМ,
проектор,
ЗІМ JCATS

8
Методичні
розробки
[5–10].
ПЕОМ,
проектор,
ЗІМ JCATS

Продовження додатку Н

14

Комплексне практичне заняття з
Інститути
університету використанням засобу імітаційного
моделювання JCATS

Усього годин

11

8

3

8

Звітність (КЕ)

КШТ, ВГ (ВСГ),

практичне
заняття

групове
заняття

круглий стіл

семінарські заняття

(дисципліна)

Шифр і назва умінь та змістових
модулів; номери та назва
тем і занять, їх зміст

лекція

Кафедра

Вид навчальних занять

під керівництвом
викладача
самостійне
заняття

№
з/п

Всього годин

З них

289

Матеріальнотехнічне та
інформаційн
о-методичне
забезпечення

ПЕОМ,
проектор,
ЗІМ JCATS

51

36

15

6

18

12

290
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VII. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Конституція України.
2. Про Вищу освіту :
Закон
України від
01.07.2014 № 1556-VII. Дата оновлення:
28.09.2017. URL :
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 1556-18.
3. Закон України “Про Збройні Сили України” від 06 грудня 1991 року.
4. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : Указ Президента України від 25 червня 2013 р. №
344/2013. URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.
5. Імітаційне моделювання у практиці підготовки військ : навч. посіб. / В. Є. Бобильов та ін. ; за заг. ред. О. Ю. Пермякова. Київ :
НУОУ, 2015. 120 с.
6. Методика підготовки і проведення командно-штабних навчань за допомогою комп’ютерів з використанням технологій
імітаційного моделювання : метод. посіб. / В. Є. Бобильов та ін. Київ : НУОУ , 2011. 85 с
7. Використання засобу імітаційного моделювання бойових дій «Об’єднаний імітатор конфліктних і тактичних ситуацій» : навч.
посіб. В. Р. Байдала та ін.; за заг. ред. С. М. Салкуцана. 2-ге вид., доповн. Київ : НУОУ, 2017. 188 с.
8. Методика підготовки та проведення навчальних занять з оперативно-тактичних дисциплін з використанням засобів імітаційного
моделювання бойових дій : метод. посіб. / В. Є. Бобильов та ін.; за заг. ред. С. М. Салкуцана. Київ : НУОУ, 2015. 40 с.
9. Документація по засобу імітаційного моделювання бойових дій JCATS.
10. Методичні рекомендації рекомендації щодо застосування технології імітаційного моделювання із використанням ЗІМБД JCATS у
процесі професійної підготовки майбутніх МВУ. URL : http: //adl.mil.gov.ua/course/view.php?id=2408
ЕЛЕКТРОННИЙ ФОНД ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ:

1. «Основи підготовки та проведення тренувань за стандартами НАТО». URL : http://adl.mil.gov.ua/course/view.php?id=2410
2. «Системи імітаційного моделювання бойових дій». URL : http://adl.mil.gov.ua/course/view.php?id=2409
3. «Основи використання імітаційного моделювання для підготовки військ». URL : http://adl.mil.gov.ua/course/view.php?id=2408
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СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Наукові праці, у яких опубліковано основні наукові результати дисертації
1. Заїка Л. А. Використання технології імітаційного моделювання у
формуванні професійних компетенцій при компетентнісному підході у
військовій освіті. Вісник Національного університету оборони України : зб.
наук. пр. Київ, 2014. Вип. 6 (43). С. 57–62.
2. Заїка Л. А. Критерії та показники оцінювання сформованості
професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління.
Вісник Черкаського університету : наук. журнал. Педагогічні науки. 2019.
№ 2. С. 169–174 (Index Copernicus).
3. Заїка Л. А. Модель формування професійної компетентності із
застосуванням технології імітаційного моделювання. Науковий вісник
Мукачівського державного університету : зб. наук. пр. Педагогіка та
психологія. 2017. Вип. 2 (6). С. 80–85 (Index Copernicus).
4. Заїка Л. А.
професійної

