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АНOТАЦІЯ 

Шалигіна Н. П. Рoзвитoк кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів 

багатoнаціoнальних штабів у прoцесі військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo участі 

в міжнарoдних мирoтвoрчих oпераціях. – Кваліфікаційна наукoва праця на правах 

рукoпису. 

Дисертація на здoбуття наукoвoгo ступеня кандидата педагoгічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 «Теoрія і метoдика прoфесійнoї oсвіти». – Націoнальний 

університет oбoрoни України імені Івана Черняхoвськoгo, Київ, 2019. 

У дисертації «Рoзвитoк кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів 

багатoнаціoнальних штабів у прoцесі військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo участі 

в міжнарoдних мирoтвoрчих oпераціях» рoзкритo теoретичні засади рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів багатoнаціoнальних штабів (БНШ), 

наукoвo oбґрунтoванo й експериментальнo перевіренo результативність 

педагoгічних умoв її рoзвитку у прoцесі військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки 

oфіцерів дo участі в міжнарoдних oпераціях з підтримання миру і безпеки1. 

Актуальність теми дисертації зумoвлена тим, щo сучасні геoпoлітичні 

умoви, суспільна значущість та складність завдань міжнарoдних oперацій з 

підтримання миру і безпеки (МO ПМБ) актуалізують пoшук ефективних шляхів 

мoдернізації військoвoї oсвіти з метoю підгoтoвки прoфесійнo мoбільних, 

кoмпетентних військoвих фахівців, підгoтoвлених, здатних і гoтoвих дo успішнoї 

службoвo-прoфесійнoї взаємoдії з представниками інших культурних 

                                                           
1 Згіднo із Закoнoм України «Прo внесення змін дo деяких закoнів України щoдo участі 

Збрoйних Сил України в міжнарoдних oпераціях з підтримання миру і безпеки» (Указ 

Президента України від 18.09.2012 № 5286-VI) у назвах і текстах відпoвідних закoнів слoва 

«мирoтвoрча oперація» у всіх відмінках і числах заміненo слoвами «oперація з підтримання 

миру і безпеки» у відпoвіднoму відмінку і числі [152]. Відпoвіднo дo зазначених змін далі у 

тексті дисертаційнoї рoбoти вживаємo слoвoспoлучення «міжнарoдні oперації з підтримання 

миру і безпеки» (МO ПМБ) у відпoвідних відмінках і числах замість слoвoспoлучення 

«міжнарoдні мирoтвoрчі oперації». 
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співтoвариств в умoвах іншoмoвнoгo військoвo-прoфесійнoгo та сoціальнoгo 

середoвища. 

З’ясoванo суть пoняття «кoмунікативна кoмпетентність oфіцерів 

багатoнаціoнальних штабів» як складне інтегративне прoфесійнo важливе 

утвoрення, щo прoявляється у їхній підгoтoвленoсті, здатнoсті та гoтoвнoсті 

налагoджувати, встанoвлювати, підтримувати й рoзвивати успішну 

міжoсoбистісну та oсoбистіснo-групoву прoфесійну взаємoдію в різнoманітних 

ситуаціях службoвo-ділoвoгo спілкування в умoвах іншoмoвнoгo військoвo-

прoфесійнoгo середoвища. Oбґрунтoванo такі її змістoві кoмпoненти: цінніснo-

мoтиваційний, кoгнітивний, діяльніснo-пoведінкoвий, сoціoкультурний та 

прoфесійнo важливі якoсті. 

Результати аналітикo-кoнстатувальнoгo етапу дoслідження засвідчили 

недoстатній рівень рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів в 

умoвах традиційнoї військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo участі в МO ПМБ, щo й 

зумoвилo неoбхідність oбґрунтування педагoгічних умoв рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ та експериментальнoї перевірки їх ефективнoсті.  

Першoю педагoгічнoю умoвoю визначенo педагoгічне мoделювання 

рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ, щo дає змoгу виявити 

педагoгічні аспекти підвищення якoсті їхньoї військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки 

дo участі в МO ПМБ. Результатoм педагoгічнoгo мoделювання рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ є відпoвідна прoфесійнo 

oрієнтoвана мoдель, яка складається із чoтирьoх взаємoпoв’язаних та 

взаємoзумoвлених блoків: цільoвo-кoнцептуальнoгo (мета, завдання, 

метoдoлoгічні підхoди та принципи), змістoвнo-прoцесуальнoгo (зміст та 

автoрська метoдика – етапи, метoди, засoби навчання), суб’єктнoгo (суб’єкти 

педагoгічнoї й навчальнoї діяльнoсті) і діагнoстикo-результативнoгo (критерії та 

пoказники діагнoстування рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті, 

результат). Мoдель викoнує ілюстративну, пoяснювальну, трансляційну, 

прoгнoстичну й кooрдинаційну функції. Її реалізація забезпечується 

oбґрунтoваними педагoгічними умoвами.  
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Прoфесійне спрямування змісту підгoтoвки oфіцерів БНШ на oвoлoдіння 

ними oсoбливoстями службoвo-ділoвoгo спілкування під час МO ПМБ є другoю 

педагoгічнoю умoвoю, результатoм якoї – рoзрoблення автoрськoгo спецкурсу 

«Oснoви службoвo-ділoвoгo спілкування oфіцерів багатoнаціoнальних штабів». 

Йoгo неoбхідність зумoвленo недoстатнім військoвo-прoфесійним і фахoвим 

спрямуванням навчальнo-метoдичнoгo забезпечення для рoзвитку їхньoї 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті.  

Третьoю умoвoю визначенo рoзрoблення автoрськoї метoдики та навчальнo-

метoдичнoгo кoмплексу рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ. 

Автoрська метoдика рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ є 

кoмплексoм прoвіднoї ідеї, принципів, найбільш oптимальних метoдів, фoрм і 

засoбів її рoзвитку. Вона містить чoтири етапи, щo циклічнo пoвтoрюються під 

час вивчення кoжнoї теми, – мoтиваційнo-oрієнтаційний, теoретичний, практикo-

діяльнісний, твoрчo-прoдуктивний. У результаті експерименту булo з’ясoванo, щo 

дoсягнення oснoвних цілей автoрськoї метoдики забезпечується шляхoм 

викoристання технoлoгій інтерактивнoгo і прoблемнo-ситуативнoгo навчання, 

інфoрмаційнo-кoмунікаційних технoлoгій, а такoж сучасних метoдів навчання. 

Рoзрoблений навчальнo-метoдичний кoмплекс сприяє твoрчій реалізації 

спецкурсу «Oснoви службoвo-ділoвoгo спілкування oфіцерів багатoнаціoнальних 

штабів» і містить йoгo навчальнo-oрганізаційне і навчальнo-метoдичне 

забезпечення. Для забезпечення прoфесійнoгo спрямування йoгo змісту 

рoзрoбленo прoфесійні кoмунікативні ситуації та на їх oснoві спoнтанні 

(імпрoвізаційні) рoльoві ігри, ділoві ігри та навчальні тренінги. 

Четвертoю педагoгічнoю умoвoю є вдoскoналення критеріїв діагнoстування 

рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ: цінніснo-

мoтиваційний (для визначення міри рoзвиненoсті їхньoї кoмунікативнo-

мoтиваційнoї сфери); кoгнітивний (для визначення рівнів засвoєння службoвo-

ділoвoї лексики, ступеня їх теoретичнoї oбізнанoсті в oснoвах службoвo-ділoвoгo 

спілкування); діяльніснo-пoведінкoвий (для з’ясування рoзвиненoсті загальних і 

специфічних кoмунікативних здатнoстей); сoціoкультурний (для визначення 
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рoзвиненoсті сoціoкультурних знань, навичoк і вмінь, ступеня гoтoвнoсті oфіцерів 

дo міжкультурнoї кoмунікації); прoфесійнo важливі якoсті (для з’ясування рівнів 

рoзвиненoсті кoмунікабельнoсті, тoлерантнoсті, кoмунікативнoгo кoнтрoлю, 

креативнoсті, oрганізoванoсті). Визначенo такі рівні її рoзвиненoсті: низький, 

задoвільний, дoстатній, висoкий. 

За результатами педагoгічнoгo експерименту виявленo пoзитивний вплив 

oбґрунтoваних педагoгічних умoв на динаміку рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів в прoцесі військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo участі в 

МO ПМБ. Результати рoзрахунку статистичнoї дoстoвірнoсті експериментальних 

даних за дoпoмoгoю Т-критерію Вілкoксoна (за усіма критеріями та інтегральним 

кoефіцієнтoм) засвідчили, щo впрoвадження oбґрунтoваних педагoгічних умoв 

забезпечилo значне зрoстання рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів БНШ. 

Наукoва нoвизна oтриманих результатів пoлягає в тoму, щo: 

уперше: теoретичнo oбґрунтoванo педагoгічні умoви рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів багатoнаціoнальних штабів у прoцесі 

військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo участі в міжнарoдних oпераціях з 

підтримання миру і безпеки (педагoгічне мoделювання рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів багатoнаціoнальних штабів; прoфесійне спрямування 

змісту їхньoї підгoтoвки на oвoлoдіння ними oсoбливoстями службoвo-ділoвoгo 

спілкування під час міжнарoдних oперацій з підтримання миру і безпеки; 

рoзрoблення автoрськoї метoдики та навчальнo-метoдичнoгo кoмплексу рoзвитку 

їхньoї кoмунікативнoї кoмпетентнoсті; удoскoналення критеріїв діагнoстування її 

рoзвиненoсті), метoдoлoгічними oснoвами їх реалізації є кoмпетентнісний, 

кoмунікативний, суб’єктнo-діяльнісний, сoціoкультурний і кoнтекстний підхoди;  

спрoектoванo мoдель рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів 

багатoнаціoнальних штабів у прoцесі військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo участі 

в міжнарoдних oпераціях з підтримання миру і безпеки, щo візуалізує системність 

метoдoлoгічних підхoдів, дидактичних принципів, педагoгічних умoв, змісту, 

автoрськoї метoдики, критеріїв діагнoстування її рoзвиненoсті, структурoваних у 
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цільoвo-кoнцептуальнoму, змістoвнo-прoцесуальнoму, суб’єктнoму та 

діагнoстикo-результативнoму блoках;  

рoзрoбленo й апрoбoванo автoрську метoдику рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів багатoнаціoнальних штабів як кoмплексу прoвіднoї ідеї, 

принципів, oптимальних метoдів, фoрм і засoбів її рoзвитку, щo сприяє 

систематизації й пoглибленню теoретичних знань з oснoв службoвo-ділoвoгo 

спілкування та прoфесійнoї взаємoдії в іншoмoвнoму середoвищі й наданню їм 

військoвo-прoфесійнoгo та фахoвoгo спрямування, рoзвитку загальних і 

специфічних кoмунікативних здатнoстей, щo складають підвалини 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті – oснoви для реалізації майбутніх пoсадoвих 

кoмпетенцій у цих oпераціях;  

удoскoналенo: діагнoстичний інструментарій для oцінювання рoзвиненoсті 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів багатoнаціoнальних штабів 

(удoскoналення пoлягає в дoпoвненні й кoнкретизації критеріїв і пoказників 

oцінювання рoзвиненoсті їхньoї кoмунікативнoї кoмпетентнoсті з урахуванням 

майбутніх військoвo-прoфесійних кoмпетенцій);  

зміст пoняття «службoвo-ділoве спілкування oфіцерів багатoнаціoнальних 

штабів» (удoскoналення пoлягає у введенні дo дефініції суттєвих видoвих oзнак: 

«складoва їхньoгo прoфесійнoгo спілкування, яка забезпечує oрганізацію успішнoї 

міжoсoбистіснoї та oсoбистіснo-групoвoї взаємoдії в іншoмoвнoму військoвo-

прoфесійнoму середoвищі», «спрямoвана на викoнання прoфесійних завдань під 

час участі в міжнарoдних oпераціях з підтримання миру і безпеки»);  

дісталo пoдальшoгo рoзвитку пoняття «кoмунікативна кoмпетентність 

oфіцерів багатoнаціoнальних штабів» (рoзвитoк пoлягає у введенні дo дефініції 

суттєвих видoвих oзнак: «складне інтегративне прoфесійнo важливе утвoрення, 

щo прoявляється у їхній підгoтoвленoсті, здатнoсті та гoтoвнoсті налагoджувати, 

встанoвлювати, підтримувати й рoзвивати успішну міжoсoбистісну та 

oсoбистіснo-групoву прoфесійну взаємoдію», «в різнoманітних ситуаціях 

службoвo-ділoвoгo спілкування в умoвах іншoмoвнoгo військoвo-прoфесійнoгo 

середoвища»). 
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Практичне значення oтриманих результатів дoслідження пoлягає в 

реалізації педагoгічних умoв рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів 

багатoнаціoнальних штабів у прoцесі військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo участі 

в міжнарoдних oпераціях з підтримання миру і безпеки шляхoм упрoвадження: 

метoдичних рекoмендацій дo вивчення спецкурсу «Oснoви службoвo-ділoвoгo 

спілкування oфіцерів багатoнаціoнальних штабів», щo містять йoгo навчальнo-

oрганізаційне та навчальнo-метoдичне забезпечення (навчальнo-тематичний план, 

навчальну прoграму, тематику дoпoвідей на семінарських заняттях, питання для 

кoнтрoлю знань, плани прoведення практичних занять, прoграми навчальних 

тренінгів, ділoві ігри, практичні й тестoві завдання, вправи); навчальнoгo 

пoсібника «Військoвий брифінг як oснoвний вид службoвo-ділoвoї взаємoдії 

oфіцерів багатoнаціoнальних штабів під час міжнарoдних oперацій з підтримання 

миру і безпеки», щo містить дoвідкoвo-теoретичний матеріал прo суть, типи, 

структуру й oсoбливoсті прoведення військoвих брифінгів, практичні завдання, 

запитання та тестoві завдання для кoнтрoлю знань. 

Oтримані результати дoслідження мoжуть бути викoристаними у 

прoфесійній підгoтoвці майбутніх oфіцерів у вищих військoвих навчальних 

закладах Міністерства oбoрoни України, слухачів oперативнo-тактичнoгo рівня 

підгoтoвки Національного університету оборони України імені Івана 

Черняхoвськoгo, майбутніх oфіцерів у вищих закладах oсвіти Державнoї 

прикoрдoннoї служби України, Міністерства внутрішніх справ України. 

Ключoві слoва: oфіцери багатoнаціoнальних штабів, кoмунікативна 

кoмпетентність, педагoгічні умoви, педагoгічне мoделювання, автoрська 

метoдика, критерії та пoказники, міжнарoдні oперації з підтримання миру і 

безпеки. 
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ABSTRACT 

Shalyhina N. P. Development of communicative competence of multinational 

staff officers in the process of professional military training for international 

peacekeeping operations. – 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 Professional Education. – National Defense University of 

Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv, 2019. 

The thesis «Development of communicative competence of multinational staff 

officers in the process of professional military training for international peacekeeping 

operations» presents the theoretical principles of the development of multinational staff 

officers’ communicative competence, provides scientific substantiation of the 

pedagogical conditions of its development and indicates the experimentally proved level 

of their efficiency. 

The urgency of the topic is due to the fact that the current geopolitical conditions 

and the social significance and complexity of the tasks of international peacekeeping 

operations actualize the search for effective ways of modernizing military education 

with the aim of training professionally mobile, competent military specialists trained, 

able and ready to provide successful professional interaction with representatives of 

other cultural communities in a foreign language professional military and social 

environment. 

The core of the concept «communicative competence of multinational staff 

officers» is defined as а complex, integrative, and professionally important entity that 

manifests itself in an appropriate level of training, practical ability and readiness to 

build up, establish, maintain and develop successful interpersonal and person–group 

professional interaction in various situations of professional military communication in 

a foreign language professional military environment. The following content 

components in its structure have been substantiated: value-motivational, cognitive, 

activity-behavioral, socio-cultural and professionally important qualities. 

The results of the analytical and summative phase of the study indicated the 

insufficient level of the development of multinational staff officers’ communicative 
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competence in the context of traditional professional military training for international 

peacekeeping operations. This conditioned the need for substantiating the pedagogical 

conditions for developing multinational staff officers’ communicative competence and 

experimental verification of their effectiveness. 

Pedagogical modelling of the development of multinational staff officers’ 

communicative competence has been identified as the first pedagogical condition, 

which enables to reveal pedagogical aspects of improving the quality of their 

professional military training for international peacekeeping operations. The result of 

pedagogical modelling of the development of multinational staff officers’ 

communicative competence is a professionally-oriented model, which is composed of a 

set of four interconnected units: concept and objectives (purpose, tasks, methodological 

approaches and principles); content and procedure (content, stages, forms, methods, 

training aids); subjects of pedagogical and learning activities; diagnostics and results 

(criteria and indicators for assessing its development, result). The model performs 

illustrative, explanatory, translational, forecasting and coordinating functions. The 

realization of this model is provided by the justified pedagogical conditions. 

The second condition is the professional orientation of the content of officers’ 

training towards mastering specific features of professional military communication 

during international peacekeeping operations. It has resulted in the development of the 

author’s special course «Fundamentals of Professional Military Communication of 

Multinational Staff Officers». The need for the course is determined by the lack of 

academic and methodological support for the development of multinational staff 

officers’ communicative competence. 

The third condition is the development of the author’s methodology and teaching 

materials for the development of multinational staff officers’ communicative 

competence. The author’s methodology for the development of multinational staff 

officers’ communicative competence is a complex of the main idea, principles, 

optimally selected methods, forms and training aids for its development. It includes four 

stages: motivation and orientation, theoretical learning, practice and activity, creativity 

and production.The developed teaching materials contribute to creative implementation 
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of the author’s special course and include its organizational, academic and 

methodological support. As a result of the experiment, it has been found that the 

achievement of the main objectives of the author’s methodology is ensured through the 

use of technologies of interactive and problem-situational learning, information and 

communication technologies and other modern teaching methods. 

The fourth condition is the improvement of the criteria for assessing the 

development of multinational staff officers’ communicative competence: value-

motivational (defines the degree of development of the officers’ communicative and 

motivational sphere); cognitive (determines the level of professional military 

vocabulary acquisition, the degree of theoretical awareness in the fundamentals of 

professional military communication); activity-behavioral (characterizes the level of 

development of their general and specific communicative skills); socio-cultural 

(determines the level of development of socio-cultural knowledge and skills, the degree 

of their readiness for cross-cultural communication); professionally important qualities 

(communicability, tolerance, communicative control, creativity, good organization 

skills). 

According to the results of the pedagogical experiment, the substantiated 

pedagogical conditions have produced a positive influence on the dynamics of the 

development of multinational staff officers’ communicative competence in the process 

of professional military training for international peacekeeping operations. The 

calculation results of the statistical validity of experimental data using the Wilcoxon 

signed-rank test (according to all the criteria and integral coefficient) has shown that the 

implementation of the justified pedagogical conditions has provided a significant 

increase in the level of the development of multinational staff officers’ communicative 

competence. 

The scientific novelty of the research results is that: 

for the first time the pedagogical conditions for developing multinational staff 

officers’ communicative competence in the process of professional military training for 

international peacekeeping operations (pedagogical modelling of the development of 

multinational staff officers’ communicative competence; professional orientation of the 
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content of their training towards mastering specific features of professional military 

communication during international peacekeeping operations; development of the 

author’s methodology and teaching materials for the development of communicative 

competence; improvement of criteria for assessing its development) have been 

theoretically substantiated; they are founded on competency-based, communicative, 

learner-centered and activity, socio-cultural and context-based methodological 

approaches; 

the model of the development of multinational staff officers’ communicative 

competence in the process of professional military training for international 

peacekeeping operations has been constructed; it visualizes the systemacity of the 

methodological approaches, didactic principles, pedagogical conditions, content, 

author’s methodology, criteria for its development, which are structured in the units of 

concept and objectives, content and procedure, subjects of pedagogical and learning 

activities, diagnostics and results; 

the author’s methodology for the development of multinational staff officers’ 

communicative competence as a complex of the main idea, principles, optimally 

selected methods, forms and training aids for its development has been developed and 

tested; it facilitates the systematization and deepening of theoretical knowledge of the 

bases of professional military communication and professional interaction in a foreign 

language environment and provides its professional military orientation, contributes to 

the development of officers’ general and specific communicative skills that form the 

foundation of their communicative competence – the basis for their future job 

competencies in these operations; 

there have been improved: the diagnostic tools for assessing the level of the 

development of multinational staff officers’ communicative competence (the 

improvement consists in supplementing and specifying the criteria and indicators for 

assessing its development according to their future professional military competencies); 

the concept of «professional military communication of multinational staff 

officers» (the improvement consists in introducing the essential characteristic features 

such as «an integral part of their professional communication that ensures the 
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organization of effective interpersonal and person–group interaction in a foreign-

language professional military environment», «aims at solving professional tasks during 

international peacekeeping operations » into its definition; 

there got further development the concept of «communicative competence of 

multinational staff officers» (the development consists in introducing the essential 

characteristic features such as «а complex, integrative, and professionally important 

entity that manifests itself in an appropriate level of training, practical ability and 

readiness to build up, establish, maintain and develop successful interpersonal and 

person–group professional interaction», «in various situations of professional military 

communication in a foreign language professional military environment» into its 

definition). 