Організаційно-педагогічні

компетентності

у

контексті

умови
застосування

формування
технології

імітаційного моделювання. Педагогічна освіта: теорія і практика : зб.
наук. пр. Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка, Інституту педагогіки НАПН України : у 2-х ч. 2017. Вип. 22 (12017), ч. 1. С. 107–113 (Index Copernicus).
5. Заїка Л. А. Особливості формування професійної компетентності на
засадах технології імітаційного моделювання. Вісник Національної академії
Державної прикордонної служби України. Педагогіка. 2016. Вип. 5. URL :
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_5_9 (дата звернення: 09.02.2019).
6. Заїка Л. А. Результати емпіричної перевірки моделі формування
професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління із
застосуванням технології імітаційного моделювання. Військова освіта : зб.
наук. пр. Національного університету оборони України імені Івана
Черняховського. 2018. № 2 (38). С. 104–112.
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7. Заїка Л. А. Сутність, зміст та структура професійної компетентності
майбутніх магістрів військового управління. Військова освіта : зб. наук. пр.
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.
2016. № 1 (33). С. 96–103.
Наукові праці, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації:
8. Заїка Л. А.

Визначення

організаційно-педагогічних

умов

застосування технології імітаційного моделювання. Компетентнісний вимір
сучасної освіти: теорія і практика : зб. тез V регіонал. наук.-практ. конф.
(м. Запоріжжя, 19 травня 2017 р.). Запоріжжя, 2017. С. 68–70.
9. Заїка Л. А. Використання методу комп’ютерної ділової гри в
квазіпрофесійному

середовищі

імітаційного

моделювання.

Проблеми

застосування систем імітаційного моделювання Збройних сил України :
матеріали наук.-практ. семінару (м. Київ, 27 червня 2018 р.). Київ, 2018.
С. 22–23.
10. Заїка Л. А. Використання систем імітаційного моделювання для
формування професійної компетентності майбутніх магістрів військового
управління. Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє : тези. доп. ХІ
міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27 листопада 2015 р.). Київ, 2015. С. 143–
145.
11. Заїка Л. А.

Діагностика

стану

сформованості

професійної

компетентності майбутніх магістрів військового управління із застосуванням
технології імітаційного моделювання. Проблеми інформатизації : тези доп.
XІІ міжнар. наук.-техн. конф. (м. Київ, 12–13 грудня 2018 р.). Київ, 2018.
С. 14.
12. Заїка Л. А. Комп’ютерна ділова гра у формуванні професійної
компетентності із застосуванням технології імітаційного моделювання.
Проблеми інформатизації : тези доп. X міжнар. наук.-техн. конф. (м. Київ,
12–13 квітня 2018 р.). Київ, 2018. С. 65–66.
13. Заїка Л. А., Лаврінчук О. В. Модель формування професійної
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компетентності військових фахівців із використанням системи імітаційного
моделювання JCATS. Перспективи розвитку озброєння та військової
техніки Сухопутних військ : зб. тез доп. міжнар. наук.-техн. конф. (м. Львів,
17–18 травня 2018 р.). Львів, 2018. С. 301.
14. Заїка Л. А. Методологічні підходи щодо формування професійної
компетентності майбутніх магістрів військового управління. Актуальні
дослідження в соціальній сфері : матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф.
(м. Одеса, 17 листопада 2017 р.). Одеса, 2017. С. 185–187.
15. Заїка Л. А. Особливості реалізації компетентісного підходу в
практиці
допомоги,

дистанційного
соціальної

навчання.

та

Актуальні

проблеми

медико-психологічної

психологічної

реабілітації

учасників

антитерористичної операції : матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 03
червня 2015 р.). Київ, 2015. С. 289–290.
16. Заїка Л. А. Реалізація компетентнісного підходу у військовій освіті
через

застосування

систем

імітаційного

моделювання.

Проблеми

інформатизації : тези доп. VІ міжнар. наук.-техн. конф. (м. Київ, 11–12
квітня 2016 р.). Київ, 2016. С. 5.
17. Заїка Л. А.

Системи

імітаційного

моделювання

як

засіб

удосконалення підготовки магістрів військового управління. Застосування
космічних та геоінформаційних систем в інтересах національної безпеки та
оборони : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 07 квітня
2016 р.). Київ, 2016. С. 83–84.
18. Заїка Л. А. Структура професійної компетентності в умовах
реалізації компетентнісного підходу у військовому навчальному закладі.
Проблеми застосування систем імітаційного моделювання у Збройних силах
України : матеріали наук.-практ. семінару (м. Київ, 25 травня 2016 р.). Київ,
2016. С. 16–18.
19. Заїка Л. А. Структура та взаємозв’язок компонентів педагогічної
технології імітаційного моделювання. Проблеми інформатизації : тези доп.
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VІІІ міжнар. наук.-техн. конф. (м. Київ, 11–12 квітня 2017 р.). Київ, 2017. С. 3.
20. Заїка Л. А.