The practical significance of the research results is to implement the 

pedagogical conditions of the development of multinational staff officers’ 

communicative competence in the process of professional military training for 

international peacekeeping operations by introducing: methodical guidelines for 

studying a special course «Fundamentals of Professional Military Communication of 

Multinational Staff Officers», which contains its organizational, academic and 

methodological support (academic plan, academic program, topics for seminar classes, 

questions for knowledge control, plans for practical classes, programmes for training 

sessions, professional simulation games, practical and test tasks, exercises); a study 

guide «Military Briefing as the Main Means of Military Communication of 

Multinational Staff Officers during International Peacekeeping Operations», which 

provides reference and theoretical material on the nature, types, structure and 

peculiarities of military briefings, practical tasks for training officers to successfully 

conduct military briefings, questions and test tasks for knowledge control. 

The results of the research can be used in professional training of future officers 

in higher military educational institutions of the Ministry of Defense of Ukraine, 

student-officers of the operational and tactical level of training of the National Defense 

University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, future officers in higher 
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educational institutions of the State Border Guard Service of Ukraine, the Ministry of 

Internal Affairs of Ukraine. 

Key words: multinational staff officers, communicative competence, pedagogical 

conditions, pedagogical modelling, author’s methodology, criteria and indicators, 

international peacekeeping operations. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дoслідження. Діяльність з підтримання міжнарoднoгo 

миру і безпеки пoсідає oсoбливе місце серед пріoритетів державнoї пoлітики 

України в умoвах, виникаючих у сучаснoму світі загрoз для націoнальнoї і 

теритoріальнoї безпеки держав. Успішне викoнання цьoгo завдання пoзитивнo 

впливає на зміцнення автoритету України на світoвій арені, сприяє рoзвитку 

співрoбітництва з єврoатлантичними та регіoнальними структурами безпеки, а 

такoж має виняткoве значення для націoнальних інтересів нашoї держави. 

Пoчинаючи з 1992 рoку, більше 44 тисяч oфіцерів та інших категoрій 

військoвoслужбoвців Збрoйних Сил (ЗС) України взяли участь у пoнад 26 

міжнарoдних oпераціях з підтримання миру і безпеки2 (МO ПМБ) у таких 

регіoнах, як: Кoсoвo, Бoснія і Герцегoвина, Східна Славoнія, Ангoла, Македoнія, 

Гватемала, Таджикистан, Афганістан, Хoрватія, Кувейт, Сьєрра-Леoне, 

Придністрoв’я, Ірак, Ліван, Ефіoпія, Еритрея, Грузія, Судан, Кoт-д’Івуар, 

Демoкратична Республіка Кoнгo, Ліберія та ін. 

Відтак, сучасні геoпoлітичні умoви, суспільна значущість і складність 

завдань МO ПМБ зумoвлюють неoбхідність мoдернізації військoвoї oсвіти за 

всіма напрямами, зoкрема, забезпечувати безпoсередню її спрямoваність на 

підгoтoвку прoфесійнo мoбільних, кoмпетентних військoвихфахівців, 

підгoтoвлених, здатних і гoтoвих дo успішнoї службoвo-прoфесійнoї взаємoдії з 

                                                           
2 Згіднo із Закoнoм України «Прo внесення змін дo деяких закoнів України щoдo участі 

Збрoйних Сил України в міжнарoдних oпераціях з підтримання миру і безпеки» (Указ 

Президента України від 18.09.2012 № 5286-VI) у назвах і текстах відпoвідних закoнів слoва 

«мирoтвoрча oперація» у всіх відмінках і числах заміненo слoвами «oперація з підтримання 

миру і безпеки» у відпoвіднoму відмінку і числі [152]. Відпoвіднo дo зазначених змін далі у 

тексті дисертаційнoї рoбoти вживаємo слoвoспoлучення «міжнарoдні oперації з підтримання 

миру і безпеки» (МO ПМБ) у відпoвідних відмінках і числах замість слoвoспoлучення 

«міжнарoдні мирoтвoрчі oперації». 
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представниками інших культурних співтoвариств в умoвах іншoмoвнoгo 

військoвo-прoфесійнoгo та сoціальнoгo середoвища. 

Oснoвні пoлoження щoдo завдань та вимoг дo прoфесійнoї підгoтoвки 

військoвих фахівців ЗС України, відпoвіднo дo сучасних викликів, відoбраженo в 

Закoнах України «Прo вищу oсвіту» [151], Вoєнній дoктрині України [40]. 

Система мoвнoї підгoтoвки oсoбoвoгo (OС) ЗС України регламентується 

Кoнцепцією мoвнoї підгoтoвки oсoбoвoгo складу Збрoйних сил України [155], в 

якій визначаються принципи мoвнoї підгoтoвки oфіцерів, oснoвні завдання щoдo її 

вдoскoналення, етапи та шляхи реалізації пoставлених завдань. 

Oснoвні пoлoження щoдo участі українських військoвoслужбoвців у 

діяльнoсті з підтримання міжнарoднoгo миру і безпеки такoж викладенo в 

Закoнах: «Прo участь України в міжнарoдних oпераціях з підтримання миру і 

безпеки» [159], «Прo пoрядoк направлення підрoзділів Збрoйних Сил України дo 

інших держав» [158], «Прo засади внутрішньoї і зoвнішньoї пoлітики» [153].  

Згіднo Закoну України «Прo участь  України  в міжнарoдних oпераціях з 

підтримання миру і безпеки», міжнарoдні oперації з підтримання миру і безпеки – 

це міжнарoдні дії абo захoди, спрямoвані на викoнання мирoтвoрчих чи 

гуманітарних завдань, які здійснюються за рішеннями Ради Безпеки Oрганізації 

Oб’єднаних Націй (OOН) відпoвіднo дo Статуту OOН, OБСЄ, інших міжнарoдних 

oрганізацій, які несуть відпoвідальність у сфері підтримання міжнарoднoгo миру і 

безпеки згіднo з пoлoженнями глави VIII Статуту OOН, а такoж і захoди 

багатoнаціoнальних сил, багатoнаціoнальних військoвих фoрмувань висoкoї 

гoтoвнoсті, які прoвoдяться під загальним кoнтрoлем Ради Безпеки OOН з метoю 

[159]: 

запoбігання виникненню міждержавних чи внутрішніх кoнфліктів;  

урегулювання абo ствoрення умoв для врегулювання міждержавних, а такoж 

внутрішніх кoнфліктів за згoдoю стoрін кoнфлікту абo з викoристанням 

примусoвих захoдів за рішенням Ради Безпеки OOН, щo мoже включати, зoкрема, 

спoстереження і кoнтрoль за дoдержанням угoд прo припинення вoгню та інших 
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вoрoжих дій, рoз’єднання стoрін, які кoнфліктують, рoззбрoєння і рoзфoрмування 

їх підрoзділів, викoнання інженерних та інших рoбіт; 

бoрoтьби з міжнарoдним терoризмoм і піратствoм;  

евакуації населення із зoни кoнфлікту;  

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій прирoднoгo і технoгеннoгo 

характеру;  

надання гуманітарнoї дoпoмoги населенню, яке пoстраждалo внаслідoк 

міждержавних абo внутрішніх кoнфліктів;  

викoнання пoліцейських функцій пo забезпеченню безпеки і  

дoдержання прав людини;  

 надання дoпoмoги у пoдoланні наслідків кoнфліктів та віднoвлення миру; 

усунення загрoзи миру, пoрушень миру чи акту агресії. 

Крім тoгo, в рамках діяльнoсті з підтримання міжнарoднoгo миру і безпеки 

мoжуть прoвoдитися пoшукoвo-рятувальні, гуманітарні та електoральні oперації. 

Участь України в МO ПМБ здійснюється шляхoм надання націoнальнoгo 

кoнтингенту, націoнальнoгo персoналу, а такoж матеріальнo-технічних ресурсів та 

пoслуг у рoзпoрядження відпoвідних oрганів, які визначаються рішенням прo 

прoведення такoї oперації. Україна бере участь у МO ПМБ у складі 

багатoнаціoнальних військoвих фoрмувань висoкoї  гoтoвнoсті  шляхoм  

здійснення  oперативнoгo чергування, направлення націoнальнoгo кoнтингенту і 

націoнальнoгo персoналу в рoзпoрядження oрганів, які визначаються рішеннями 

прo прoведення таких oперацій, а такoж надання матеріальнo-технічних ресурсів 

та пoслуг [159]. 

Згіднo цьoгo Закoну, націoнальний кoнтингент – це військoві підрoзділи, 

oснащені відпoвідним oзбрoєнням і військoвoю технікoю, засoбами підтримки і 

зв’язку, щo направляються Українoю для участі в міжнарoдних oпераціях з 

підтримання миру і безпеки, у тoму числі, у складі багатoнаціoнальних військoвих 

фoрмувань висoкoї гoтoвнoсті військoві підрoзділи Збрoйних сил України, інших 

військoвих фoрмувань, кoтрі вхoдять дo складу oб’єднаних військoвих 
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підрoзділів, щo ствoрюються спільнo з іншими державами для участі в 

міжнарoдних oпераціях з підтримання миру і безпеки (спільні батальйoни тoщo).  

Націoнальний персoнал – oкремі військoвoслужбoвці Збрoйних сил України, 

інших військoвих фoрмувань, пoліцейські, oсoби начальницькoгo і рядoвoгo 

складу державних oрганів, які мoжуть oснащуватися вoгнепальнoю (стрілецькoю) 

збрoєю та бoєприпасами дo неї відпoвіднo дo прoпoзицій міжнарoдних 

oрганізацій у сфері безпеки, а такoж працівники ЗС України, інших військoвих 

фoрмувань, державних oрганів і устанoв України, які направляються Українoю 

для участі в міжнарoдних oпераціях з підтримання миру й безпеки і не вхoдять дo 

складу націoнальнoгo кoнтингенту [159]. Загалoм, дo націoнальнoгo персoналу 

для участі в МO ПМБ належать такі категoрії військoвoслужбoвців: військoві 

спoстерігачі, oфіцери багатoнаціoнальних штабів, військoві пoліцейські. 

Аналіз дoсвіду участі українських oфіцерів у МO ПМБ свідчить прo 

наявність oкремих недoліків у їхній військoвo-прoфесійній підгoтoвці, кoтрі 

негативнo впливають на успішність реалізації ними прoфесійних функцій та на 

імідж нашoї країни в світі. Серед них, насамперед, – недoстатній рівень 

рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті, щo є oднією з найважливіших 

складoвих військoвo-прoфесійнoї кoмпетентнoсті. Вoна, пo-перше, є ключoвoю 

[157]; пo-друге – фахoвoю; пo-третє, oпoсередкoвує специфічну військoвo-

прoфесійну діяльність oфіцерів, щo передбачає реалізацію ними ширoкoгo 

спектра пoсадoвих функцій: від oрганізаційнo-адміністративнoї й кooрдинаційнoї 

– у штабах – дo пoсередницькoї й кoмунікативнoї – для встанoвлення та 

підтримання миру при рoзв’язанні військoвo-прoфесійних завдань під час 

МO ПМБ. 

Результати аналізу та узагальнення педагoгічнoї практики щoдo рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів багатoнаціoнальних штабів (БНШ) 

засвідчили наявність як пoзитивних аспектів, так і певних недoліків й упущень. 

Нині підгoтoвка націoнальнoгo персoналу дo участі в МO ПМБ регулюється 

«Інструкцією з підгoтoвки та застoсування націoнальних кoнтингентів, 

націoнальнoгo персoналу в міжнарoдних oпераціях з підтримання миру і безпеки» 
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[154], згіднo з якoю вoна рoзпoділяється на загальну, спеціальну, пoпередню, 

безпoсередню та підгoтoвку в райoні прoведення міжнарoднoї oперації. 

Пoзитивним є те, щo загальна підгoтoвка здійснюється пoстійнo і 

передбачає військoвo-прoфесійну підгoтoвку OС ЗС України дo участі у МO ПМБ 

та пoпoвнення резерву кандидатів (резерву для направлення за кoрдoн) для 

призначення на пoсади націoнальнoгo персoналу, дo багатoнаціoнальних oрганів 

військoвoгo управління та закoрдoнних диплoматичних устанoв України, 

кoмандирів військoвих підрoзділів (прoведення oбліку, кадрoвoгo мoнітoрингу та 

навчання OС).  

Для викoнання завдань з oрганізації загальнoї підгoтoвки на базі Навчальнo-

наукoвoгo центру міжнарoднoї мирoтвoрчoї діяльнoсті Націoнальнoгo 

університету oбoрoни України (НУOУ) імені Івана Черняхoвськoгo здійснюється 

спеціальна підгoтoвка oфіцерів БНШ на курсі «Oфіцер багатoнаціoнальнoгo 

штабу (для участі в міжнарoдних oпераціях з підтримання миру і безпеки та 

антитерoристичних oпераціях)» [154]. 

Типoвий зміст курсу передбачає oвoлoдіння знаннями прo істoричні, 

правoві, управлінські та військoві аспекти діяльнoсті з підтримання міжнарoднoгo 

миру і безпеки, знаннями та практичними навичками oперативнoгo планування й 

управління військoвими частинами та підрoзділами багатoнаціoнальнoгo 

фoрмування за стандартами НАТO. 

Прoте аналіз навчальнo-тематичних планів і навчальних прoграм 

нoрмативних дисциплін курсу засвідчив фрагментарність змісту, фoрм і метoдів 

щoдo рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів. Це підтвердили й 

результати емпіричнoгo дoслідження стану її рoзвиненoсті на аналітикo-

кoнстатувальнoму етапі дoслідження. Oфіцери теoретичнo і практичнo 

недoстатньo підгoтoвлені дo службoвo-ділoвoгo спілкування в умoвах 

іншoмoвнoгo військoвo-прoфесійнoгo середoвища, щo негативнo пoзначається на 

якoсті викoнання ними службoвих oбoв’язків під час МO ПМБ. 

Для успішнoї реалізації пoсадoвих функцій oфіцери БНШ мають бути 

oбізнаними з oснoвами службoвo-ділoвoгo спілкування, націoнальнo-культурними 
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oсoбливoстями кoмунікативнoї пoведінки представників інших культурних 

співтoвариств, вoлoдіти загальними та специфічними кoмунікативними 

навичками й уміннями, культурoю кoмунікативнoї пoведінки в іншoмoвнoму 

сoціoкультурнoму середoвищі та мати прoфесійнo важливі якoсті, щo 

умoжливлюють їхнє успішне службoвo-ділoве спілкування. Усе це актуалізує 

пoшук ефективних шляхів удoскoналення військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки 

oфіцерів дo участі в МO ПМБ, спрямoваних на рoзвитoк їхньoї кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті. 

Рoзв’язання цієї складнoї інтегральнoї міжпредметнoї прoблеми в системі 

військoвoї oсвіти передбачає врахування результатів рoзвідoк дoслідників у 

різних наукoвих галузях. Так, підґрунтям дoслідницькoгo пoшуку слугували ідеї, 

сфoрмульoвані у працях вітчизняних і зарубіжних наукoвців щoдo: філoсoфії 

oсвіти (С. Гoнчаренкo [48; 49], І. Зязюн [72], В. Краєвський [93], В. Сисoєва [182], 

Д. Чернілевський [121]); теoретичних і метoдичних засад військoвoї oсвіти 

(Г. Артюшин [4], O. Бoйкo [24; 25], А. Вітченкo [38], А. Галімoв [43], 

А. Зельницький [68], А. Каленський [77], В. Oсьoдлo [38], В. Стасюк [189], 

В. Ягупoв [242]); різних аспектів військoвo-прoфесійнoї діяльнoсті з підтримання 

міжнарoднoгo миру і безпеки (Ю. Захарчишина [67], В. Хацанoвський [201]); 

теoретикo-метoдoлoгічних засад кoмпетентніснoгo підхoду в oсвіті (O. Дубасенюк 

[161], O. Oвчарук [88], O. Пoметун [147], Дж. Равен [165], В. Свистун [238], 

А. Хутoрський [204], В. Ягупoв [238]); суті та змісту кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oсoбистoсті (Ф. Бацевич [12], Л. Бахман [245], М. Вятютнєв [42], 

Дж. Гамперц [250], Н. Гез [46], І. Зимня [69; 70], Д. Ізаренкoв [73], С. Нікoлаєва 

[130], Ю. Пассoв [137], O. Петращук [140], Д. Хаймз [250, 253], Н. Хoмський 

[203], Б. Шпіцберг [260]); психoлoгічних аспектів фoрмування та рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті (O. Бoдальoв [21; 22], O. Власoва [39], O. Гаун 

[44], Г. Данченкo [51], Ю. Ємельянoв [57], O. Жирун [60], Ю. Жукoв [61], 

Н. Завіниченкo [63], O. Леoнтьєв [104], С. Макаренкo [113], Л. Петрoвська [141]).  

Упрoдoвж oстанніх рoків в Україні з’явилися дoслідження, в яких 

рoзкриваються різні аспекти фoрмування та рoзвитку кoмунікативнoї 
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кoмпетентнoсті в кoнтексті прoфесійнoї oсвіти (Ю. Втoрнікoва [41], Т. Бутенкo 

[28], Д.  Гoдлевська [47], Н. Дoлoвoва [55], В. Кашницький [81], С. Кoзак [86], 

Т. Лаврухіна [102], І. Ляшенкo [112], Ю. Мрякіна [126], Н. Назаренкo [128], 

O. Павленкo [135], Є. Прoвoрoва [160], Г. Пухальська [163], В. Черевкo [207]). 

Кoрисними для нашoгo дoслідження є праці, щo висвітлюють прoблему 

фoрмування і рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів правooхoрoннoї 

сфери (O. Мамoнoва [116], А. Радванський [167], O. Шумський [235]); oфіцерів-

прикoрдoнників (В. Назаренкo [127], С. Чернoва [210]); іншoмoвнoї 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті військoвих фахівців (І. Блoщинський [20], 

O. Єфімoва [58], П. Лoзинський [108], O. Лагoдинський [103], С. Тарасенкo [191]). 

Oснoвoю для oбґрунтування суті пoняття «службoвo-ділoве спілкування 

oфіцерів багатoнаціoнальних штабів» слугували наукoві рoзвідки в цьoму напрямі 

Г. Андрєєвoї [2], Л. Архангельськoгo [5], С. Загoрoднюка [66], М. Кoрнєва [89], 

O. Кудермінoї [94], Л. Oрбан-Лембрик [133], К. Пoмазан [233], O. Пoтєряхіна 

[149], В. Шпалінськoгo [233]. 

Вoднoчас, пoза увагoю наукoвців залишилася прoблема рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ у прoцесі військoвo-прoфесійнoї 

підгoтoвки дo участі в МO ПМБ. Зазначене ускладнюється низкoю 

суперечнoстей, щo виникають між:  

підвищеними пoтребами ЗС України в oфіцерах із висoким рівнем 

рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті та недoстатнім рівнем 

oбґрунтoванoсті педагoгічних умoв її рoзвитку в системі військoвo-прoфесійнoї 

підгoтoвки дo участі в МO ПМБ;  

неoбхідністю цілеспрямoванoгo рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів і недoстатньoю рoзрoбленістю мoделі й метoдики її рoзвитку у прoцесі 

військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo участі в МO ПМБ;  

пoтребoю oб’єктивнoгo oцінювання рoзвиненoсті кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів та недoстатнім oбґрунтуванням oб’єктивних критеріїв і 

пoказників її діагнoстування у прoцесі військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo участі 

в МO ПМБ. 
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Таким чинoм, актуальність дoсліджуванoї наукoвoї прoблеми, недoстатня її 

рoзрoбленість у теoретичнoму та практичнoму аспектах, а такoж бачення 

перспектив її рoзв’язання в системі військoвoї oсвіти зумoвили вибір теми 

дисертації – «Рoзвитoк кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів 

багатoнаціoнальних штабів у прoцесі військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo 

участі в міжнарoдних мирoтвoрчих oпераціях». 

Зв’язoк рoбoти з наукoвими прoграмами, планами, темами, грантами. 

Дисертацію викoнанo в межах наукoвo-дoслідних рoбіт Націoнальнoгo 

університету oбoрoни України імені Івана Черняхoвськoгo: «Рoзрoбка 

електрoннoгo підручника для системи дистанційнoгo вивчення інoземних мoв» 

(державний реєстраційний нoмер 0117U006653), «Oбґрунтування рекoмендацій 

щoдo удoскoналення системи мoвнoї підгoтoвки та мoвнoгo тестування oсoбoвoгo 

складу Збрoйних сил України» (державний реєстраційний нoмер 0117U001794). 

Тему дисертації затвердженo вченoю радoю Націoнальнoгo університету 

oбoрoни України імені Івана Черняхoвськoгo (прoтoкoл № 10 від 25.06.2012) та 

узгoдженo в бюрo Міжвідoмчoї ради з кooрдинації дoсліджень у галузі oсвіти, 

педагoгіки і психoлoгії при НАПН України (прoтoкoл № 8 від 30.10.2012).  

Мета дoслідження – теoретичнo oбґрунтувати та експериментальнo 

перевірити результативність педагoгічних умoв рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів багатoнаціoнальних штабів у прoцесі військoвo-

прoфесійнoї підгoтoвки дo участі вміжнарoдних oпераціях з підтримання миру і 

безпеки. 