Щодо

удосконалення

методики

підготовки

та

проведення навчальних занять з оперативно-тактичних дисциплін із
використанням засобів імітаційного моделювання бойових дій. Проблеми
застосування систем імітаційного моделювання у Збройних силах України :
матеріали наук.-практ. семінару (м. Київ, 25 травня 2017 р.). Київ, 2017. С.
19–21.
21. Zaika L. A. Using simulation technology in professional competence
formation. Проблеми інформатизації : тези доп. IX міжнар. наук.-техн. конф.
(м. Київ, 12–13 грудня 2017 р.). Київ, 2017. С. 4–5.
Наукові праці, що додатково відображають наукові результати дисертації:
22. Використання засобу імітаційного моделювання бойових дій
«Об’єднаний імітатор конфліктних і тактичних ситуацій» : навч. посіб. /
В. Р. Байдала, В. В. Биченков, В. Є. Бобильов, К. М. Варварик, Д. В. Єфімов,
Р. Г. Єфімова, В. В. Загородніх, Л. А. Заїка, Ю. М. Зінченко, О. М. Зінченко,
О. А. Кільменінов,

С. М. Кононенко,

С. В. Лук’яненко,

Я. В. Мельник,

І. І. Кулинич,
Р. К. Мурасов,

О. В. Лаврінчук,
І. А. Найдьонова,

О. В. Поплінський, Р. Р. Тимошенко, О. П. Федченко, Д. А. Чопа ; за заг. ред.
С. М. Салкуцана. 2-ге вид. доп. Київ, 2017. 188 с.
23. Заїка Л. А, Биченков В. В., Судніков Є. О. Технологія розроблення
знання орієнтованих систем підтримки рішень в умовах ризиків та
невизначеностей

(етап

«оброблення

початкових

даних»).

Сучасні

інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : наук.-практ. журнал.
2013. № 3 (18). С. 8–12.
24. Заїка Л. А. Кононенко С. М. Аналіз досвіду застосування відеоігор
як компоненту системи імітаційного моделювання бойових дій. Збірник
наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного
університету оборони України. Київ, 2013. № 1 (47). С. 21–24.
25. Заїка Л. А, Кононенко С. М. Особливості підготовки та проведення
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занять і навчань із застосуванням системи імітаційного моделювання JCATS
за досвідом проведених командно-штабних навчань зі слухачами інституту
авіації та протиповітряної оборони. Сучасні інформаційні технології у сфері
безпеки та оборони : наук.-практ. журнал. 2012. № 2 (14). С. 41–43.
26. Імітаційне моделювання у практиці підготовки військ : навч. посіб. /
В. Є. Бобильов, В. В. Загородніх, Л. А. Заїка, Ю. М. Зінченко, Р. Г. Єфімова,
Д. В. Єфімов,

С. М. Кононенко,

С. В. Лук’яненко,

Я. В. Мельник,

І. І. Кулинич,

О. В. Лаврінчук,

І. А. Найдьонова,

О. В. Поплінський,

С. М. Салкуцан, Р. Р. Тимошенко, О. П. Федченко, Д. А. Чопа ; за заг. ред.
О. Ю. Пермякова. Київ, 2015. 120 с.
27. Методика

підготовки

та

проведення

навчальних

занять

з

оперативно-тактичних дисциплін з використанням засобів імітаційного
моделювання бойових дій : метод. посіб. / В. Є. Бобильов, Л. А. Заїка,
Ю. М. Зінченко,

Л. М. Коник,

І. А. Найдьонова,

О. А. Чорнокнижний,

С. М. Салкуцана. Київ, 2015. 40 с.

С. М Кононенко,
Д. А. Чопа

С. В. Лук’яненко,
;

за

заг.

ред.
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Відомості про апробацію результатів дисертації
Міжнародні наукові конференції
Міжнародна науково-практична конференція «Військова освіта і наука:
сьогодення та майбутнє» (Україна, м. Київ, Військовий інститут Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, 27 листопада 2015 року).
Форма участі – публікація тез доповіді «Використання систем імітаційного
моделювання для формування професійної компетентності майбутніх
магістрів військового управління» у збірнику матеріалів конференції.
Міжнародна науково-практична конференція «Застосування космічних
та геоінформаційних систем в інтересах національної безпеки та оборони»
(Україна, м. Київ, Національний університет оборони України імені Івана
Черняховського, 7 квітня 2016 року). Форма участі – публікація тез доповіді
«Системи імітаційного моделювання як засіб удосконалення підготовки
магістрів військового управління» у збірнику матеріалів конференції.
Міжнародна