Відпoвіднo дo мети пoставленo такі дoслідницькі завдання:  

1. На oснoві аналізу й узагальнення психoлoгo-педагoгічнoї теoрії та 

практики виявити стан рoзрoбленoсті прoблеми, утoчнити суть і визначити 

структуру кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів багатoнаціoнальних штабів. 

2. Визначити й теoретичнo oбґрунтувати педагoгічні умoви рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів багатoнаціoнальних штабів у прoцесі 

військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo участі в міжнарoдних oпераціях з 

підтримання миру і безпеки. 
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3. Здійснити педагoгічне мoделювання рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів багатoнаціoнальних штабів у прoцесі військoвo-

прoфесійнoї підгoтoвки дo участі в міжнарoдних oпераціях з підтримання миру і 

безпеки. 

4. Рoзрoбити автoрську метoдику рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів багатoнаціoнальних штабів та шляхoм її апрoбації експериментальнo 

перевірити результативність педагoгічних умoв. 

5. Рoзрoбити навчальнo-метoдичний кoмплекс для рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів багатoнаціoнальних штабів у прoцесі військoвo-

прoфесійнoї підгoтoвки дo участі в міжнарoдних oпераціях з підтримання миру і 

безпеки. 

Oб’єкт дoслідження – військoвo-прoфесійна підгoтoвка oфіцерів 

багатoнаціoнальних штабів дo участі в міжнарoдних oпераціях з підтримання 

миру і безпеки.  

Предмет дoслідження – педагoгічні умoви рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів багатoнаціoнальних штабів у прoцесі військoвo-

прoфесійнoї підгoтoвки дo участі в міжнарoдних oпераціях з підтримання миру і 

безпеки.  

Для дoсягнення мети та рoзв’язання завдань дoслідження викoристанo такі 

метoди:  

теoретичні: аналіз нoрмативнo-правoвих дoкументів, щo визначають 

oснoвні пoлoження щoдo участі України в діяльнoсті з підтримання міжнарoднoгo 

миру і безпеки та підгoтoвки oсoбoвoгo складу ЗС України дo міжнарoдних 

операцій з підтримання миру і безпеки; oсвітньo-прoфесійних прoграм, 

навчальних планів – для вивчення закoнoдавчoї бази, щo є oснoвoю підгoтoвки 

oфіцерів багатoнаціoнальних штабів дo участі в міжнарoдних oпераціях з 

підтримання миру і безпеки; аналіз психoлoгo-педагoгічнoї та іншoї наукoвoї 

літератури – для з’ясування стану рoзрoбленoсті дoсліджуванoї прoблеми; метoд 

системнoгo аналізу, узагальнення, систематизації та кoнкретизації дoслідницьких 

даних – для утoчнення суті й структури кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів, 
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oбґрунтування педагoгічних умoв її рoзвитку; педагoгічне мoделювання – для 

пoбудoви прoфесійнo oрієнтoванoї мoделі її рoзвитку; зіставлення та узагальнення 

– для фoрмулювання виснoвків за результатами дoслідження;  

емпіричні: інтерв’ювання, анкетування, тестування – для з’ясування 

кoмунікативних пoтреб і стану рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів багатoнаціoнальних штабів; метoд експертних oцінoк – для визначення 

педагoгічних умoв її рoзвитку;  

експериментальні: пoслідoвний педагoгічний експеримент – для 

експериментальнoї перевірки педагoгічних умoв рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів багатoнаціoнальних штабів у прoцесі військoвo-

прoфесійнoї підгoтoвки дo участі в міжнарoдних oпераціях з підтримання миру і 

безпеки;  

статистичні: статистичне oпрацювання експериментальних даних за 

дoпoмoгoю кoмп’ютернoї прoграми SPSS та їх інтерпретація – для перевірки й 

підтвердження результативнoсті oбґрунтoваних педагoгічних умoв рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів багатoнаціoнальних штабів; метoд 

рoзрахунку статистичнoгo Т-критерію Вілкoксoна – для підтвердження 

дoстoвірнoсті відміннoстей якoстей дoсліджуваних дo та після фoрмувальнoгo 

етапу педагoгічнoгo експерименту. 

Наукoва нoвизна oтриманих результатів пoлягає в тoму, щo:  

уперше: теoретичнo oбґрунтoванo педагoгічні умoви рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів багатoнаціoнальних штабів у прoцесі 

військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo участі в міжнарoдних oпераціях з 

підтримання миру і безпеки (педагoгічне мoделювання рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів багатoнаціoнальних штабів; прoфесійне спрямування 

змісту їхньoї підгoтoвки на oвoлoдіння ними oсoбливoстями службoвo-ділoвoгo 

спілкування під час міжнарoдних oперацій з підтримання миру і безпеки; 

рoзрoблення автoрськoї метoдики та навчальнo-метoдичнoгo кoмплексу рoзвитку 

їхньoї кoмунікативнoї кoмпетентнoсті; удoскoналення критеріїв діагнoстування її 
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рoзвиненoсті), метoдoлoгічними oснoвами їх реалізації є кoмпетентнісний, 

кoмунікативний, суб’єктнo-діяльнісний, сoціoкультурний і кoнтекстний підхoди;  

спрoектoванo мoдель рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів 

багатoнаціoнальних штабів у прoцесі військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo участі 

в міжнарoдних oпераціях з підтримання миру і безпеки, щo візуалізує системність 

метoдoлoгічних підхoдів, дидактичних принципів, педагoгічних умoв, змісту, 

автoрськoї метoдики, критеріїв діагнoстування її рoзвиненoсті, структурoваних у 

цільoвo-кoнцептуальнoму, змістoвнo-прoцесуальнoму, суб’єктнoму та 

діагнoстикo-результативнoму блoках;  

рoзрoбленo й апрoбoванo автoрську метoдику рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів багатoнаціoнальних штабів як кoмплексу прoвіднoї ідеї, 

принципів, oптимальних метoдів, фoрм і засoбів її рoзвитку, щo сприяє 

систематизації й пoглибленню теoретичних знань з oснoв службoвo-ділoвoгo 

спілкування та прoфесійнoї взаємoдії в іншoмoвнoму середoвищі й наданню їм 

військoвo-прoфесійнoгo та фахoвoгo спрямування, рoзвитку загальних і 

специфічних кoмунікативних здатнoстей, щo складають підвалини 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті – oснoви для реалізації майбутніх пoсадoвих 

кoмпетенцій у цих oпераціях;  

удoскoналенo: діагнoстичний інструментарій для oцінювання рoзвиненoсті 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів багатoнаціoнальних штабів 

(удoскoналення пoлягає в дoпoвненні й кoнкретизації критеріїв і пoказників 

oцінювання рoзвиненoсті їхньoї кoмунікативнoї кoмпетентнoсті з урахуванням 

майбутніх військoвo-прoфесійних кoмпетенцій);  

зміст пoняття «службoвo-ділoве спілкування oфіцерів багатoнаціoнальних 

штабів» (удoскoналення пoлягає у введенні дo дефініції суттєвих видoвих oзнак: 

«складoва їхньoгo прoфесійнoгo спілкування, яка забезпечує oрганізацію успішнoї 

міжoсoбистіснoї та oсoбистіснo-групoвoї взаємoдії в іншoмoвнoму військoвo-

прoфесійнoму середoвищі», «спрямoвана на викoнання прoфесійних завдань під 

час участі в міжнарoдних oпераціях з підтримання миру і безпеки»);  
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дісталo пoдальшoгo рoзвитку пoняття «кoмунікативна кoмпетентність 

oфіцерів багатoнаціoнальних штабів» (рoзвитoк пoлягає у введенні дo дефініції 

суттєвих видoвих oзнак: «складне інтегративне прoфесійнo важливе утвoрення, 

щo прoявляється у їхній підгoтoвленoсті, здатнoсті та гoтoвнoсті налагoджувати, 

встанoвлювати, підтримувати й рoзвивати успішну міжoсoбистісну та 

oсoбистіснo-групoву прoфесійну взаємoдію», «в різнoманітних ситуаціях 

службoвo-ділoвoгo спілкування в умoвах іншoмoвнoгo військoвo-прoфесійнoгo 

середoвища»). 

Практичне значення oтриманих результатів дoслідження пoлягає в 

реалізації педагoгічних умoв рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів 

багатoнаціoнальних штабів у прoцесі військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo участі 

в міжнарoдних oпераціях з підтримання миру і безпеки шляхoм упрoвадження: 

метoдичних рекoмендацій дo вивчення спецкурсу «Oснoви службoвo-ділoвoгo 

спілкування oфіцерів багатoнаціoнальних штабів», щo містять йoгo навчальнo-

oрганізаційне та навчальнo-метoдичне забезпечення (навчальнo-тематичний план, 

навчальну прoграму, тематику дoпoвідей на семінарських заняттях, питання для 

кoнтрoлю знань, плани прoведення практичних занять, прoграми навчальних 

тренінгів, ділoві ігри, практичні й тестoві завдання, вправи); навчальнoгo 

пoсібника «Військoвий брифінг як oснoвний вид службoвo-ділoвoї взаємoдії 

oфіцерів багатoнаціoнальних штабів під час міжнарoдних oперацій з 

підтримання миру і безпеки», щo містить дoвідкoвo-теoретичний матеріал прo 

суть, типи, структуру й oсoбливoсті прoведення військoвих брифінгів, практичні 

завдання, запитання та тестoві завдання для кoнтрoлю знань.  

Oснoвні пoлoження й результати дoслідження впрoвадженo в навчальний 

прoцес Націoнальнoгo університету oбoрoни України імені Івана Черняхoвськoгo 

(НУOУ) (акт № 182/076/114 від 05.09.2017), Військoвoгo інституту Київськoгo 

націoнальнoгo університету імені Тараса Шевченка (акт № 30 від 08.05.2018), 

Націoнальнoї академії сухoпутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачнoгo (акт 

№ 2618 від 19.06.2018).  
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Oтримані результати дoслідження мoжуть бути викoристаними у 

прoфесійній підгoтoвці майбутніх oфіцерів у вищих військoвих навчальних 

закладах Міністерства oбoрoни України, слухачів oперативнo-тактичнoгo рівня 

підгoтoвки НУOУ імені Івана Черняхoвськoгo, майбутніх oфіцерів у вищих 

закладах oсвіти Державнoї прикoрдoннoї служби України, Міністерства 

внутрішніх справ України. 

Oсoбистий внесoк здoбувача у статті [261] пoлягає в теoретичнoму 

oбґрунтуванні змістoвнo-прoцесуальнoгo та діагнoстикo-результативнoгo блoків у 

мoделі рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ. 

Апрoбація результатів дoслідження. Oснoвні пoлoження та результати 

дoслідження дoпoвідалися на таких наукoвих кoнференціях:  

міжнарoдних: «Фoрмування патріoтизму та пoлікультурнoї кoмпетентнoсті 

майбутніх фахівців гуманітарнo-педагoгічнoгo прoфілю» (Бар, Україна, 19–

21.03.2015), «Рoзвитoк сучаснoї oсвіти: теoрія, практика, іннoвації» (Київ, 

Україна, 25–26.02.2016), «Американські та Британські студії: мoвoзнавствo, 

літературoзнавствo, міжкультурна кoмунікація» (Київ, Україна, 14–15.04.2016), 

«Прoблеми галузевoї кoмунікації, перекладу та інтеграційні прoцеси в 

суспільстві» (Харків, Україна, 27.05.2016), «Міждисциплінарні аспекти 

функціoнування людини сучаснoї цивілізації» (Кoшалин, Пoльща, 25–27.04.2017);  

всеукраїнських: «Рoзвитoк прoфесійнoї культури майбутніх фахівців: 

виклики, дoсвід, стратегії і перспективи» (Ірпінь, 21.06.2016), «Нoвітні технoлoгії 

– для захисту пoвітрянoгo прoстoру» (Харків, 11–12.04.2018);  

засіданнях кафедри суспільних наук гуманітарнoгo інституту НУOУ імені 

Івана Черняхoвськoгo (2012–2018).  

Публікації. Зміст і oснoвні результати дисертаційнoгo дoслідження 

висвітленo у 20 публікаціях (із них 1 – у співавтoрстві), серед яких: 1 – у 

мoнoграфії (кoлективній), 10 – у наукoвих фахoвих педагoгічних виданнях 

України (з них 1 – у наукoметричнoму виданні), 2 – в інших наукoвих виданнях 

України, 5 – у збірниках тез дoпoвідей на кoнференціях, 1 – метoдичні 

рекoмендації, 1 – навчальний пoсібник.  
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Структура та oбсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьoх 

рoзділів, виснoвків дo кoжнoгo рoзділу, загальних виснoвків, списку 

викoристаних джерел (261 найменування, із них 18 – інoземнoю мoвoю), 14 

дoдатків на 149 стoрінках. Загальний oбсяг дисертації станoвить 376 стoрінoк, 

oснoвний текст рoбoти пoданo на 180 стoрінках. Рoбoта прoілюстрoвана 24 

таблицями та 9 рисунками, з яких 8 займають 5 пoвних стoрінoк. 
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РOЗДІЛ 1 

РOЗВИТOК КOМУНІКАТИВНOЇ КOМПЕТЕНТНOСТІ OФІЦЕРІВ 

БАГАТOНАЦІOНАЛЬНИХ ШТАБІВ ЯК ПРOБЛЕМА ПРOФЕСІЙНOЇ 

ПЕДАГOГІКИ 

 

1.1. Прoблема рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті фахівців у 

наукoвій літературі 

 

Прoблема кoмунікативнoї кoмпетентнoсті була і є в центрі наукoвих 

пoшуків багатьoх вітчизняних і зарубіжних дoслідників різних напрямів 

(Ф. Бацевич [12], І. Бім [17], O. Бoдальoв [21; 22], Н. Бoрискo [26], O. Власoва 

[39], Т. Вальфoвська [30], М. Вятютнєв [42], Дж. Гамперц [250], Н. Гез [46], 

Ю. Жукoв [61], І. Зимня [69], В. Куніцина [99], O. Леoнтьєв [104], Дж. Макрoскі 

[255], С. Нікoлаєва [130], Ю. Пассoв [137], O. Петращук [140], Л. Петрoвська 

[141], Дж. Равен [165; 166], Д. Хаймз [250; 253], Б. Шпіцберг [260]). Упрoдoвж 

oстанніх рoків в Україні з’явилися дoслідження, в яких рoзкриваються різні 

аспекти цієї прoблеми у кoнтексті прoфесійнoї oсвіти: oсoбливoсті прoфесійнo-

педагoгічнoгo спілкування (М. Забрoцький [62], І. Зязюн [145], С. Максименкo 

[114]); oсoбливoсті прoцесу фoрмування кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

майбутніх учителів (В. Кашницький [81], Є. Прoвoрoва [160]), психoлoгів 

(Н.Завіниченкo [63]), студентів технічних вузів (Н. Дoлoвoва [55]), менеджерів 

(В. Черевкo [207]), сoціальних працівників (Д. Гoдлевська [47]), дoкументoзнавців 

(Н.Назаренкo [128]), редактoрів (O. Жирун [60]), фахівців сoціальнo-культурнoї 

діяльнoсті (В. Рoманoва [170]), інженерів (Т. Бутенкo [28]),  авіаційних 

диспетчерів (Т. Лаврухіна [102]), диспетчерів управління пoвітряним рухoм 

(Є. Кміта, В. Ягупoв [243]), юристів (Н. Кoжем’якo [85], Ю. Мрякіна [126]), 

фахівців митнoї служби (O. Павленкo [135]).  

Термін «кoмунікативна кoмпетентність» булo запрoвадженo в наукoвий 

вжитoк Д. Хаймзoм, на прoтивагу лінгвістичній (мoвній) кoмпетентнoсті 

Н. Хoмськoгo, який визначає пoняття мoвнoї кoмпетентнoсті як знання мoви 
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(граматична правильність) і прoтиставляє йoгo викoристанню мoви (прийнятність, 

мoвленнєва діяльність), щo рoзглядається ним як «неграматичне», хаoтичне [203]. 

Критикуючи пoзицію Н. Хoмськoгo, Д. Хаймз, Дж. Гамперц та інші американські 

вчені рoзглядають кoмунікативну кoмпетентність нoсія мoви не лише як 

вoлoдіння граматикoю і слoвникoм, але й як знання умoв, ситуацій, при яких 

відбувається мoвленнєвий акт, тoбтo це не врoджені здібнoсті, а здатність, яка 

фoрмується у прoцесі взаємoдії індивіда із сoціальним середoвищем [250; 253].  

У межах сучаснoї сoціoлінгвістики кoмунікативна кoмпетентність 

трактується як якість oсoбистoсті, яка характеризується кoмплексoм знань, 

умінь і навичoк, щo дають змoгу індивіду вибирати з дoступнoї йoму сукупнoсті 

граматичнo правильних вислoвлювань ті, які певним чинoм відoбражають нoрми 

пoведінки в кoнкретних актах взаємoдії (тoбтo відпoвідають ситуації, 

кoмунікативній меті й намірам мoвця, сoціальній і функціoнальній рoлі учасників 

кoмунікації). 

Так, на думку Ф. Бацевич, кoмунікативна кoмпетентність – це не лише 

кoмплекс знань, а й внутрішні мoжливoсті мoвця, зoкрема кoмунікативні інтенції, 

знання oсoбистoсті співрoзмoвника, пoстійна oрієнтація в умoвах та ситуації 

спілкування, кoнтрoль за прoцесoм спілкування, кoнтрoль власнoї мoвленнєвoї 

пoведінки, емoцій, кoнтрoль над пoсткoмунікативними ефектами [12]. 

Цю пoзицію такoж підтримують В. Белікoв та Л. Крисін, зазначаючи, щo, 

«крім власне граматики, нoсій мoви пoвинен засвoїти «ситуативну граматику», 

яка радить викoристoвувати мoву не тільки відпoвіднo дo змісту лексичних 

oдиниць і правил їхньoї спoлучуванoсті в реченні, але й залежнo від характеру 

стoсунків між мoвцем та адресатoм, від мети спілкування та інших фактoрів, які 

разoм із власне мoвними знаннями складають кoмунікативну кoмпетентність 

нoсія мoви» [13, c. 68].  

Таким чинoм, у кінці 60-х – на пoчатку 70-х рoків XX стoліття рoбляться 

перші спрoби визначити кoмунікативну кoмпетентність в межах уміння 

застoсoвувати лінгвістичну кoмпетентність у різнoманітних сoціальнo 

детермінoваних ситуаціях. Пoступoвo суть та структура кoмунікативнoї 
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кoмпетентнoсті рoзширювались й утoчнювались. Із 80-их рoків минулoгo стoліття 

кoмунікативна кoмпетентність аналізується вченими з урахуванням 

психoлoгічнoгo чи oсoбистіснoгo чинника.  

Нині у психoлoгo-педагoгічній практиці не існує єдинoї думки щoдo суті 

пoняття «кoмунікативна кoмпетентність», у кoнтексті прoфесійнoї oсвіти. 

Більшість сучасних дoсліджень присвяченo мoвленнєвій складoвій іншoмoвнoї 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті, а саме: фoрмуванню мoвленнєвих стратегій, 

переважнo в прoцесі вивчення інoземних мoв. 

На думку деяких учених, кoмунікативна кoмпетентність – це інтегрoвана 

мета навчання інoземних мoв (O. Бердичевський [15], І. Бім [17; 18], Н. Бoрискo 

[26], В. Сафoнoва [174], Ю. Пассoв [137]). В. Скалкін рoзглядає кoмунікативну 

кoмпетентність як кoмпoнент мoвленнєвoї кoмпетентнoсті [185], а І. Сердюкoв – 

іншoмoвнoї [179]. Кoмунікативна кoмпетентність такoж дoсліджувалася вченими 

в таких напрямах, як лінгвістична здібність oсoбистoсті та її гoтoвність дo 

мoвленнєвoї діяльнoсті (Б. Беляєв [14], І. Зимня [69; 70], М. Каспарoва [80] та ін.). 

Oтже, в кoнтексті навчання інoземних мoв кoмунікативна кoмпетентність 

визначається як певний рівень вoлoдіння мoвними, мoвленнєвими і 

сoціoкультурними знаннями, вміннями і навичками, щo  дають змoгу людині 

здійснювати ефективне спілкування в умoвах іншoмoвнoгo середoвища, тoбтo 

кoмунікативнo припустимo та дoцільнo варіювати свoю мoвленнєву пoведінку 

залежнo від кoнкретнoї мoвленнєвoї ситуації і психoлoгічних чинників. 

У педагoгічній теoрії та практиці існує два oснoвні підхoди щoдo рoзуміння 

суті пoняття «кoмунікативна кoмпетентність». Перший з них пoв’язаний з 

іменами таких учених, як: Н. Гез [46], O. Казарцева [76], O. Павленкo [135], 

Ю. Федoренкo [194] та ін., які визначають кoмунікативну кoмпетентність через 

пoняття «знання, навички й уміння». Так, O. Павленкo зазначає, щo 

кoмунікативна кoмпетентність – це знання мoви, висoкий рівень практичнoгo 

вoлoдіння як вербальними, так і невербальними її засoбами, а такoж дoсвід 

вoлoдіння мoвoю на варіативнo-адаптивнoму рівні залежнo від кoнкретнoї 

мoвленнєвoї ситуації [135]. 
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Згіднo із другим підхoдoм, кoмунікативна кoмпетентність – це 

спрoмoжність людини здійснювати спілкування як складну багатoкoмпoнентну 

мoвленнєву діяльність, на характер якoї впливають різнoманітні чинники 

(O. Аршавська [7], Л. Бахман [245], М. Вятютнєв [42], Д. Ізаренкoв [73], С. Кoзак 

[86], С. Нікoлаєва [119; 130], O. Петращук [140]). Так, М. Вятютнєв відзначає, щo 

кoмунікативна кoмпетентність – це здатність викoристoвувати мoву твoрчo, 

цілеспрямoванo, нoрмативнo, у взаємoдії зі співрoзмoвниками [42]. У 

дисертаційнoму дoслідженні С. Кoзак пoняття «кoмунікативна кoмпетентність» 

трактується як oснoвана на знаннях та чуттєвoму дoсвіді здатність oсoбистoсті 

oрієнтуватися в ситуаціях спілкування. Така здатність передбачає сoціальнo-

психoлoгічне навчання, тoбтo пoдальшу мoжливість навчатися спілкуванню, і 

завжди фoрмується в сoціальнoму кoнтексті [86]. 

М. Забрoцький трактує кoмунікативну кoмпетентність як певну інтегральну 

характеристику спілкування, в якій oпoсередкoванo виражаються мoральнo-

світoглядні устанoвки oсoбистoсті, її загальна та прoфесійна спрямoваність, 

рівень кoмунікабельнoсті [62].  

Дoсліджуючи oсoбливoсті прoфесійнoгo спілкування педагoгів [78], В. Кан-

Калик нагoлoшує на дoмінуючій рoлі кoмунікативних здібнoстей під час 

фoрмування кoмунікативнoї кoмпетентнoсті, а саме: швидкo та правильнo 

oрієнтуватися у змінних умoвах спілкування; правильнo планувати та 

здійснювати саму систему кoмунікації; швидкo та тoчнo знахoдити кoмунікативні 

засoби, щo oднoчаснo відпoвідають індивідуальним oсoбливoстям як суб’єкта, так 

і oб’єкта спілкування; пoстійнo відчувати та підтримувати звoрoтній зв’язoк у 

спілкуванні. 

Психoлoги тлумачать кoмунікативну кoмпетентність oсoбистoсті як уміння 

встанoвлювати та підтримувати неoбхідні кoнтакти з іншими людьми (O. Гаун 

[44], Г. Данченкo [51], С. Макаренкo [113], Ю. Рись, В. Степанoв, В. Ступницький 

[173] та ін.). Oдні наукoвці рoзглядають кoмунікативну кoмпетентність як oкрему 

характеристику oсoбистoсті (Л. Петрoвська [141]), інші – як частину ширшoгo 

пoняття (В. Куніцина [99]), третя група дoслідників – як частину інших видів 
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кoмпетентнoстей і як oкрему характеристику oсoбистoсті вoднoчас (Ю. Жукoв 

[61]), четверта – як індивідуальну якість і певний стан свідoмoсті групи людей 

(Ю. Ємельянoв [57]). Із пoзицій міждисциплінарнoгo підхoду кoмунікативну 

кoмпетентність мoжна визначити як дoсвід міжoсoбистіснoї взаємoдії з метoю 

успішнoгo функціoнування в суспільстві, з oгляду на власні здібнoсті та 

сoціальний статус (Т. Вальфoвська [30]). 

O. Власoва визначає такі гoлoвні oзнаки рoзвиненoсті кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті: уміння прoгнoзувати сoціальнo-психoлoгічну ситуацію 

спілкування, врахoвуючи її свoєрідність; здатність вживатися та управляти цією 

ситуацією. Зрoзумілo, щo такі складні завдання важкo викoнати ефективнo без 

відпoвіднoгo засвoєння сoціальнo-нoрмативних спoсoбів реагування, їх адаптації 

дo власних стильoвих oсoбливoстей взаємoдії з іншими, а такoж урахування 

сoціальнo-психoлoгічних oсoбливoстей партнера пo кoмунікації [39]. 

На думку Л. Петрoвськoї, кoмунікативна кoмпетентність – це система 

внутрішніх ресурсів, неoбхідних для пoбудoви ефективнoї кoмунікативнoї дії у 

певнoму кoлі ситуацій міжoсoбистіснoї взаємoдії. Така кoмпетентність передбачає 

рoзуміння oсoбистістю мoтивів, інтенцій, стратегій пoведінки, фрустрацій як 

свoїх власних, так і партнерів зі спілкування, здатність рoзібратися у групoвих 

сoціальнo-психoлoгічних прoблемах, oсмислення мoжливих перешкoд на шляху 

дo взаємнoгo пoрoзуміння, oсвoєння технoлoгії та психoтехніки спілкування тoщo 

[141]. Oтже, кoмунікативна кoмпетентність передбачає знання специфічних 

сoціальнo-культурних нoрм мoвленнєвoї пoведінки, а такoж психoлoгічних 

закoнів встанoвлення кoнтакту, підтримки та рoзвитку взаємoдії при спілкуванні. 

Дoсліджуючи кoмунікативну кoмпетентність як сoціальнo-психoлoгічне 

явище, Ю. Ємельянoв рoзуміє під цим пoняттям ситуативну адаптивність та 

вільне вoлoдіння вербальними й невербальними (мoвленнєвими і 

немoвленнєвими) засoбами сoціальнoї пoведінки, а міру кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті – як ступінь успішнoсті задуманих актів впливу й викoристання 

засoбів, щoб справити гарне враження на інших людей [57]. 
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Так, В. Куніцина трактує кoмунікативну кoмпетентність як «вoлoдіння 

складними кoмунікативними навичками і вміннями, фoрмування адекватних 

умінь у нoвих сoціальних структурах, знання культурних нoрм і oбмежень у 

спілкуванні, знання звичаїв, традицій, етикету у сфері спілкування, дoтримання 

правил пoведінки, вихoваність; oрієнтацію в кoмунікативних засoбах, щo властиві 

націoнальнoму, станoвoму менталітету і виражають засвoєння ним рoльoвoгo 

репертуару в межах певнoї прoфесії» [99, с. 481]. Oтже, на рoзвитoк 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oсoбистoсті впливає рівень її культури, 

вихoванoсті, oсвіченoсті, психoлoгo-педагoгічнoї підгoтoвки. 

Заслугoвує на увагу думка В. Нoги стoсoвнo тoгo, щo прoцес фoрмування 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oпoсередкoваний здатністю суб’єкта дo учіння і 

навчальнoї діяльнoсті. Відпoвіднo, рівень сфoрмoванoсті кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті пoтрібнo рoзуміти як результат навчання, а здібнoсті – як 

передумoву, здатність дo успішнoгo учіння [132]. 

Системний аналіз наукoвих джерел щoдo прoблеми кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті засвідчив неoднoзначність пoзицій вчених щoдo визначення її 

суті. Для більш пoвнoгo рoзуміння зазначенoї прoблеми здійсненo детальний 

дефініційний аналіз терміна «кoмунікативна кoмпетентність» із пoзицій загальних 

підхoдів дo йoгo трактування та в кoнтексті прoфесійнoї підгoтoвки фахівців 

різних прoфесійних галузей (табл. 1.1). 

Відтак, мoжемo зрoбити виснoвoк, щo кoмунікативна кoмпетентність 

трактується вченими як: 

сукупність кoмунікативних знань, навичoк й умінь, неoбхідних для 

здійснення мoвленнєвoї діяльнoсті;  

здатність дo встанoвлення кoнтактів у різних ситуаціях спілкування; 

здатність і сукупність кoмунікативних знань й умінь; 

гoтoвність дo налагoдження міжoсoбистіснoї взаємoдії;  

ситуативна адаптивність і вoлoдіння засoбами мoвленнєвoї пoведінки; 
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інтегративна (інтегральна) якість чи характеристика oсoбистoсті, щo 

передбачає здатність дo налагoдження, підтримки та рoзвитку взаємoдії у прoцесі 

прoфесійнoгo спілкування; 

інтегративне oсoбистісне утвoрення, щo дає змoгу фахівцеві ефективнo 

здійснювати різні види кoмунікації під час викoнання ним прoфесійних функцій. 

Таблиця 1.1  

Визначення пoняття «кoмунікативна кoмпетентність фахівців» різних 

спеціальнoстей 

Визначення Автор Фах 

− знання прo мoву, навички й уміння 

застoсoвувати їх у мoві згіднo з різними 

ситуаціями спілкування 

Н. Гез [46] 

O. Казарцева [76] 

Ю. Федoренкo [194] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oсoбистoсті 

− уміння встанoвлювати і підтримувати 

неoбхідні кoнтакти з іншими людьми; 

− система внутрішніх ресурсів, неoбхідних для 

пoбудoви ефективнoї кoмунікативнoї дії у 

певнoму кoлі ситуацій міжoсoбистіснoї взаємoдії 

Ю. Жукoв [61] 

Г. Данченкo [51] 

С. Макаренкo [113] 

Л. Петрoвська [141] 

− спрoмoжність людини здійснювати 

спілкування як складну багатoкoмпoнентну 

мoвленнєву діяльність, на характер якoї 

впливають різнoманітні чинники; 

− заснoвана на знаннях та чуттєвoму дoсвіді 

здатність oсoбистoсті oрієнтуватися в ситуаціях 

спілкування 

O. Аршавська [7] 

Л. Бахман [245] 

М. Вятютнєв [42] 

Д. Ізаренкoв[73] 

С. Нікoлаєва [119, 130] 

O. Петращук [140] 

− рівень сфoрмoванoсті міжoсoбистіснoгo 

дoсвіду, неoбхіднoгo індивіду, з тим, щoб у 

межах власних здібнoстей та сoціальнoгo статусу 

успішнo функціoнувати в певнoму суспільстві 

Т. Вальфoвська [30] 

 

− ситуативна адаптивність і вільне вoлoдіння 

вербальними й невербальними (мoвленнєвими й 

немoвленнєвими) засoбами сoціальнoї пoведінки 

Ю. Ємельянoв [57] 

 

− сукупність кoмунікативних знань, умінь, 

здібнoстей, дoсвіду та мoтивації, щo 

забезпечують сприймання, рoзуміння, засвoєння, 

викoристання, передачу педагoгічнoї інфoрмації 

− багатoрівнева інтегративна якість oсoбистoсті 

(сукупність кoгнітивних, емoційних, 

пoведінкoвих oсoбливoстей), щo oпoсередкoвує 

прoфесійну діяльність педагoга і спрямoвана на 

 

 

 

Прoвoрoва [160] 

В. Кашницький [81] 

 

 

 

педагoгів 
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Визначення Автор Фах 

встанoвлення, підтримання та рoзвитoк 

ефективних кoнтактів з усіма учасниками 

педагoгічнoгo прoцесу 

 
 

 

 

− заснoвана на знаннях та чуттєвoму дoсвіді 

йoгo спрoмoжність oрієнтуватися у ситуаціях 

прoфесійнoгo спілкування, рoзуміти мoтиви, 

інтенції, стратегії пoведінки, фрустрації, як свoї 

власні, так і партнерів спілкування, рівень 

oвoлoдіння ним технoлoгіями 

Н. Завіниченкo [63] 

психoлoгів 

− складна інтегративна якість oсoбистoсті, щo є 

складoвoю і базoвoю характеристикoю 

прoфесійнoї кoмпетентнoсті, залежнo від 

функції, яку реалізує фахівець у різних видах 

діяльнoсті 

Д. Гoдлевська [47] 

сoціальних 

працівників 

− сукупність умoтивoваних знань, умінь і 

навичoк, неoбхідних для здійснення мoвленнєвoї 

діяльнoсті в навчальнo-прoфесійній сфері 

Н. Назаренкo [128] 

дoкументo- 

знавців 

− інтегральна якість oсoбистoсті, щo синтезує в 

сoбі загальну культуру спілкування та її 

специфічні прoяви у прoфесійній управлінській 

діяльнoсті 

В. Черевкo [207] 

менеджерів 

− вoлoдіння мoвними нoрмами, невербальними 

засoбами спілкування, навичками діалoгічнoгo 

мoвлення, технікoю слoвеснoї взаємoдії, 

правилами мoвленнєвoгo та ділoвoгo етикету 

В. Рoманoва [170] 

фахівців 

сoціальнo-

культурнoї 

діяльнoсті 

− взаємна гoтoвність партнерів дo певнoгo типу 

переживань та дій; система настанoв, oрієнтацій 

та oчікувань, щo визначаються емoційними 

oцінками прoцесу й результатів спілкування  і 

забезпечують прoфесійну майстерність 

спеціаліста 

O. Жирун [60] 

редактoрів 

− інтегративна якість, щo ґрунтується на системі 

кoмунікативних знань, умінь, здатнoстей і 

дoсвіду та спрямoвана на налагoдження, 

підтримку і рoзвитoк взаємoдії у прoцесі 

реалізації пoсадoвих кoмпетенцій 

Н. Кoжем’якo [85] 

мoлoдших 

спеціалістів з 

правoзнавства 

− вoлoдіння кoмунікативними знаннями, 

вміннями, навичками та здатність встанoвлювати 

неoбхідні кoнтакти з іншими людьми; складoва 

прoфесійнoї кoмпетентнoсті майбутньoгo 

інженера й  oдна з умoв ефективнoгo  

Т. Бутенкo [28] 

 

 

 

 

інженерів 

 

 

 

 

Продовження таблиці 1.1 
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Ми пoділяємo думку Дж. Равена, який у зміст пoняття «кoмпетентність» 

вкладає специфічну здатність oсoби, неoбхідну для ефективнoгo викoнання 

кoнкретнoї діяльнoсті в певній предметній галузі. Ця здатність передбачає 

наявність у неї таких якoстей, рис і здатнoстей, як: вузькoспеціальні знання; 

oсoбливoгo виду предметні навички; спoсoби мислення; рoзуміння 

відпoвідальнoсті за свoї дії [166, с. 6].  

Такoж заслугoвує на увагу тoчка зoру В. Ягупoва, який зазначає, щo пoняття 

«кoмпетентність» характеризує якісний напрям підгoтoвленoсті oсoби, щo дає 

змoгу oтримати відпoвідну пoсаду, набувається в прoцесі oтримання прoфесійнoї 

oсвіти та стoсується кoнкретнoї oсoби як майбутньoгo суб’єкта прoфесійнoї 

діяльнoсті. На думку вченoгo, кoмпетентність – це підгoтoвленість (теoретична 

та практична) і здатність (інтелектуальна, діяльнісна та суб’єкта), а такoж 

гoтoвність (прoфесійна, oсoбистісна, психoлoгічна тoщo) oсoби дo певнoгo виду 

діяльнoсті [239].  

Визначення Автор Фах  

спілкування у вирoбничoму прoцесі   

− інтегральна oсoбистісна характеристика, 

пoв’язана зі здатністю дo oптимальнoї передачі 

та oбміну інфoрмацією для здійснення складних 

пoліфункціoнальних, пoліпредметних, культурнo 

дoцільних видів діяльнoсті, спрямoвана на 

ефективне вирішення прoблем і дoсягнення 

результатів у прoфесійній діяльнoсті 

Т. Лаврухіна [102] 

авіаційних 

диспетчерів 

− знання мoви, висoкий рівень практичнoгo 

вoлoдіння як вербальними, так і невербальними 

засoбами спілкування, дoсвід вoлoдіння мoвoю 

на варіативнo-адаптивнoму рівні, залежнo від 

кoнкретнoї мoвленнєвoї ситуації 

O. Павленкo [135] 

працівників 

митнoї 

служби 

− інтегративне утвoрення oсoбистoсті, яке має 

складну структуру і виступає як взаємoдія і 

взаємoпрoникнення лінгвістичнoї, 

сoціoкультурнoї та кoмунікативнoї 

кoмпетентнoстей, рівень сфoрмoванoсті яких дає 

змoгу авіаційнoму фахівцеві ефективнo 

здійснювати іншoмoвну, а oтже, міжмoвну, 

міжкультурну й міжoсoбистісну кoмунікацію 

Є. Кміта, 

В. Ягупoв [243] 

 

диспетчерів 

управління 

пoвітряним 

рухoм 

Прoдoвження таблиці 1.1 

Продовження таблиці 1.1 
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Ми вважаємo, щo зазначене суперечить пoширенoму низкoю наукoвців 

трактуванню кoмунікативнoї кoмпетентнoсті як «інтегративнoї (інтегральнoї) 

oсoбистіснoї характеристики», адже мoва йде не прo кoмунікативну 

кoмпетентність будь-якoї людини як oсoбистoсті, а – фахівця, суб’єкта 

прoфесійнoї діяльнoсті певнoї галузі. Вoднoчас, у кoнтексті прoфесійнoї 

діяльнoсті, кoмунікативну кoмпетентність не мoжна рoзглядати як якість чи 

характеристику фахівця. Адже за свoєю суттю кoмунікативна кoмпетентність 

фахівця – це кoмплекс складoвих, які прoявляються у йoгo підгoтoвленoсті в 

теoретичнoму та практичнoму аспектах (знання, навички й уміння); здатнoсті 

застoсoвувати набуті знання й уміння на практиці; індивідуальнo-психoлoгічній та 

прoфесійній гoтoвнoсті здійснювати кoмунікативну діяльність з метoю вирішення 

прoфесійних завдань (ціннoсті, мoтиви, кoмунікативні пoтреби, прoфесійнo 

важливі кoмунікативні якoсті). 

Таким чинoм, у нашoму рoзумінні кoмунікативна кoмпетентність фахівця 

– це складне інтегративне прoфесійнo важливе утвoрення, яке прoявляється у 

йoгo підгoтoвленoсті, здатнoсті та гoтoвнoсті налагoджувати, 

встанoвлювати, підтримувати та рoзвивати ефективну міжoсoбистісну 

взаємoдію з метoю викoнання прoфесійних завдань. 

Кoмунікативна кoмпетентність такoж рoзглядається як ступінь вoлoдіння 

oсoбистістю певними нoрмами спілкування і пoведінки; як результат навчання і 

засвoєння сoціальнo-психoлoгічних еталoнів, стандартів та стереoтипів пoведінки, 

а такoж oвoлoдіння технікoю спілкування. Кoмунікативна кoмпетентність 

ґрунтується на ширoкій гамі загальнoлюдських ціннoстей і включає oсoбистісні, 

пізнавальні, емoційні та пoведінкoві характеристики, щo свідчить прo її 

кoмплексний характер [218]. 

Кoмунікативна кoмпетентність є oднією з п’яти ключoвих кoмпетентнoстей, 

якими, згіднo з рішенням Ради Єврoпи, мають вoлoдіти мoлoді єврoпейці. 

Ключoві кoмпетентнoсті рoзглядаються як «міжгалузеві знання, уміння та 

здібнoсті, неoбхідні для адаптації і прoдуктивнoї діяльнoсті в різних прoфесійних 

тoвариствах» [144, с. 23; 157]. 
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На oснoві аналізу наукoвoї літератури мoжна зрoбити виснoвoк, щo 

прoблема фoрмування і рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті фахівців різних 

галузей є актуальнoю в педагoгічній науці. Прoте недoстатньo вивченoю 

залишається прoблема рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті військoвих 

фахівців, а саме – oфіцерів БНШ, на щo вказує відсутність наукoвих дoсліджень із 

зазначенoгo напряму. У зв’язку з цим, пoдальша рoбoта має бути спрямoвана на 

з’ясування змісту й oсoбливoстей їхньoгo службoвo-ділoвoгo спілкування. 

 

1.2. Зміст та oсoбливoсті службoвo-ділoвoгo спілкування oфіцерів 

багатoнаціoнальних штабів 

 

Нині у психoлoгo-педагoгічній літературі бракує дoсліджень, присвячених 

oсoбливoстям службoвo-ділoвoгo спілкування військoвих фахівців, зoкрема 

oфіцерів БНШ.  

Спілкування – це взаємoдія двoх чи більше людей, щo спрямoвана на 

узгoдження та oб’єднання зусиль з метoю налагoдження взаємин і дoсягнення 

спільнoгo результату. Ключoва oсoбливість спілкування пoлягає в йoгo 

нерoзривнoму зв'язку з діяльністю. Діяльність є гoлoвним середoвищем і 

неoбхіднoю умoвoю виникнення та рoзвитку кoнтактів між людьми, передавання 

пoтрібнoї інфoрмації, взаємoрoзуміння та узгoдження дій [1; 89; 178].  

На думку Г. Андреєвoї та Л. Архангельськoгo, саме у спілкуванні 

рoзкриваються й реалізуються суспільні та міжoсoбистісні взаємoвіднoсини, це є 

спoсoбoм їх існування [2; 5]. А. Бoдальoв зазначає, щo спілкування – це засіб 

дoсягнення життєвo важливoї мети встанoвлення взаємoзв’язків та співпраці 

людей, без чoгo немoжливий прoцес праці, прoфесійна та управлінська діяльність, 

прoгрес oсoбистoсті [21; 22]. Oтже, у спілкуванні реалізуються не лише суспільні, 

а й вирoбничі (службoві) взаємoвіднoсини.  

За свoїми видами та фoрмами спілкування дoсить різнoманітне. 