науково-технічна

конференція

«Проблеми

інформатизації» (Україна, м. Київ, Державний університет телекомунікацій,
11–12 квітня 2016 року). Форма участі – публікація тез доповіді «Реалізація
компетентнісного підходу у військовій освіті через застосування систем
імітаційного моделювання» у збірнику матеріалів конференції.
Міжнародна

науково-технічна

конференція

«Проблеми

інформатизації» (Україна, м. Київ, Державний університет телекомунікацій,
11–12 квітня 2017 року). Форма участі – публікація тез доповіді «Структура
та

взаємозв’язок

компонентів

педагогічної

технології

імітаційного

моделювання» у збірнику матеріалів конференції.
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні дослідження в
соціальній сфері» (Україна, м. Одеса, 17 листопада 2017 року). Форма участі
– публікація тез доповіді «Методологічні підходи щодо формування
професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління» у
збірнику матеріалів конференції.

Міжнародна

науково-технічна
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конференція
«Проблеми

інформатизації» (Україна, м. Київ, Державний університет телекомунікацій,
12–13 грудня 2017 року). Форма участі – публікація тез доповіді «Using
simulation technology in professional competence formation» у збірнику
матеріалів конференції.
Міжнародна

науково-технічна

конференція

«Проблеми

інформатизації» (Україна, м. Київ, Державний університет телекомунікацій,
12–13

квітня

2018 року).

Форма

участі

–

публікація

тез доповіді

«Комп’ютерна ділова гра у формуванні професійної компетентності із
застосуванням технології імітаційного моделювання» у збірнику матеріалів
конференції.
Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку
озброєння та військової техніки Сухопутних військ» (Україна, м. Львів,
Національна академія Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, 17–18
травня 2018 року). Форма участі – публікація тез доповіді «Модель
формування

професійної

компетентності

військових

фахівців

із

використанням системи імітаційного моделювання JCATS» у збірнику
матеріалів конференції.
Міжнародна

науково-технічна

конференція

«Проблеми

інформатизації» (Україна, м. Київ, Державний університет телекомунікацій,
12–13 грудня 2018 року). Форма участі – публікація тез доповіді
«Діагностика

стану

сформованості

професійної

компетентності

майбутніх магістрів військового управління із застосуванням технології
імітаційного моделювання» у збірнику матеріалів конференції.
Регіональна наукова конференція
Регіональна

науково-практична

конференція

«Проблеми

інформатизації» (Україна, м. Запоріжжя, Хортицька національна навчальнореабілітаційна академія, 19 травня 2017 року). Форма участі – публікація тез
доповіді

«Визначення

організаційно-педагогічних

умов

застосування

технології імітаційного моделювання» у збірнику матеріалів конференції.

Продовження додатку Р
Міжвідомча наукова конференції
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Міжвідомча науково-практична конференція «Актуальні проблеми
психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації
учасників антитерористична операції» (Україна, м. Київ Національний
університет оборони України імені Івана Черняховського, 03 червня
2015 року). Форма участі – публікація тез доповіді «Особливості реалізації
компетентнісного підходу в практиці дистанційного навчання» у збірнику
матеріалів конференції.
Відомчі наукові семінари
Науково-практичний

семінар

«Проблеми

застосування

систем

імітаційного моделювання у Збройних Силах України» (Україна, м. Київ
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 25
травня 2016 року). Форма участі – виступ, публікація тез доповіді
«Структура

професійної

компетентності

в

умовах

реалізації

компетентнісного підходу у військовому навчальному закладі» у збірнику
матеріалів конференції.
Науково-практичний

семінар

«Проблеми

застосування

систем

імітаційного моделювання у Збройних Силах України» (Україна, м. Київ
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 25
травня 2017 року). Форма участі – виступ, публікація тез доповіді «Щодо
удосконалення методики підготовки та проведення навчальних занять з
оперативно-тактичних дисциплін із використанням засобів імітаційного
моделювання бойових дій» у збірнику матеріалів конференції.
Науково-практичний

семінар

«Проблеми

застосування

систем

імітаційного моделювання Збройних Сил України» (Україна, м. Київ
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 27
червня 2018 року). Форма участі – виступ, публікація тез доповіді
«Використання методу комп’ютерної ділової гри в квазіпрофесійному
середовищі імітаційного моделювання» у збірнику матеріалів конференції.
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