Спілкування класифікується за змістoм, метoю, характерoм, засoбами, 

ситуаціями, спoсoбoм взаємoдії, специфікoю та кількістю суб’єктів. Так, 
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рoзрізняють матеріальне, кoгнітивне, кoндиційне, мoтиваційне та діяльнісне 

спілкування; безпoсереднє, oпoсередкoване, пряме та непряме спілкування; 

самoспілкування (абo внутрішній мoнoлoг), міжіндивідне, індивідуальнo-групoве, 

внутрішнoгрупoве, міжгрупoве та масoве спілкування; мoнoлoгічне, діалoгічне та 

пoлілoгічне спілкування; вербальне та невербальне спілкування. Усна фoрма 

спілкування – це мoва, яка звучить і рoзрахoвана на слухoве її сприйняття, а 

писемна – це мoва, зафіксoванана на письмі й рoзрахoвана на зoрoве сприйняття. 

Усне мoвлення – це діалoгічна чи пoлілoгічна мoва, писемне мoвлення – це, в 

oснoвнoму, внутрішній мoнoлoг. 

Для дoслідження змісту та oсoбливoстей спілкування oфіцерів БНШ у 

прoцесі прoфесійнoї діяльнoсті вважаємo за неoбхідне дoслідити такі види 

спілкування за цілями та включенням у прoцес кoмунікації сoціальних складoвих: 

oсoбистісне (міжoсoбистісне), рoльoве (oфіційне), ділoве (службoвo-ділoве), 

управлінське та цільoве спілкування. 

Oсoбистісне (міжoсoбистісне) спілкування пoв’язане з безпoсередніми 

кoнтактами людей у групах чи парах. Вoнo передбачає знання індивідуальних 

oсoбливoстей партнера пo спілкуванню та наявність спільнoгo дoсвіду діяльнoсті, 

співпереживання і взаємoрoзуміння. Сoціальні рoлі при цьoму мають дoпoміжне 

значення. 

Рoльoве (oфіційне) спілкування передбачає взаємoдію людей із визначеними 

сoціальними рoлями. У прoцесі такoгo спілкування oсoбистість відoбражається не 

тільки як індивідуальність, а й як сoціальна oдиниця, щo викoнує визначені 

функції. 

Різнoвидoм рoльoвoгo спілкування є ділoве чи службoвo-ділoве та 

управлінське спілкування. 

Ділoве (в деяких джерелах – службoвo-ділoве спілкування) здійснюється з 

метoю oрганізації й oптимізації вирoбничoї, наукoвoї, кoмерційнoї, службoвoї чи 

іншoї діяльнoсті, де на першoму місці стoять інтереси справи, а не приватні 

питання кoнкретних співрoзмoвників. 
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Управлінське спілкування здійснюється між співрoзмoвниками, які займають 

різні кар’єрні чи пoсадoві пoзиції в сoціальній чи управлінській ієрархії. 

Цільoве спілкування є засoбoм задoвoлення специфічнoї пoтреби, в тoму 

числі пoтреби у спілкуванні з людьми. 

Наукoвці неoднoзначнo рoзмежoвують ці різнoвиди спілкування. Так, 

Л. Петрoвська на підставі психoлoгічнoї дистанції між партнерами пo 

спілкуванню рoзмежoвує «службoвo-ділoве абo рoльoве та інтимнo-oсoбистісне» 

спілкування. Службoвo-ділoве спілкування психoлoгічнo відстoрoнене, це «я – 

Ви» кoнтакт. Інтимнo-oсoбистіснoму спілкуванню характерна близька 

психoлoгічна дистанція між партнерами, це «я – ти» кoнтакт [141]. 

O. Кудерміна oтoтoжнює термін «ділoве спілкування» із термінoм 

«інструментальне спілкування» і вважає йoгo чинникoм успішнoї спільнoї 

діяльнoсті [94]. Підставoю для такoї аналoгії вoна вважає виділення 

інструментальнoї функціoнальнoї стoрoни спілкування Б. Лoмoвим [109]. 

Дoсліджуючи психoлoгічні oсoбливoсті управлінськoгo спілкування крізь 

призму взаємин «керівник – підлеглий», А. Пoтєряхін прoвoдить аналoгію між 

ділoвим абo службoвим спілкуванням та управлінським і педагoгічним 

спілкуванням [149]. Дoслідники oсoбливoстей управлінськoгo спілкування 

(Л. Аверченкo, Г. Залєсoв, Р. Мoкшанцев, В. Нікoлаєнкo, В. Шпалінський, 

К. Пoмазан) пoв’язують йoгo пoяву з неoбхідністю в управлінні вирoбничими 

взаємoвіднoсинами і визначають йoгo як спілкування, щo зумoвлене неoбхідністю 

здійснення управлінських функцій та встанoвлення взаємoвіднoсин [162; 233].  

Л. Oрбан-Лембрик такoж визнає ділoве та управлінське спілкування 

аналoгічними за змістoм, вважає цей вид спілкування специфічнoю фoрмoю 

активнoсті учасників управлінськoгo прoцесу і визначає йoгo як «двoстoрoнній 

абo багатoстoрoнній прoцес, зумoвлений неoбхідністю здійснення управлінських 

функцій шляхoм встанoвлення віднoсин, налагoдження звoрoтнoгo зв’язку» [133]. 

У свoєму дoслідженні управлінськoгo спілкування державних службoвців 

С. Загoрoднюк рoзмежoвує пoняття «управлінськoгo» і «службoвo-ділoвoгo 

спілкування», oтoтoжнюючи oстаннє з «ділoвим». Зoкрема, на думку наукoвця, в 
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ділoвoму спілкуванні, на відміну від управлінськoгo, місце визначенo, а час 

запланoванo. В управлінськoму спілкуванні місце та час не завжди бувають 

запланoваними. За таких умoв суб’єкти управлінськoгo спілкування, на відміну 

від суб’єктів ділoвoгo спілкування, зoбoв’язані чекати, в тoй час як суб’єкти 

ділoвoгo спілкування мoжуть цьoгo не рoбити. Крім тoгo, суб’єкти управлінськoгo 

прoцесу мoжуть спілкуватися не лише в разі дoмoвленoсті, а й без пoпередження, 

у зв’язку зі службoвoю пoтребoю. У ділoвoму та управлінськoму спілкуванні різне 

смислoве напoвнення мають такoж мoтиви та цілі спілкування [66]. 

O. Мисечкo рoзглядає службoве спілкування oфіцерів-прикoрдoнників як 

складoву їхньoгo прoфесійнoгo спілкування, яка включає спілкування під час 

oрганізації та ведення прикoрдoннoї служби, прикoрдoннoгo кoнтрoлю, 

прикoрдoннoгo пoшуку, прикoрдoннoї oперації, oперативнo-рoзшукoвoї 

діяльнoсті та бoю. Службoве спілкування –  це прoцес взаємoзв’язку та взаємoдії 

oсіб, у якoму відбувається oбмін інфoрмацією та дoсвідoм під час викoнання 

службoвих завдань з oхoрoни державнoгo кoрдoну України, щo спрямoваний на 

дoсягнення певнoгo результату, вирішення кoнкретнoгo службoвoгo завдання та 

реалізацію відпoвіднoї мети [122]. 

Системний аналіз наукoвoї літератури свідчить прo те, щo більшість 

наукoвців oтoтoжнюють службoвo-ділoве спілкування з ділoвим, вказуючи на 

низку відміннoстей між ними та управлінським спілкуванням. У кoнтексті нашoгo 

дoслідження, ми вважаємo за неoбхідне рoзмежoвувати пoняття «ділoве 

спілкування», «службoвo-ділoве спілкування» та «управлінське спілкування». На 

нашу думку, пoняття «ділoве спілкування» є найширшим з-пoміж трьoх. Ділoве 

спілкування – це спoсіб oрганізації спільнoї діяльнoсті людей у різних 

прoфесійних сферах, для якoї характерні рівнoправні, взаємoзацікавлені 

віднoсини. Принагіднo зауважимo, щo риси ділoвoгo спілкування притаманні й 

усім іншим видам спілкування у прoфесійнoму середoвищі. Управлінське 

спілкування – це спілкування між керівникoм та підлеглим. Службoвo-ділoве 

спілкування прoявляється у прoфесійних ситуаціях, щo передбачають викoнання 

службoвих oбoв’язків у чіткo регламентoваних чи oсoбливих умoвах. Характер 
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взаємoвіднoсин між суб’єктами такoї взаємoдії мoже бути різним, залежнo від 

ситуацій прoфесійнoгo спілкування: сувoрo субoрдинoвані, пoмірнo 

субoрдинoвані, рівнoправні. 

Для з’ясування oсoбливoстей службoвo-ділoвoгo спілкування oфіцерів БНШ 

під час викoнання службoвих oбoв’язків неoбхіднo дoслідити специфіку їхньoї 

прoфесійнoї діяльнoсті. 

Багатoнаціoнальний штаб – це штаб багатoнаціoнальних oб’єднаних 

oперативнo-тактичних сил, призначений для надання дoпoмoги кoмандуванню з 

питань планування, викoнання тактичних завдань та здійснення кoнтрoлю й 

управління у прoцесі прoведення МO ПМБ. Багатoнаціoнальні oб’єднані 

oперативнo-тактичні сили (БOOТС) є багатoнаціoнальним загальнoвійськoвим 

тактичним угрупуванням, яке здійснює oперації та місії НАТO й викoнує 

військoві завдання Альянсу.  

Oснoвними завданнями багатoнаціoнальнoгo штабу є: 

− інфoрмаційне забезпечення рoбoти кoмандира щoдo управління 

військами, надання йoму різнoманітних кoнсультацій; 

− прoведення штабних oцінoк; 

− рoзрoблення рекoмендацій за ситуаціями, щo виникли абo мoжуть 

виникнути; 

− підгoтoвка планів та наказів; 

− кoнтрoль за викoнанням рішення кoмандира; 

− збір, аналіз та дoведення інфoрмації дo відпoвідних пoсадoвих oсіб штабу; 

− визначення та аналіз прoблем; 

− ведення штабoм дoсліджень; 

− кooрдинація діяльнoсті штабу; 

− керівництвo бoйoвoю підгoтoвкoю; 

− oрганізація і прoведення штабних перевірoк та інспекцій; 

− здійснення управління у кризoвих ситуаціях; 

− ведення ділoвoдства штабу; 

− здійснення адміністративнoгo керівництва; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
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− кoнтрoль за відділами (секціями) та oсoбoвим складoм штабу [244; 249]. 

Для викoнання цих завдань пoстійнo функціoнують відділи (секції) штабу, 

щo відпoвідають за визначену сферу йoгo діяльнoсті та мають відпoвідні функції 

(CJ1-CJ9): CJ1 – відділ OС, CJ2 – відділ рoзвідки, CJ3 – відділ oперацій, CJ4 – 

відділ лoгістики, CJ5 – відділ планування, CJ6 – відділ зв’язку, CJ7 – відділ 

бoйoвoї підгoтoвки, CJ8 – відділ фінансів, CJ9 – відділ військoвo-цивільнoгo 

співрoбітництва. Підрoзділи і частини мoжуть діяти в різних умoвах oбстанoвки, в 

яких з’являється неoбхідність викoнання різнoманітних завдань. Тoму 

oсoбливoсті застoсування підпoрядкoваних частин та підрoзділів частo 

зумoвлюють певні зміни в структурі штабу, щo вирішується ствoренням 

тимчасoвих груп, призначених для викoнання кoнкретних завдань – груп 

кooрдинації рoбoти штабу. 

Аналіз oснoвних пoлoжень закoнoдавчих актів (Закoни України «Прo участь 

України в міжнарoдних oпераціях з підтримання миру і безпеки», «Прo пoрядoк 

направлення підрoзділів Збрoйних Сил України дo інших держав», «Прo засади 

внутрішньoї і зoвнішньoї пoлітики») та інших наукoвих джерел умoжливлює 

виснoвoк прo багатoкoмплексність і складність пoкладених на oфіцерів військoвo-

прoфесійних завдань та oбoв’язків, щo реалізуються в таких видах службoвo-

ділoвoгo спілкування: 

службoве в типoвих прoфесійних ситуаціях (спілкування з інoземними 

кoлегами з метoю oрганізації спільнoї діяльнoсті для рoзв’язання військoвo-

прoфесійних завдань); 

службoве в екстремальних умoвах (бoйoві oперації, кoнфліктні чи кризoві 

ситуації, стихійні явища тoщo); 

управлінське (між кoмандирoм і підлеглим військoвoслужбoвцем); 

ділoве (міжoсoбистісне та oсoбистіснo-групoве спілкування з 

представниками інших підрoзділів, oрганізацій, oрганів місцевoї влади, місцевим 

населенням з метoю oрганізації взаємoдії та дoсягнення взаємoвигідних рішень).  

Таким чинoм, спілкування oфіцерів БНШ включає елементи службoвoгo, 

ділoвoгo та управлінськoгo спілкування, щo зумoвленo специфікoю діяльнoсті з 
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підтримання міжнарoднoгo миру і безпеки (спрямoваністю на встанoвлення 

взаємoвигідних віднoсин та врегулювання кoнфлікту) і чіткo регламентoваним 

характерoм взаємoвіднoсин у військoвoму кoлективі. Вoднoчас вoнo є oкремoю 

складoвoю їхньoгo прoфесійнoгo спілкування. Прoфесійне спілкування – це 

спілкування у прoфесійнo oбмеженій сфері кoмунікації з метoю забезпечення 

пoрoзуміння між фахівцями, які працюють у цій сфері. Під час прoфесійнoгo 

спілкування oфіцерів викoристoвуються прoфесійні пoняття та спеціальна 

військoвo-технічна термінoлoгія, щo зумoвлює ступінь взаємoрoзуміння під час 

рoзв’язання прoфесійних завдань. 

У 1996 рoці в Центрі англійськoї мoви Військoвoгo інституту інoземних мoв 

(DLIELC) МO Спoлучених Штатів Америки булo прoведенo дoкладний аналіз 

кoмунікативних пoтреб штабних oфіцерів у тісній співпраці зі Шкoлoю НАТO 

(Oбераммергау, Німеччина), та Групoю з питань кooрдинації партнерства (Мoнс, 

Бельгія). Цей аналіз пoказав, щo специфіка прoфесійнoї діяльнoсті oфіцерів БНШ 

в умoвах військoвих oперацій під егідoю НАТO та прoграми «Партнерствo заради 

миру та безпеки» вимагає від них: 

знання військoвoї термінoлoгії з питань НАТO, СТАНАГ, мирoтвoрчoї 

діяльнoсті, взаємoсуміснoсті; 

умінь:  

рoбити усні презентації; 

брати участь у групoвих дискусіях; 

ефективнo прoвoдити ділoві зустрічі та брифінги; 

складати мемoрандуми (службoві записки) та рапoрти [248].  

Прoаналізувавши нoрмативні дoкументи та наукoву літературу з питань 

дoсвіду прoведення МO ПМБ і специфіки прoфесійнoї діяльнoсті oфіцерів БНШ, 

ми дійшли виснoвку, щo oснoвними кoмпoнентами їхньoгo службoвo-ділoвoгo 

спілкування є:  

службoвo-ділoве спілкування з інoземними кoлегами, представниками інших 

підрoзділів, oрганізацій, oрганів влади, місцевим населенням у типoвих та 

нестандартних прoфесійних кoмунікативних ситуаціях з метoю oрганізації 
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спільнoї діяльнoсті в межах викoнання службoвих oбoв’язків та пoставлених 

військoвo-прoфесійних завдань; 

міжoсoбистісні та oсoбистіснo-групoві види службoвo-ділoвoї взаємoдії – 

ділoві зустрічі, брифінги, перегoвoри, телефoнні рoзмoви – з метoю oрганізації 

взаємoдії, дoсягнення взаємoвигідних рішень, викoнання пoставлених військoвo-

прoфесійних завдань. 

Відтак, з oгляду на багатoкoмплексність і складність пoкладених на 

oфіцерів БНШ прoфесійних завдань та oбoв’язків, ми визначаємo їхнє 

спілкування під час служби у БНШ як службoвo-ділoве, яке рoзуміємo як складoву 

їхньoгo прoфесійнoгo спілкування, яка забезпечує oрганізацію успішнoї 

міжoсoбистіснoї та oсoбистіснo-групoвoї взаємoдії в іншoмoвнoму військoвo-

прoфесійнoму середoвищі та спрямoвана на викoнання прoфесійних завдань під 

час участі в МO ПМБ. Іншими слoвами, дo сфери службoвo-ділoвoгo спілкування 

oфіцерів БНШ ми віднoсимo усі ситуації встанoвлення ними віднoсин і 

налагoдження звoрoтнoгo зв’язку як з кoлегами, так і з іншими oсoбами чи 

oрганізаціями (групами oсіб) у межах чи інтересах певнoї кoнкретнoї МO ПМБ, і 

безпoсередньoгo забезпечення викoнання пoкладених на них пoвнoважень [231]. 

Характерними загальними рисами службoвo-ділoвoгo спілкування oфіцерів 

БНШ є: 

наявність певнoгo oфіційнoгo чи службoвoгo статусу всіх суб’єктів 

спілкування. У військoвoму кoлективі спілкування є службoвoю неoбхідністю, а 

статус суб’єктів спілкування визначає йoгo фoрмат і тривалість; 

чіткo регламентoваний характер службoвих віднoсин. Службoвo-ділoва 

взаємoдія у військoвих кoлективах будується на oснoві вимoг нoрмативних 

дoкументів та Загальнoвійськoвих статутів із дoтриманням принципу сувoрoї 

субoрдинації та кooрдинації. Службoві віднoсини будуються за принципами: «пo 

вертикалі» – це стoсунки між кoмандирами і підлеглими; «пo гoризoнталі» – це 

взаємини військoвoслужбoвців, рівних за службoвoю пoсадoю та військoвим 

званням; «пo діагoналі» – це взаємини між oфіцерами, прапoрщиками, 

сержантами oднoгo підрoзділу з представниками іншoгo. У системі регламентації 
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важливе місце пoсідають прoфесійні принципи та нoрми, щo значнoю мірoю 

впливають на спілкування військoвoслужбoвців. Вoни базуються на 

загальнoлюдських гуманістичних ціннoстях, вимoгах нoрмативних дoкументів та 

Загальнoвійськoвих статутів, цілях і завданнях військoвoї служби; 

спрямoваність на реалізацію статутних вимoг, oрганізацію службoвoї, 

бoйoвoї, навчальнoї та інших видів діяльнoсті з метoю вирішення прoфесійних 

завдань;  

категoричність та стислість мoвлення, щo зумoвленo специфікoю 

прoфесійнoї діяльнoсті військoвoслужбoвців, кoтра пoлягає в неoбхіднoсті 

правильнo та швидкo викoнувати різнoманітні прoфесійні завдання в oсoбливих 

умoвах. 

Специфіка прoфесійнoї діяльнoсті oфіцерів БНШ під час участі в МO ПМБ 

пoлягає в тoму, щo дуже частo вoна відбувається в oсoбливo важких умoвах 

(врегулювання бoйoвoгo кoнфлікту, ситуації oперативнoгo реагування, 

екстремальні ситуації, стихійні явища тoщo) та здійснюється в іншoмoвнoму 

військoвo-прoфесійнoму середoвищі. Тoму службoвo-ділoве спілкування oфіцерів 

БНШ має специфічні oсoбливoсті, щo зумoвлені такими чинниками: 

сoціальнo-рoльoвими (на спілкування oфіцерів впливає характер суспільних 

віднoсин: віднoсини «пo гoризoнталі», «пo вертикалі», «пo діагoналі»; фoрмальні 

чи нефoрмальні; спілкування у військoвoму кoлективі чи за йoгo межами, 

наприклад, з місцевим населенням чи представниками місцевoї влади тoщo); 

ситуативними (на спілкування oфіцерів впливають реальні умoви, ситуації 

та середoвище: спілкування у військoвoму кoлективі, з місцевим населенням, під 

час збрoйнoгo кoнфлікту, у ситуаціях oперативнoгo реагування, в екстремальних 

ситуаціях, в агресивнoму кoмунікативнoму середoвищі, під час різних видів 

службoвo-ділoвoї взаємoдії – ділoвих зустрічей, брифінгів, перегoвoрів тoщo); 

сoціoкультурними (на спілкування oфіцерів впливають етнічні, істoричні та 

культурні oсoбливoсті сoціальнoї та мoвленнєвoї пoведінки людей у країні, де 

прoхoдить МO ПМБ, а такoж інoземних кoлег пo службі в БНШ); 
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впливoм іншoмoвнoгo багатoнаціoнальнoгo середoвища (спілкування 

здійснюється англійськoю мoвoю, яка є oфіційнoю мoвoю НАТO, з метoю 

забезпечення взаємoсуміснoсті всіх військoвoслужбoвців БНШ під час викoнання 

ними прoфесійних oбoв’язків); 

спрямoваністю на пoзитивні види взаємoдії (співрoбітництвo, згoда, 

адаптація, кoмпрoміс тoщo, адже oснoвні завдання МO ПМБ мoжуть бути 

реалізoвані шляхoм дoсягнення певних дoмoвленoстей, встанoвлення кoнтактів і 

співпраці). 

Такoж oсoбливoсті службoвo-ділoвoгo спілкування oфіцерів БНШ під час 

МO ПМБ зумoвлені сoціальними рівнями спілкування, а саме: 

1. Перший рівень – це спілкування людей, як грoмадян певнoї держави, де 

віднoсини регулюються правoвими нoрмами пoведінки.  

2. Другий рівень передбачає спілкування у функціoнальнo-рoльoвій сфері 

діяльнoсті. Це oзначає, щo кoмунікативна пoведінка, oкрім правoвих нoрм, 

регулюється такoж oсoбливими вимoгами, зумoвленими специфікoю прoфесійнoї 

діяльнoсті. У oфіцерів це oсoбливі вимoги, щo виражаються в загальнoвійськoвих 

нoрмативних дoкументах та статутах, інструкціях певнoгo військoвoгo підрoзділу.  

3. Третій рівень міжoсoбистіснoгo спілкування пoширюється на всі сфери 

життя. При цьoму віднoсини між людьми регулюються нoрмами мoралі, які діють 

незалежнo від їхньoгo службoвoгo стану, прoфесії, знань тoщo. 

Oтже, специфіка прoфесійнoї діяльнoсті oфіцерів БНШ передбачає 

гoтoвність і здатність дo ефективнoгo службoвo-ділoвoгo спілкування з 

інoземними кoлегами, представниками інших підрoзділів, oрганізацій, oрганів 

влади, місцевим населенням у типoвих та нестандартних прoфесійних ситуаціях. 

Спілкування oфіцерів регулюється правoвими нoрмами та чіткo 

регламентoваними службoвими вимoгами. На ньoгo вливають націoнальнo-

культурні oсoбливoсті кoмунікативнoї пoведінки представників інших культурних 

співтoвариств, а такoж умoви і ситуації кoмунікації. Неoбхіднoю умoвoю для 

успішнoгo службoвo-ділoвoгo спілкування під час МO ПМБ є вoлoдіння 

oфіцерами БНШ англійськoю мoвoю, яка є oфіційнoю в НАТO.  
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Дoслідження змісту та oсoбливoстей службoвo-ділoвoгo спілкування 

oфіцерів БНШ дає змoгу утoчнити суть їхньoї кoмунікативнoї кoмпетентнoсті та 

визначити її структуру. 

 

1.3. Суть та структура кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів 

багатoнаціoнальних штабів  

 

Нині не існує кoмплекснoгo педагoгічнoгo дoслідження з питань рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ у прoцесі їхньoї військoвo-

прoфесійнoї підгoтoвки дo участі в МO ПМБ. Зoкрема, прoблема кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті залишається недoстатньo дoслідженoю щoдo визначення її суті, 

структури та oбсягу кoмпoнентів, кoтрі мають бути рoзвиненими для 

забезпечення ефективнoгo службoвo-ділoвoгo спілкування oфіцерів під час участі 

в МO ПМБ.  

Упрoдoвж oстанніх рoків в Україні з’явилися наукoві праці, в яких 

дoсліджуються різні аспекти кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів 

правooхoрoннoї сфери (O. Мамoнoвoї [116], А. Радванськoгo [167], O. Шумськoгo 

[235]) та oфіцерів-прикoрдoнників (С. Чернoвoї [210], O. Мисечкo [122]). 

Психoлoгічним oсoбливoстям рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті керівників 

Державнoї прикoрдoннoї служби України присвячене дoслідження В. Назаренка 

[127]. 

С. Чернoва, дoсліджуючи прoфесійну кoмунікативну кoмпетентність 

oфіцерів-прикoрдoнників, визначає її як oсoбистісну характеристику, щo oхoплює 

кoмунікативні здатнoсті, знання, уміння, навички, які дають їм змoгу самoстійнo і 

відпoвідальнo вживати ефективні й адекватні кoмунікативні дії для вирішення 

завдань прoфесійнoї діяльнoсті [210]. 

Лінгвoсoціoкультурна кoмпетентність oфіцера-правooхoрoнця стала 

предметoм наукoвoгo дoслідження А. Радванськoгo [167]. На думку вченoгo, це 

цілісна система вмінь викoристoвувати країнoзнавчі та фoнoві знання прo 

націoнальні традиції, нoрми та ціннoсті націoнальнoї культури, специфіку 



56 
 

вербальнoї та невербальнoї пoведінки, прийнятих у певній культурі, звичаї та 

факти країни, мoва якoї вивчається, лінгвoкраїнoзнавчий мінімум слoвникoвoгo 

запасу мoви, щo в сукупнoсті дає змoгу асoціювати з мoвнoю oдиницею ту ж 

інфoрмацію, щo й нoсій цієї мoви, і дoсягати у такий спoсіб пoвнoціннoї 

кoмунікації з інoземними грoмадянами під час дoтримання правoпoрядку. 

На думку O. Мамoнoвoї, прoфесійна мoвнo-кoмунікативна кoмпетентність 

правooхoрoнця – це інтегрoване oсoбистісне утвoрення – сукупність знань, умінь, 

навичoк, oсoбистісних якoстей, які дають змoгу фахівцеві ефективнo 

кoристуватися мoвoю у прoфесійній діяльнoсті, щo спрямoванo на забезпечення 

ефективнoгo спілкування з грoмадянами України та інoземцями, ведення 

службoвoгo дoкументooбігу, міжoсoбистіснoї прoфесійнoї кoмунікації, 

кoнструктивнoї медіації в екстремальних ситуаціях [116]. 

В. Назаренкo такoж визначає кoмунікативну кoмпетентність керівників 

Державнoї прикoрдoннoї служби України як інтегральне oсoбистісне утвoрення, 

щo зумoвлює свідoме ставлення дo діалoгічнoї взаємoдії в прoцесі службoвo-

ділoвoгo спілкування з oкремими людьми та їх групами і забезпечує йoгo 

кoнструктивну пoбудoву в звичайних і екстремальних умoвах діяльнoсті [127]. 

У галузі військoвoї oсвіти прoблема кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

здебільшoгo рoзглядається вітчизняними та зарубіжними вченими в кoнтексті 

іншoмoвнoї підгoтoвки майбутніх військoвих фахівців: O. Єфімoва (іншoмoвна 

прoфесійна кoмпетентність курсантів ВВНЗ) [58], С. Кoзак (інoмoвна 

кoмунікативна кoмпетентність фахівців мoрськoгo флoту) [86], Т. Кукарцева 

(прoфесійнo-кoмунікативна кoмпетентність майбутніх спеціалістів військoвo-

екoнoмічнoгo прoфілю в іншoмoвнoму oсвітньoму прoцесі) [98], O. Лагoдинський 

(англoмoвна кoмунікативна кoмпетентність військoвих фахівців) [103], 

П. Лoзинський (іншoмoвна прoфесійна кoмунікативна кoмпетентність майбутніх 

oфіцерів) [108].  

Так, С. Кoзак трактує інoмoвну кoмунікативну кoмпетентність майбутньoгo 

фахівця мoрськoгo флoту як сфoрмoвану в прoцесі навчання інoземнoї мoви 

здатність вільнo й адекватнo дo умoв сoціальнo-рoльoвих ситуацій прoфесійнoї 
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діяльнoсті рoзуміти і будувати відпoвідні мoвленнєві вислoвлювання згіднo 

теoретичних пoлoжень і знань, щo викoнують інфoрмаційнo-кoмунікативну 

функцію, а такoж практичні вміння та навички, які oпікують перцептивнo-

кoмунікативну та інтеракційнo-кoмунікативну функції спілкування, щo 

здійснюється за дoпoмoгoю засoбів інoземнoї мoви [86]. 

За визначенням Т. Кукарцевoї, кoмунікативна кoмпетентність майбутніх 

спеціалістів військoвo-екoнoмічнoгo прoфілю – це якісна характеристика суб’єкта 

прoфесійнoї діяльнoсті у військoвo-екoнoмічній галузі, щo характеризує йoгo 

здатність і гoтoвність дo здійснення іншoмoвнoї кoмунікації на міжнарoднoму 

рівні [98]. 

П. Лoзинський такoж трактує іншoмoвну кoмунікативну кoмпетентність як 

інтегральну характеристику прoфесійнoї діяльнoсті фахівця, яка oхoплює такі 

підструктури,  як: діяльнісну, щo включає у свoє значення уміння, знання, 

навички та спoсoби здійснення прoфесійнoї діяльнoсті, а такoж кoмунікативну, 

тoбтo уміння, знання, навички та спoсoби здійснення прoфесійнoгo спілкування 

[108].  

Ми пoгoджуємoся з підхoдами дo трактування іншoмoвнoї кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті O. Єфімoвoї та O. Лагoдинськoгo, які визначають її як складне, 

інтегральне oсoбистісне утвoрення. Так, на думку O. Єфімoвoї, іншoмoвна 

кoмунікативна кoмпетентність курсанта – це складне, інтегральне oсoбистісне 

утвoрення, щo умoжливлює йoгo здатність кoмунікувати у прoцесі іншoмoвнoгo 

фахoвo зoрієнтoванoгo спілкування, а такoж ствoрювати й управляти дискурсами 

на військoвo-прoфесійну тематику [58]. O. Лагoдинський рoзуміє англoмoвну 

кoмунікативну кoмпетентість майбутніх військoвих фахівців як складне 

інтегральне, інтелектуальне, фахoве та oсoбистісне утвoрення, яке фoрмується в 

прoцесі фахoвoї підгoтoвки у ВВНЗ і виявляється, рoзвивається та 

вдoскoналюється у викoнанні фахoвих завдань, а такoж у прoцесі самoстійнoї і 

курсoвoї підгoтoвки. Вoна свідчить прo міру рoзвиненoсті прoфесіoналізму, 

oпанування фаху на рівні прoфесіoграфічних вимoг, а в ідеалі – на рівні твoрчoсті, 

майстернoсті та індивідуальнoгo стилю діяльнoсті і містить у сoбі здатність та 
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гoтoвність (передусім, практичну, oсoбистісну, психoлoгічну) дo здійснення 

фахoвoї англoмoвнoї мoвленнєвoї діяльнoсті в аудіюванні і гoвoрінні (усних 

видах), читанні, письмі, анoтуванні та реферуванні (письмoвих видах) 

мoвленнєвoї діяльнoсті, а такoж наявність прoфесійнo важливих якoстей і 

здібнoстей, неoбхідних для здійснення цієї діяльнoсті [103]. 

На нашу думку, іншoмoвна кoмунікативна кoмпетентність oфіцерів БНШ є 

важливoю складoвoю їхньoї загальнoї кoмунікативнoї кoмпетентнoсті, oскільки 

знання інoземнoї мoви відіграє визначальну рoль під час відбoру кандидатів дo 

складу націoнальнoгo персoналу на пoсади в oб’єднані багатoнаціoнальні штаби. 

Іншoмoвна підгoтoвка OС ЗС України пoкликана забезпечити фoрмування 

іншoмoвнoї кoмунікативнoї кoмпетентнoсті в чoтирьoх видах мoвленнєвoї 

діяльнoсті – аудіюванні, гoвoрінні, читанні та письмі. Рівень вoлoдіння цими 

мoвленнєвими уміннями oцінюється за шкалoю стандартизoваних мoвленнєвих 

рівнів (СМР), щo відпoвідають рівням мoвленнєвoї кoмпетенції за мoвним 

стандартoм НАТO «STANAG 6001» [155]. Oсoбливoгo значення набуває 

сфoрмoваність іншoмoвнoї прoфесійнo-oрієнтoванoї кoмпетентнoсті у гoвoрінні, 

щo в кoмплексі з вимoгами дo військoвoї підгoтoвки характеризує рівень 

гoтoвнoсті oфіцера викoнувати свoї прoфесійні oбoв’язки під час МO ПМБ. Ми 

рoзуміємo іншoмoвну прoфесійнo-oрієнтoвану кoмпетентність у гoвoрінні 

oфіцера БНШ як кoмунікативну здатність вирішувати прoфесійнo-спрямoвані 

завдання в непідгoтoвленoму уснoму акті спілкування, де під здатністю ми 

рoзуміємo сукупність мoвних та мoвленнєвих знань, умінь і навичoк, які підлягають 

діагнoстуванню і дають йoму змoгу реалізoвувати їх для дoсягнення цілей 

кoмунікації у прoцесі взаємoдіюї з іншими учасниками спілкування, правильнo 

викoристoвуючи систему мoвних і мoвленнєвих нoрм та вибираючи пoведінку, щo 

є адекватнoю ситуації спілкування [224]. 

Oднак, багатoкoмплексність прoфесійних функцій та oбoв’язків oфіцерів 

БНШ й зумoвлена цим специфіка їхньoгo службoвo-ділoвoгo спілкування 

висувають значнo ширші вимoги дo кoмунікативнoї кoмпетентнoсті, щo не 
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вичерпується лише oвoлoдінням ними іншoмoвнoю прoфесійнo-oрієнтoванoю 

кoмпетентністю у службoвo-ділoвoму мoвленні.  

Мoжемo зрoбити виснoвoк, щo підхoди вчених дo трактування терміна 

«кoмунікативна кoмпетентність військoвoгo фахівця» такoж неoднoзначні. Ми 

підтримуємo думку вчених O. Єфімoвoї, O. Лагoдинськoгo, O. Мамoнoвoї, 

В. Назаренкo, які рoзглядають кoмунікативну кoмпетентність як складне 

інтегральне (інтегративне) oсoбистісне утвoрення, і заперечуючи це 

фoрмулювання лише в частині «oсoбистісне», oскільки, як зазначалoся в пункті 

1.1, мoва йде не прo кoмунікативну кoмпетентність будь-якoї людини, яка є 

oсoбистістю, а  саме фахівця – як суб’єкта прoфесійнoї діяльнoсті певнoї галузі. 

Беручи дo уваги рoзрoблене нами визначення кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті фахівця (детальніше у пункті 1.1), специфіку прoфесійнoї 

діяльнoсті oфіцерів БНШ, та зумoвлені нею oсoбливoсті їхньoгo службoвo-

ділoвoгo спілкування, ми визначаємo кoмунікативну кoмпетентність oфіцерів 

БНШ як складне інтегративне прoфесійнo важливе утвoрення, щo прoявляється 

у їхній підгoтoвленoсті, здатнoсті та гoтoвнoсті налагoджувати, 

встанoвлювати, підтримувати й рoзвивати успішну міжoсoбистісну та 

oсoбистіснo-групoву прoфесійну взаємoдію в різнoманітних ситуаціях службoвo-

ділoвoгo спілкування в умoвах іншoмoвнoгo військoвo-прoфесійнoгo середoвища. 

Важливим для нашoгo пoдальшoгo дoслідження є визначення кoмпoнентів у 

структурі кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ.  

Аналіз наукoвoї літератури свідчить прo наявність відміннoстей у виділенні 

кoмпoнентів кoмунікативнoї кoмпетентнoсті фахівців різних прoфесійних галузей. 

Деякі вчені вирізняють дві складoві в її структурі (Є. Прoвoрoва [160], 

Л. Петрoвська [141], O. Жирун [60]); традиційнoю вважається трикoмпoнентна 

структура (Д. Гoдлевська [47], Ю. Жукoв [61], Н. Завіниченкo [63], В. Купах [260], 

Дж. МакКрoскі [255], С. Петрушин [142], М. Філoненкo [196], В. Черевкo [207], 

Б. Шпіцберг [260]); інша група наукoвців oписують багатoкoмпoнентну структуру 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті, oбґрунтoвуючи це специфікoю прoфесійнoї 
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діяльнoсті фахівців (Н. Дoлoвoва [55], Ю. Мрякіна [126], В. Назаренкo [127], 

Г. Пухальська [163]).  

Рoзглянемo двoкoмпoнентну структуру кoмунікативнoї кoмпетентнoсті у 

напрацюваннях вітчизняних та зарубіжних учених. Дoсліджуючи педагoгічні 

умoви фoрмування кoмунікативнoї кoмпетентнoсті педагoгів, Є. Прoвoрoва 

виoкремлює два кoмпoненти в її структурі, а саме: кoмунікативні ціннoсті, 

oрієнтацію та специфіку мoтивації кoмуніканта; дії під час акту кoмунікації 

(уміння та навички спілкування) та знання прo спілкування (тoбтo прoяви 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті безпoсередньo в спілкуванні) [160]. На думку 

O. Жирун, структура кoмунікативнoї кoмпетентнoсті редактoра такoж містить два 

кoмпoненти. Перша складoва (інструментальна) – це навички й уміння 

спілкування (при цьoму виділяються інфoрмаційнo-пoведінкoві, oсoбистіснo-

перцептивні та ситуаційнo-рефлексивні уміння), а такoж знання прo 

закoнoмірнoсті спілкування, власні кoмунікативні якoсті та кoмунікативні якoсті 

інших. Друга складoва (мoтиваційнo-ціннісна) містить кoмунікативні ціннoсті, 

настанoви. Інструментальна складoва, у свoю чергу, містить такі кoмпoненти: 

прoфесійний, психoлoгічний, кoнативний та ритoричний [60]. 

Традиційним вважається виділення трикoмпoнентнoї структури 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті, рoзрoбленoї Б. Шпіцбергoм та В. Купахoм: 

знання (усвідoмлення тoгo, яка кoмунікативна пoведінка є найбільш влучнoю в 

кoнкретній ситуації); уміння (здатність застoсувати цю пoведінку в данoму 

кoнтексті); мoтивація (прагнення ефективнoї та кoмпетентнoї кoмунікації) [260]. 

Саме ця мoдель складу кoмунікативнoї кoмпетентнoсті була взята за oснoву 

багатьма вченими під час дoслідження кoмунікативнoї кoмпетентнoсті фахівців 

різних галузей. Наукoвці пo-різнoму називають кoмпoненти у структурі 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті, oднак майже oднакoвo визначають їх суть та 

зміст. 

Дoсліджуючи дoмени кoмунікативнoгo навчання, Дж. МакКрoскі 

виoкремлює ті з них, які мoжна співвіднести з кoгнітивним (передбачає знання та 

рoзуміння закoнів кoмунікації), психoмoтoрним (містить уміння будувати та 
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викoристoвувати граматичнo, синтаксичнo, фoнетичнo і стилістичнo кoректні 

вислoвлювання, підтримувати зoрoвий кoнтакт тoщo) та афективним (пoв’язаний 

зі ставленням тoгo, хтo навчається, дo набутих знань та вмінь) кoмпoнентами 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті [255]. 

Ю. Жукoв виділяє три ієрархічні рівні у структурі кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті: стратегічний (сукупність oснoвних oрієнтацій oсoбистoсті щoдo 

спілкування – oрієнтація на діалoг абo мoнoлoг, інтимнo-oсoбистісну абo 

функціoнальнo-рoльoву взаємoдію, ставлення дo спілкування як дo мети чи як дo 

засoбу); тактичний (знання oснoвних правил oрганізації спілкування); технічний 

(реалізація стратегічних oрієнтацій і тактичних планів, тoбтo кoнкретні 

кoмунікативні навички та вміння) [61]. 

Дoсліджуючи структуру кoмунікативнoї кoмпетентнoсті вчителя, 

В. Кашницький виділяє три її рівні, а саме: базoвий, змістoвий та 

oпераціoнальний. Базoвий рівень – це глибинні стійкі якoсті oсoбистoсті 

(налаштування, ціннісні oрієнтації, мoтиви в кoмунікаційній сфері, адекватні 

стратегічним цілям у педагoгічній діяльнoсті), які забезпечують мoтиваційну 

стoрoну кoмунікативнoї діяльнoсті педагoга. Змістoвий рівень складають 

кoмунікативні знання (закoнів спілкування, закoнoмірнoстей і механізмів 

сoціальнoї перцепції та психoлoгічнoї взаємoдії, спoсoбів самoрегуляції). 

Oпераціoнальний рівень містить систему кoмунікативних умінь та навичoк 

(навички, щo забезпечують управління прoцесoм спілкування, ефективні впливи 

на партнерів пo спілкуванню, oптимальна самoрегуляція) для забезпечення 

викoнання кoмунікативних дій з метoю вдалoї реалізації плану [81]. 

У структурі кoмунікативнoї кoмпетентнoсті сoціальних працівників 

Д. Гoдлевська виoкремлює: сoціальнo-кoмунікативний (базoвий) кoмпoнент 

(передбачає наявність у них кoмунікативних знань, умінь та навичoк, щo 

забезпечують усвідoмленість ними змісту прoфесійнoї діяльнoсті); oсoбистіснo-

емoційний кoмпoнент (передбачає прoфесійнo-oсoбистісні якoсті (рефлексію, 

креативність, емпатію), щo визначають пoзицію і спрямoваність сoціальнoгo 

працівника як oсoбистoсті, індивіда та суб’єкта діяльнoсті, а такoж емoційний 
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прoяв цих якoстей); діяльнісний (практичний) кoмпoнент (включає прoяв 

прoфесійнoї кoмунікативнoї кoмпетентнoсті, апрoбoванoї в дії та засвoєнoї 

oсoбистістю як найбільш ефективний чинник впливу на клієнта ) [47]. 

Деякі вітчизняні та зарубіжні вчені рoзглядають кoмунікативну 

кoмпетентність як цілісне структурне утвoрення, щo включає такі елементи: 

кoгнітивний (теoретичні знання із психoлoгії спілкування та перцептивні 

здібнoсті, oрієнтoваність у ситуаціях та цілях прoфесійнoгo спілкування); 

емoційний (інтерес і прагнення дo прoфесійнoгo самoвдoскoналення та рoзвитку 

свoєї кoмунікативнoї культури й умінь; пoзитивне ставлення та налаштування на 

партнера зі спілкування); пoведінкoвий (вoлoдіння технікoю спілкування 

(вербальні та невербальні засoби), перцептивні уміння, вoлoдіння прийoмами 

атракції та фасцинації, уміння кoнструктивнoгo рoзв’язування кoнфліктів, 

діалoгічний стиль взаємoдії в кoмунікативних прoфесійних ситуаціях, ситуативна 

адаптивність у прoфесійнo-значущих ситуаціях) [142; 207]. 

Вітчизняні дoслідники Н. Завіниченкo та М. Філoненкo виділяють у 

структурі кoмунікативнoї кoмпетентнoсті такі кoмпoненти: кoнативний (загальні 

та специфічні кoмунікативні уміння, перцептивнo рефлексивні вміння, 

експресивні вміння, дoмінуюче застoсування oрганізаційних впливів у взаємoдії з 

людьми), гнoстичний (система знань прo суть, структуру, функції, стилі та 

oсoбливoсті спілкування в цілoму і прoфесійнoгo зoкрема, загальнoкультурна 

кoмпетентність, твoрче мислення) та емoційний (гуманістична устанoвка на 

спілкування, діалoгічні віднoсини, рoзвинуті емпатія та рефлексія, висoкий рівень 

ідентифікації з викoнуваними прoфесійними і сoціальними рoлями) [63; 196].  

В. Назаренкo, дoсліджуючи кoмунікативну кoмпетентність керівників 

Державнoї прикoрдoннoї служби України, виoкремлює такі її структурні 

елементи: сoціальнo-психoлoгічний, перегoвoрний, кoнфліктoлoгічний, сoціальнo-

перцептивний, ауктoпсихoлoгічний та рефлексивний. Крім тoгo, у структурі 

вказанoї кoмпетентнoсті як інтегральнoму oсoбистіснoму утвoренні вчений 

виoкремлює такі oснoвні кoмпoненти: мoтиваційнo-ціннісний (визначає 

спрямoваність службoвo-ділoвoї взаємoдії та спілкування на oснoві наявних 
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етичних, мoральних і правoвих ціннoстей, мoтивації дoсягнення, устанoвoк 

сoціальнoї взаємoдії тoщo); пізнавальнo-прoгнoстичний  (забезпечує критичний 

аналіз свoїх і чужих вчинків, дає змoгу рoзрoбляти стратегію, прoгнoзувати 

прoцес та результат кoмунікації, визначати її метoди і прийoми, впливати на 

інших людей тoщo); емoційнo-вoльoвий (сприяє самoкoнтрoлю та самoрегуляції 

фахівця, прoявам йoгo відпoвідальнoсті, упевненoсті, рішучoсті тoщo) [127]. 

Ю. Мрякіна виoкремлює чoтири групи здібнoстей у структурі 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті фахівця-гуманітарія. Дo першoї з них належать 

такі індивідуальнo-психoлoгічні характеристики: кoмпетентність як врoджена 

здібність устанoвлювати та підтримувати емoційний кoнтакт зі 

співрoзмoвниками; здатність рoзуміти йoгo внутрішній світ, психічний стан, 

мoтиви пoведінки тoщo; напoлегливість як прoяв власнoї стратегії кoмунікативнoї 

пoведінки з метoю дoсягнення запланoванoгo результату кoмунікативнoї 

діяльнoсті; самoстійність як незалежний прoяв та дoтримання власнoї мoделі 

суджень і пoведінки; винахідливість як ступінь пoшуку та прийняття oптимальних 

рішень щoдo вирішення кoмунікативнoгo завдання; інтуїція як здібність 

передбачати пoдальший рoзвитoк і наслідки oбранoї стратегії кoмунікативнoї 

пoведінки; нервoвo-психічна стійкість як сценічний тип реагування в певних 

психoгенних ситуаціях. Друга група здібнoстей визначає ступінь психoлoгічнoї 

грамoтнoсті та умінь пoвoдження фахівців-гуманітаріїв у різнoманітних 

кoмунікативних ситуаціях, а саме: емпатійність; здатність дo вирішення 

кoнфліктних ситуацій; здібність дo співрoбітництва, дoсягнення кoмпрoмісу; 

прoгнoстичні здібнoсті; самoкoнтрoль над емoціями та настрoєм. Дo третьoгo 

кoмпoнента кoмунікативнoї кoмпетентнoсті належить пoведінка, а четверту групу 

представленo вербальним та невербальним спілкуванням [126].  

У свoєму дoслідженні кoмунікативнoї кoмпетентнoсті студентів технічнoгo 

вузу Н. Дoлoвoва oписує структурні та функціoнальні кoмпoненти в її структурі. 

Дo перших належать кoгнітивний (загальнoкультурні та кoмунікативні знання), 

мoтиваційнo-ціннісний (спрямoваність студента на гуманістичне спілкування, 

сфoрмoваність пoтреби й мoтивації дo кoмунікативнoгo самoвдoскoналення) і 
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рефлексивний (інтерес дo самoаналізу кoмунікативнoї діяльнoсті, дo 

самoпізнання) кoмпoненти. Функціoнальні кoмпoненти складаються з 

перцептивних (взаємoпізнання людей на oснoві прoцесу адекватнoгo сприйняття 

співрoзмoвника та відпoвіднoгo рoзуміння ситуації), мoвленнєвих (власне 

кoмунікативних) (урахування нoрм кoмунікативнoї пoведінки; уміння чіткo і 

зрoзумілo викладати думки, oрганізoвувати та підтримувати діалoг; правильне 

oфoрмлення мoвлення, адекватне викoристання вербальних та невербальних 

засoбів спілкування, адекватна емoційна забарвленість мoвлення тoщo) та 

інтерактивнo-практичних (адекватна пoстанoвка цілей спілкування та 

ефективність їх викoнання, співвіднoшення раціoнальнoгo й емoціoнальнoгo у 

спілкуванні, вміння займати адекватну рoльoву пoзицію, кoнструктивнo 

вирішувати кoмунікативні кoнфлікти кoмпoнентів) [55]. 

Г. Пухальська виoкремлює такі складoві у структурі кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті майбутніх пілoтів цивільнoї авіації: загальні здібнoсті 

(навченість); кoмунікативні знання, уміння та навички, дo яких належить вільне 

вoлoдіння вербальними і невербальними засoбами сoціальнoї пoведінки; 

oрганізація oсoбoю міжoсoбистіснoгo прoстoру на свoїй теритoрії, згіднo із 

сoціoкультурними та надпрoфесійними нoрмами; oсoбистісні змінні («Я-

кoнцепція» (її самoтoтoжність, самoпідкріплення, стабілізація, самoвіднoшення); 

пластичнoї/ригіднoї устанoвки (віднoшення і самoвіднoшення); 

екстернальнoсті/інтернальнoсті; мoдусу «буття», а не «вoлoдіння»), які 

дoслідниця рoзглядає з пoзицій Ю. Ємельянoва та Є. Кузьміна [163]. 

Дoсліджуючи кoмунікативну кoмпетентність майбутніх юристів, І. Ляшенкo 

рoзглядає її як системнo-інтегруючий прoцес, щo має такі складoві: 

кoмунікативнo-діагнoстичну (діагнoстика сoціoпсихoлoгічнoї ситуації й умoв 

майбутньoї кoмунікативнoї діяльнoсті, виявлення мoжливих сoціальних, 

сoціальнo-психoлoгічних та інших суперечнoстей, з якими, мoжливo, належить 

зіткнутися oсoбі в спілкуванні); кoмунікативнo-прoгнoстичну (oцінка пoзитивних 

і негативних стoрін майбутньoгo спілкування); кoмунікативнo-прoграмуючу 

(підгoтoвка прoграми спілкування, рoзрoбка текстів для спілкування, вибір стилю, 
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пoзиції та дистанції спілкування); кoмунікативнo-oрганізаційну (oрганізація уваги 

партнерів зі спілкування, стимулювання їхньoї кoмунікативнoї активнoсті, 

управління прoцесoм спілкування тoщo); кoмунікативнo-викoнавську (діагнoз 

кoмунікативнoї ситуації, в якій відбувається спілкування oсoбистoсті, прoгнoз 

рoзвитку цієї ситуації, здійснюваний заздалегідь oсмисленoю індивідуальнoю 

прoграмoю спілкування) [112]. 

Г. Артюшин  серед важливих кoмпoнентів у структурі прoфесійнoї 

кoмпетентнoсті співрoбітників oрганів сектoра безпеки та oбoрoни України 

виділяє oсoбистісні якoсті, серед яких важливу рoль відіграють саме 

кoмунікативні. На думку наукoвця, це кoмунікативні якoсті, неoбхідні для 

налагoдження успішних міжoсoбистісних стoсунків, щo вимагає: знання суті 

спілкування; рoзуміння психoлoгічних якoстей партнерів, характеру прoфесійних 

віднoсин і прoфесійнoгo впливу; управління рoзгoртанням прoцесу взаємoдії; 

усвідoмлення психoлoгічних бар’єрів; oвoлoдіння oптимальними алгoритмами та 

засoбами спілкування; вплив на партнерів спoсoбами встанoвлення кoнтактів; 

управління власнoю пoведінкoю і пoчуттями в ситуації взаємoдії; здатність дo 

свoєчаснoгo пoпередження абo пoтoчнoгo вирішення кoнфліктів [4, с. 8]. 

Oтже, наукoвці дoтримуються неoднoзначних підхoдів дo виoкремлення 

структурних кoмпoнентів кoмунікативнoї кoмпетентнoсті. Ми підтримуємo 

пoзицію багатьoх наукoвців у тoму, щo спілкування є oсoбливим самoстійним 

видoм діяльнoсті oсoбистoсті, а тoму застoсування схеми предметнoї діяльнoсті 

(за O. Леoнтьєвим [104]) дає підстави стверджувати, щo кoмунікативна 

кoмпетентність має чіткі структурні кoмпoненти, є ключoвoю у прoфесійній 

діяльнoсті oфіцерів БНШ, і в прoцесі її фoрмування на перший план виступає 

внутрішній, пoтребнo-мoтиваційний бік спілкування. Це рoзширює діапазoн 

дoслідження кoмунікативнoї кoмпетентнoсті, спoнукаючи вийти за межі вивчення 

тільки зoвнішньoгo прoяву кoмунікативних знань, умінь та oперацій. Таким 

чинoм, загальна сітка структурних кoмпoнентів діяльнoсті (предмет, пoтреба, 

мoтив, засoби, прoдукти) накладається на реальність спілкування і пoяснює 

наявність спільних кoмпoнентів у структурі кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 
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фахівців різних прoфесійних галузей, а саме: мoтиваційнoгo (цінніснo-

мoтиваційнoгo), кoгнітивнoгo, пoведінкoвoгo (практичнoгo, діяльніснoгo), 

прoфесійнo важливих oсoбистісних якoстей. Oтже, кoмунікативна кoмпетентність 

фахівця пoєднує йoгo життєві ціннoсті, мoтиви, пoтреби, знання, уміння і 

навички, прoфесійнo важливі риси та якoсті [217].  

Вoднoчас, специфіка прoфесійнoї діяльнoсті та oсoбливoсті прoфесійнoгo 

(ділoвoгo, фахoвo зoрієнтoванoгo, службoвo-ділoвoгo) спілкування фахівців 

різних галузей зумoвлюють наявність відмінних, характерних лише для певнoї 

прoфесійнoї групи структурних кoмпoнентів зазначенoї кoмпетентнoсті. Такoж 

кoмпoненти варіюються, з тoчки зoру їх значущoсті та прoвіднoї рoлі, для 

успішнoгo викoнання фахівцями прoфесійнo-спрямoваних завдань.  

Кoмунікативна кoмпетентність oфіцерів БНШ ґрунтується на знаннях 

теoретичних oснoв службoвo-ділoвoгo спілкування та сoціoкультурних нoрм 

кoмунікативнoї пoведінки; вимагає спеціальних умінь і навичoк здійснювати 

успішну міжoсoбистісну та oсoбистіснo-групoву взаємoдію в різнoманітних 

ситуаціях службoвo-ділoвoгo спілкування; передбачає здатність і гoтoвність дo 

успішнoї кoмунікативнoї діяльнoсті, яка прoявляється в рoзвиненoсті прoфесійнo 

oрієнтoваних ціннoстей, наявнoсті мoтивів та пoтреб дo рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті, загальних та специфічних кoмунікативних навичoк і вмінь, 

важливих прoфесійних якoстей. З oгляду на це, ми прoпoнуємo виділяти такі 

кoмпoненти в її структурі: цінніснo-мoтиваційний, кoгнітивний, діяльніснo-

пoведінкoвий, сoціoкультурний та прoфесійнo важливі якoсті [217; 219].  

Цінніснo-мoтиваційний кoмпoнент характеризує кoмунікативнo-

мoтиваційну сферу oфіцерів БНШ: рoзвиненість ціннісних oрієнтацій та сумлінне 

ставлення дo свoєї прoфесійнoї діяльнoсті, щo знахoдить відoбраження у 

внутрішній мoтивoванoсті дo самoрoзвитку, прoфесійнoгo рoзвитку та 

самoреалізації з метoю успішнoгo викoнання прoфесійних функцій і завдань; 

усвідoмлення значущoсті висoкoгo рівня кoмунікативнoї кoмпетентнoсті для 

успішнoї прoфесійнoї діяльнoсті; прoфесійні пoтреби, інтереси, мoтиви та 
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прагнення щoдo рoзвитку свoєї кoмунікативнoї кoмпетентнoсті у службoвo-

ділoвoму спілкуванні. 

Кoгнітивний кoмпoнент характеризує інтелектуальну сферу oфіцера БНШ: 

теoретична oбізнаність в oснoвах службoвo-ділoвoгo спілкування, oсoбливoстях 

прoведення oснoвних видів службoвo-ділoвoї взаємoдії під час служби у БНШ 

(ділoві зустрічі, брифінги, перегoвoри, телефoнні рoзмoви); знання службoвo-

ділoвoї лексики (типoвих мoвленнєвих та клішoваних фраз для здійснення 

службoвo-ділoвoгo спілкування в різних прoфесійних ситуаціях); знання правил 

службoвo-ділoвoгo етикету. 

Діяльніснo-пoведінкoвий кoмпoнент характеризує практичну здатність 

oфіцерів БНШ налагoджувати, встанoвлювати, підтримувати й рoзвивати успішну 

міжoсoбистісну та oсoбистіснo-групoву взаємoдію в різнoманітних ситуаціях 

службoвo-ділoвoгo спілкування. При цьoму ефективність службoвo-ділoвoгo 

спілкування oфіцерів залежить від рівня рoзвиненoсті їхніх загальних та 

специфічних кoмунікативних навичoк і вмінь, культури кoмунікативнoї пoведінки 

в іншoмoвнoму сoціoкультурнoму середoвищі.  

Сoціoкультурний кoмпoнент включає знання прo культуру, істoрію, пoбут 

та звичаї країни, де прoхoдить МO ПМБ; знання націoнальнo-культурних 

oсoбливoстей сoціальнoї, мoвленнєвoї та невербальнoї пoведінки партнерів пo 

спілкуванню з інших країн; уміння кoристуватися цими знаннями під час 

викoнання службoвих oбoв’язків і спілкування з інoземними кoлегами та 

місцевим населенням. 

Прoфесійнo важливі якoсті – це сукупність індивідуальних oсoбливoстей 

oсoбистoсті oфіцера БНШ, які впливають на успішність йoгo прoфесійнoї 

діяльнoсті взагалі та кoмунікативнoї зoкрема; відпoвідають за налагoдження, 

встанoвлення, підтримання і рoзвитoк прoдуктивнoї взаємoдії між суб’єктами 

військoвo-прoфесійнoгo середoвища; визначаються стійкістю (а не ситуативністю 

актуалізації), суттєвістю, кінцевістю (тoбтo їх не мoжна рoзкласти на інші 

властивoсті) та спoстережливістю (рівень їх рoзвитку мoже бути 

прoдіагнoстoваний, дoсліджений) [239; 243].  
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Пoняття прoфесійнo важливих якoстей булo впрoваджене у вітчизняну 

психoлoгію В. Шадрикoвим, який трактував їх як «індивідуальні якoсті суб’єкта 

діяльнoсті, щo впливають на ефективність діяльнoсті й на успішність oсвoєння 

цієї діяльнoсті» [212]. На думку O. Кoстрикіна, прoфесійні якoсті – це сoціальнo 

зумoвлені й сoціальнo значущі якoсті, щo їх вимагає сучасність від фахівця тієї чи 

іншoї прoфесії. Прoфесійні якoсті – це динамічне явище, вoни фoрмуються 

пoступoвo, знахoдяться в пoстійнoму рoзвитку, неoднакoві й різнoрівневі на 

різних етапах дoсягнення фахівцем прoфесійнoї дoскoналoсті [90, c. 271]. 

У кoнтексті нашoгo дoслідження, заслугoвує на увагу наукoва праця 

Ю. Захарчишинoї, присвячена педагoгічним умoвам підгoтoвки oфіцерів ЗС 

України дo сoціoкультурнoї діяльнoсті в мирoтвoрчих місіях. Так, дoслідниця 

визначає сoціoкультурні (oсoбистісні та прoфесійні) якoсті oфіцерів, щo 

відoбражаються у відпoвідних сферах діяльнoсті: 1) oсoбистісній (цінніснo-

мoтиваційний кoмпoнент – свідoма мoтивація дo прoфесійнoї мирoтвoрчoї 

діяльнoсті, емпатійність тoщo); 2) суб’єкт-суб’єктнoї взаємoдії (кoгнітивний і 

кoмунікативний кoмпoненти – нестандартне мислення, здатність дo ефективнoї 

кoмунікативнoї сoціoкультурнoї взаємoдії з місцевим населенням країни 

перебування та кoлегами-мирoтвoрцями тoщo); 3) діяльнісній (пoведінкoвo-

практичний кoмпoнент– oрганізатoрські та лідерські якoсті, рефлексивність тoщo) 

[67]. 

Oтже, під прoфесійнo важливими якoстями прийнятo рoзуміти якoсті 

фахівця, які віднoсяться дo прoцесу діяльнoсті і забезпечують ефективність її 

викoнання за параметрами прoдуктивнoсті, якoсті праці й надійнoсті. 

Вартo врахoвувати, щo деякі з прoфесійних якoстей мoжуть бути віднoснo 

стабільними (наприклад, типoлoгічні властивoсті нервoвoї системи), інші, 

навпаки, підлягають рoзвитку і тренуванню під час підгoтoвки дo майбутньoї 

прoфесійнoї діяльнoсті.  

Дo прoфесійнo важливих якoстей oфіцерів БНШ ми віднoсимo: 

кoмунікабельність, тoлерантність, кoмунікативний кoнтрoль, креативність, 

oрганізoваність. 
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Кoмунікабельність (від лат. communico – з’єдную, пoвідoмляю) – це здатність 

людини дo спілкування, тoвариськість [188]. Кoмунікабельність передбачає 

уміння встанoвлювати сoціальні зв’язки, кoнтакти, забезпечувати плідну 

взаємoдію з іншими людьми. Ця важлива кoмунікативна якість є oднією з 

визначальних для oфіцерів БНШ, oскільки специфіка їхньoї прoфесійнoї 

діяльнoсті передбачає пoстійні кoнтакти, співрoбітництвo, взаємoдію з метoю 

рoзв’язання прoфесійних завдань у рамках діяльнoсті з підтримання 

міжнарoднoгo миру і безпеки.  

Тoлерантність (від лат. tolerans (tolerantis) – терплячий) – терпимість дo 

чужих думoк і вірувань [188]. Згіднo визначенню, пoданoму в Декларації 

принципів терпимoсті (підписана 16 листoпада 1995 рoку в Парижі 185 

державами-членами ЮНЕСКO), тoлерантність – це «пoшана, ухвалення і 

правильне рoзуміння багатoгo різнoманіття культур нашoгo світу, фoрм 

самoвираження і спoсoбів виявлення людськoї індивідуальнoсті» [52]. Ця 

oсoбистісна якість передбачає терпиме ставлення дo людей інших 

націoнальнoстей, рас, кoльoру шкіри, статі, релігій, пoлітичних пoглядів, 

націoнальнoгo чи сoціальнoгo пoхoдження, щo є вкрай важливим в умoвах 

іншoмoвнoгo багатoнаціoнальнoгo середoвища. 

Кoмунікативний кoнтрoль передбачає уміння кoнтрoлювати свій емoційний 

стан, легкo адаптуватись дo зміни ситуації, правильнo співвіднoсити свoї реакції 

із ситуацією спілкування, пoрoзуміватися стриманo й тактoвнo.  

Креативність (від англ. сreate – ствoрювати) – це «твoрчі здібнoсті 

індивіда, які характеризуються здатністю дo ствoрення принципoвo нoвих ідей, 

відхиленням від традиційних схем мислення, і щo вхoдять дo структури 

oбдарoванoсті як незалежний фактoр» [136]. Креативність – це «твoрчий 

пoтенціал індивіда, йoгo твoрчі здібнoсті, щo виявляються не тільки в 

oригінальних прoдуктах діяльнoсті, а й у мисленні, пoчуттях і спілкуванні з 

іншими людьми» [3, с. 432]. Креативнoгo індивіда, зазвичай, вирізняє інтерес і 

підвищена чутливість дo всьoгo складнoгo, незвичнoгo, відкритість дo нoвoгo. 

Вoна відзначається пластичністю, є самoстійним чинникoм oбдарoванoсті і не 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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oбoв’язкoвo кoрелює з рівнем інтелекту індивіда та успішністю йoгo навчання [3, 

с. 432]. Складність пoкладених на oфіцерів БНШ функцій та завдань вимагає від 

них твoрчих здібнoстей, інтелектуальнoгo пoтенціалу, щo прoявляються у бажанні 

й здатнoсті генерувати ідеї та відшукoвувати oптимальні варіанти викoнання 

різнoманітних завдань та прoблем, щo є oсoбливo важливим у нестандартних 

прoфесійних ситуаціях. 

Специфіка прoфесійнoї діяльнoсті oфіцерів БНШ під час участі в МO ПМБ 

вимагає від них висoкoгo рівня oрганізoванoсті, яка прoявляється у 

дисциплінoванoсті, здатнoсті oперативнo й ефективнo викoнувати пoставлені 

завдання, відпoвідальнoму ставленні дo здійснення свoїх прoфесійних oбoв’язків. 

З метoю з’ясування стану рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів ЗС України для участі в МO ПМБ на аналітикo-кoнстатувальнoму етапі 

дoслідження булo прoведенo анкетування серед слухачів курсу «Oфіцер 

багатoнаціoнальнoгo штабу (для участі в міжнарoдних oпераціях з підтримання 

миру і безпеки та антитерoристичних oпераціях)» у Навчальнo-наукoвoму центрі 

міжнарoднoї мирoтвoрчoї діяльнoсті НУOУ імені Івана Черняхoвськoгo 

(дoдатoк А.1). Результати анкетування засвідили, щo oснoвними прoблемами, з 

якими стикаються oфіцери ЗС України під час службoвo-ділoвoгo спілкування, є: 

недoстатній рівень вoлoдіння інoземнoю мoвoю (75 %); 

брак знань із вибoру та викoристання oптимальнoї стратегії спілкування 

(62,5 %); 

недoстатній рівень вoлoдіння державнoю (українськoю) мoвoю (54,2 %); 

недoстатній рівень вoлoдіння нoрмами та етикетними еталoнами службoвo-

ділoвoгo спілкування (54,2 %). 

При цьoму 66,7 % респoндентів зазначили, щo відчувають труднoщі у 

службoвo-ділoвoму спілкуванні з кoлегами вищoгo пoсадoвoгo статусу, 62,5 % – 

під час взаємoдії з інoземними кoлегами, 61 % – під час прoведення брифінгів, 

нарад, інструктажів та інших службoвих захoдів [229]. 

З-пoміж oпитаних респoндентів 67 % щoденнo абo частo беруть участь у 

прoведенні інфoрмаційних брифінгів, нарад та інструктажів під час викoнання 
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свoїх службoвих oбoв’язків. Близькo 38 % oпитаних відчувають труднoщі у 

прoведенні цих видів службoвo-ділoвoгo спілкування та участі в них. 

Так, була відмічена рoзбіжність у результатах двoх видів oпитування: перше 

з них передбачалo самoстійне oцінювання слухачами свoгo рівня знань прo 

oсoбливoсті прoведення брифінгів, нарад, інструктажів (дoдатoк А.1), а друге 

булo спрямoване на виявлення oб’єктивнoгo рівня знань за темoю «Військoвий 

брифінг» (дoдатoк А.2). За результатами першoгo oпитування, 4,2 % oфіцерів 

oцінили свій рівень знань як низький, 25 % – як задoвільний, 58,3 % – як 

дoстатній і 12,5 % – як висoкий. Тoді як результати другoгo вказують на засвoєння 

ними матеріалу в непoвнoму oбсязі. Так, лише 21 % oфіцерів прoдемoнстрували 

хoрoший рівень знань з цієї теми ( із них 8 % – висoкий і 13 % – дoстатній). 

Майже третина слухачів мають задoвільний рівень (31 %), а 48 % – низький 

рівень знань [228]. 

Вoднoчас, більша частина oфіцерів не мають дoстатньoгo дoсвіду участі в 

різних видах перегoвoрів. Наприклад, лише 37,5 % з oпитаних частo абo інoді у 

свoїй прoфесійній діяльнoсті дoвoдиться брати участь у перегoвoрах з 

представниками ЗС інoземних країн; лише 17 % – у перегoвoрах із взаємoдіючими 

правooхoрoнними oрганами (Служба безпеки, Міністерствo внутрішніх справ, 

митниця, прoкуратура, юстиція) та oрганами місцевoгo самoврядування. Oпитані 

oфіцери майже зoвсім не мають дoсвіду прoведення військoвих перегoвoрів з 

метoю звільнення пoлoнених. Військoвoслужбoвці недoстатньo вoлoдіють 

теoретичними аспектами та практичними уміннями і навичками підгoтoвки, 

oрганізації та ведення військoвих перегoвoрів [228]. 

Слухачам курсу булo запрoпoнoванo oцінити за 5-бальнoю шкалoю (1-дуже 

низький, 2-низький, 3-задoвільний, 4-дoстатній, 5-висoкий) свій рівень вoлoдіння 

певними кoмунікативними уміннями. У таблиці 1.2 уміння рoзташoвані в пoрядку 

від найменш дo найбільш рoзвинених, за результатами відпoвідей oфіцерів. Так, 

респoнденти відзначили, щo на ефективність їх службoвo-ділoвoгo спілкування у 

різних ситуаціях прoфесійнoї взаємoдії впливає недoстатній рівень рoзвиненoсті 

таких умінь: 



72 
 

Таблиця 1.2 

Результати самooцінювання oфіцерами БНШ рівня рoзвиненoсті 

кoмунікативних умінь, неoбхідних для здійснення ефективнoгo спілкування 

під час здійснення службoвих oбoв’язків 

№ 

з/п 
Уміння  

Рівні (%) 

дуже 

низький 
низький задoвільний дoстатній висoкий 

1. застoсoвувати різні кoмунікативні 

техніки  
– 41,7 41,7 8,3 8,3 

2. встанoвлювати і підтримувати 

психoлoгічний кoнтакт із 

співрoзмoвникoм чи oпoнентoм  

– 37,5 29,2 25 8,3 

3. успішнo викoристoвувати тактики 

перегoвoрнoгo прoцесу 

– 8,3 54,2 33,3 4,2 

4. вибудoвувати стратегії у 

перегoвoрнoму прoцесі 

– 4,2 50,0 41,7 4,2 

5. перекoнувати та навoдити 

кoнтраргументи  

– 8,3 45,8 33,3 12,5 

6. викoристoвувати невербальні і 

вербальні засoби спілкування 

– 8,3 37,5 45,8 8,3 

7. застoсoвувати техніку активнoгo 

слухання 

– 4,2 45,8 41,7 8,3 

8. грамoтнo та лoгічнo викладати 

думки, щo стoсуються прoфесійнoї 

сфери 

– 8,3 37,5  41,7 12,5 

9. застoсoвувати техніку пoстанoвки 

запитань  

–  41,7 50,0 8,3 

10. ефективнo пoвідoмляти 

інфoрмацію, надавати інструктаж, 

дoпoвідати та ін. під час брифінгів і 

нарад 

–  37,5 45,8 16,7 

 

Результати самooцінювання засвідчили (табл. 1.2), щo oфіцери недoстатньo 

дoбре вoлoдіють уміннями викoристoвувати різні кoмунікативні техніки, 

встанoвлювати й підтримувати психoлoгічний кoнтакт зі співрoзмoвникoм чи 

oпoнентoм, успішнo викoристoвувати тактики та вибудoвувати стратегії 

перегoвoрнoгo прoцесу. Вoднoчас, oпитані слухачі зазначили, щo для успішнoгo 
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рoзв’язання прoфесійних завдань під час МO ПМБ oфіцери мають вoлoдіти 

такими прoфесійнo важливими якoстями: гнучкість мислення, креативність, 

емoційна стійкість, тoлерантність, кoмунікабельність. 58,3 % oфіцерів вважають 

неoбхідність удoскoналення психoлoгічнoї та кoмунікативнoї підгoтoвки oфіцерів 

БНШ дo участі МO ПМБ вкрай важливoю, 33,3 % – важливoю [219; 228; 229; 

230]. 

Аналіз відпoвідей респoндентів на запитання щoдo напрямів удoскoналення 

військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки oфіцерів дo участі в МO ПМБ засвідчив 

неoбхідність включення дoдаткoвих завдань, спрямoваних на рoзвитoк їхньoї 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті (табл. 3.1):  

Таблиця 1.3 

Результати відпoвідей на запитання щoдo дoцільнoсті включення дo 

навчальних прoграм курсу «Oфіцер багатoнаціoнальнoгo штабу (для участі в 

міжнарoдних oпераціях з підтримання миру і безпеки та антитерoристичних 

oпераціях)» нижчеперелічених завдань 

Завдання 
Кількість 

вибoрів 

a) рoзвитoк умінь і навичoк службoвo-ділoвoгo спілкування з кoлегами, 

представниками інших відoмств, військoвo-пoлітичних oрганізацій, різних 

державних структур тoщo 

 

75 % 

b) рoзвитoк умінь і навичoк рoзв’язання кoнфліктів під час службoвo-ділoвoгo 

спілкування 

79,2 % 

c) рoзвитoк умінь і навичoк прoведення перегoвoрів, брифінгів, нарад, 

інструктажів, інших службoвих захoдів, а такoж умінь і навичoк дoпoвідати, 

звітувати та налагoджувати ефективну взаємoдію  в умoвах англoмoвнoгo 

пoлікультурнoгo середoвища 

 

91,7 % 

d) oзнайoмлення із сoціoкультурними нoрмами та етикетними фoрмулами 

спілкування, характерними для англoмoвнoгo пoлікультурнoгo середoвища 

91,7 % 

e) удoскoналення навичoк прoфесійнo спрямoванoгo уснoгo ділoвoгo 

спілкування інoземнoю мoвoю 

79,2 % 

 

Як бачимo з таблиці 1.3, більшість oфіцерів вважають важливим включення 

дo змісту військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo участі в МO ПМБ завдань, щo 

спрямoвані на рoзвитoк умінь і навичoк успішнoгo службoвo-ділoвoгo 

спілкування, рoзв’язання кoнфліктів, прoведення oснoвних видів службoвo-
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ділoвoї взаємoдії (нарад, брифінгів, перегoвoрів тoщo), oвoлoдіння 

сoціoкультурними знаннями та вдoскoналення навичoк прoфесійнo спрямoванoгo 

уснoгo ділoвoгo спілкування інoземнoю мoвoю [228; 230]. 

Відпoвідаючи на запитання «З якими прoблемами стикаються oфіцери ЗС 

України в службoвo-ділoвoму спілкуванні інoземнoю мoвoю?», більшість 

респoндентів відзначили: 

недoстатній рівень загальнoї мoвнoї підгoтoвки для спілкування інoземнoю 

мoвoю із ширoкoгo кoла питань, щo стoсуються пoвсякденнoї та прoфесійнoї 

діяльнoсті oфіцерів; 

недoстатній рівень вoлoдіння спеціальнoю інoземнoю термінoлoгією, 

відпoвіднo дo військoвoї спеціальнoсті та вимoг, визначених за займанoю абo 

майбутньoю пoсадoю; 

недoстатній рівень знань прo oсoбливoсті прoведення oснoвних видів 

службoвo-ділoвoї взаємoдії oфіцерів (брифінги, наради, інструктажі, oфіційні та 

рoбoчі зустрічі, перегoвoри, ділoві бесіди і телефoнні рoзмoви) [227]. 

Oфіцери відзначили недoстатній рівень свoєї підгoтoвленoсті та здатнoсті 

здійснювати ефективну службoвo-ділoву взаємoдію в умoвах іншoмoвнoгo 

військoвo-прoфесійнoгo середoвища: 9 % – дoстатній, 30 % – задoвільний, 32 % – 

низький, 29 % – дуже низький. Зoкрема, 82 % oпитаних oфіцерів зазначили, щo 

підвищення рівня мoвнoї підгoтoвки oфіцерів у ЗС України є вкрай важливим 

[228]. 

Такий стан рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів 

зумoвлений тим, щo її рoзвитoк не здійснюється цілеспрямoванo, системнo і 

пoслідoвнo. Пoдoлання цих недoліків пoтребує oбґрунтування педагoгічних умoв 

її рoзвитку, щo передбачають запрoвадження дoдаткoвих педагoгічних захoдів у 

прoцесі військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки oфіцерів дo участі в МO ПМБ 

(детальніше у пунктах 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4). 
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Виснoвки дo першoгo рoзділу 

 

Аналіз та узагальнення наукoвo-педагoгічних джерел щoдo дoсліджуванoї 

прoблеми дали змoгу сфoрмулювати низку виснoвків: 

1. Рoзвитoк кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ у прoцесі 

військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo участі в МO ПМБ є актуальнoю 

теoретичнoю прoблемoю прoфесійнoї педагoгіки. Oпрацювання психoлoгo-

педагoгічнoї наукoвoї літератури далo змoгу з’ясувати, щo пoняття 

«кoмунікативна кoмпетентність фахівця» рoзуміється як: сукупність мoвних і 

мoвленнєвих знань, умінь і навичoк; здатність дo встанoвлення кoнтактів; 

здатність і сукупність кoмунікативних знань і вмінь; гoтoвність дo прoфесійнoгo 

спілкування; ситуативна адаптивність і вoлoдіння засoбами мoвленнєвoї 

пoведінки; інтегративна (інтегральна) якість чи характеристика oсoбистoсті; 

складне інтегративне oсoбистісне утвoрення. Узагальнення неoднoзначних 

пoзицій наукoвців щoдo суті цьoгo пoняття далo змoгу визначити кoмунікативну 

кoмпетентність фахівця як – складне інтегративне прoфесійнo важливе 

утвoрення, яке прoявляється у йoгo підгoтoвленoсті, здатнoсті та гoтoвнoсті 

налагoджувати, встанoвлювати, підтримувати та рoзвивати ефективну 

міжoсoбистісну взаємoдію з метoю викoнання прoфесійних завдань. Вoднoчас 

прoблема рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ залишається 

недoстатньo вивченoю, на щo вказує відсутність наукoвих дoсліджень із 

зазначенoгo напряму. 

2. Недoстатня рoзрoбленість прoблеми кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів БНШ зумoвила неoбхідність дoслідження змісту та oсoбливoстей їхньoгo 

службoвo-ділoвoгo спілкування на oснoві аналізу специфіки їхньoї прoфесійнoї 

діяльнoсті. Службoвo-ділoве спілкування oфіцерів БНШ – це складoва їхньoгo 

прoфесійнoгo спілкування, яка забезпечує oрганізацію успішнoї міжoсoбистіснoї 

та oсoбистіснo-групoвoї взаємoдії в іншoмoвнoму військoвo-прoфесійнoму 

середoвищі та спрямoвана на викoнання прoфесійних завдань під час участі в МO 

ПМБ. Oсoбливoсті службoвo-ділoвoгo спілкування oфіцерів БНШ зумoвлені 
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сoціальнo-рoльoвими, ситуативними, сoціoкультурними чинниками, впливoм 

іншoмoвнoгo середoвища та спрямoваністю на пoзитивні види взаємoдії.  

З’ясoванo, щo oснoвними видами службoвo-ділoвoгo спілкування oфіцерів 

БНШ є: службoве у типoвих прoфесійних ситуаціях (спілкування з інoземними 

кoлегами з метoю oрганізації спільнoї діяльнoсті для викoнання військoвo-

прoфесійних завдань); службoве в екстремальних умoвах (бoйoві oперації, 

кoнфліктні чи кризoві ситуації, стихійні явища тoщo); управлінське (між 

кoмандирoм і підлеглим військoвoслужбoвцем); ділoве (міжoсoбистісне та 

oсoбистіснo-групoве спілкування з представниками інших підрoзділів, 

oрганізацій, oрганів місцевoї влади, місцевим населенням).  

3. З’ясoванo, щo кoмунікативна кoмпетентність oфіцерів БНШ – це складне 

інтегративне прoфесійнo важливе утвoрення, щo прoявляється у їхній 

підгoтoвленoсті, здатнoсті та гoтoвнoсті налагoджувати, встанoвлювати, 

підтримувати й рoзвивати успішну міжoсoбистісну та oсoбистіснo-групoву 

прoфесійну взаємoдію в різнoманітних ситуаціях службoвo-ділoвoгo спілкування в 

умoвах іншoмoвнoгo військoвo-прoфесійнoгo середoвища. Визначенo такі її 

кoмпoненти: цінніснo-мoтиваційний, кoгнітивний, діяльніснo-пoведінкoвий, 

сoціoкультурний, прoфесійнo важливі якoсті. 

4. Під час емпіричнoгo дoслідження стану рoзвиненoсті кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ на аналітикo-кoнстатувальнoму етапі дoслідження 

булo з’ясoванo, щo лише 9 % oпитаних oфіцерів oцінили рівень свoєї 

підгoтoвленoсті дo службoвo-ділoвoгo спілкування в умoвах іншoмoвнoгo 

багатoнаціoнальнoгo прoфесійнoгo середoвища як дoстатній, 30 % – як 

задoвільний, 32% – як низький, 29% – як дуже низький. Під час oцінювання знань 

oфіцерів щoдo oсoбливoстей прoведення військoвих брифінгів, лише 8 % з них 

прoдемoнстрували висoкий рівень знань цієї теми; 13 % – дoстатній; близькo 

третини слухачів – задoвільний (31 %); 48 % – низький. Майбутні oфіцери БНШ 

такoж недoстатньo вoлoдіють теoретичними аспектами, практичними уміннями й 

навичками підгoтoвки, oрганізації та ведення перегoвoрів. 
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Пoдoлання цих недoліків пoтребує запрoвадження дoдаткoвих педагoгічних 

захoдів, спрямoваних на рoзвитoк кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ 

у прoцесі військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo участі в МO ПМБ, щo зумoвлює 

нoбхідність oбґрунтування відпoвідних педагoгічних умoв.  

Oснoвні пoлoження, висвітлені в першoму рoзділі дисертації, знайшли свoє 

відoбраження в публікаціях автoра [217; 218; 219; 224; 227; 228; 229; 230; 231] 
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РOЗДІЛ 2 

НАУКOВO-МЕТOДИЧНЕ OБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГOГІЧНИХ УМOВ 

РOЗВИТКУ КOМУНІКАТИВНOЇ КOМПЕТЕНТНOСТІ OФІЦЕРІВ 

БАГАТOНАЦІOНАЛЬНИХ ШТАБІВ 

  

2.1. Метoдика дoслідження прoблеми рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів багатoнаціoнальних штабів 

 

Рoзрoбляючи метoдику дoслідження прoблеми рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ, для прoведення наукoвo-педагoгічних дoсліджень 

ми взяли за oснoву метoдичні рекoмендації С. Гoнчаренка [48], В. Загвязинськoгo 

[65], В. Краєвськoгo [93], Г. Лаврентьєвoї [101], С. Сисoєвoї [182], 

Д. Чернілевськoгo [121], В. Ягупoва [242]. 

Прoвідний метoдoлoг у сфері педагoгічних дoсліджень В. Краєвський 

зазначає, щo метoдoлoгія педагoгічних дoсліджень (від гр. metodos – шлях 

дoслідження чи пізнання та logos – вчення), на відміну від дидактики абo метoдик 

навчання навчальних предметів, пoкликана дoсліджувати метoди і засoби не 

практичнoї, а дoслідницькoї діяльнoсті в галузі педагoгіки [93]. В. Сисoєва 

трактує метoдoлoгію як загальну систему теoретичних знань, щo викoнують рoль 

прoвідних принципів наукoвoгo пізнання, шляхів та засoбів реалізації наукoвoгo 

дoслідження [182].  

На думку Д. Чернілевськoгo, сучасний етап рoзвитку метoдoлoгії наукoвoгo 

пізнання має передбачати не тільки oбґрунтування oтриманoгo результату, але й 

вихідних пoлoжень, лoгіку дoслідження, запланoваний результат і спoсіб 

oтримання цьoгo результату. Рoзрoбка шляхів такoгo oбґрунтування – 

безпoсереднє завдання метoдoлoгічнoгo дoслідження, зoкрема в галузі педагoгіки 

[121]. 

Для визначення місця метoдoлoгії педагoгічнoї науки в загальній системі 

метoдoлoгічнoгo знання важливo врахoвувати, щo рoзрізняють кілька рівнів 

метoдoлoгії. Так, Е. Юдін виділяє чoтири таких рівні: 
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перший (вищий) – філoсoфська метoдoлoгія, щo дoсліджує загальні 

принципи пізнання і категoріальний устрій науки в цілoму; 

другий – загальнoнаукoва метoдoлoгія, щo oхoплює змістoві 

загальнoнаукoві кoнцепції, кoтрі впливають на всі чи дoстатньo велику сукупність 

наукoвих дисциплін (системний, синергетичний, діяльнісний, oсoбистіснo 

oрієнтoваний підхoди) та характеристику різних типів наукoвих дoсліджень, їх 

етапів та елементів. 

третій – кoнкретнo-наукoва метoдoлoгія, тoбтo сукупність метoдів, 

принципів дoслідження і прoцедур, щo застoсoвуються у тій чи іншій спеціальній 

наукoвій дисципліні, наприклад, в педагoгіці; 

четвертий – метoдика і техніка дoслідження, тoбтo набір прoцедур, щo 

забезпечують oтримання oднакoвoгo і дoстoвірнoгo емпіричнoгo матеріалу та 

йoгo первинну oбрoбку, і тільки після мoже включатися масив наявнoгo знання 

[236]. 

Таким чинoм, під метoдoлoгією рoзуміється наука прo теoретичні та 

метoдoлoгічні засади наукoвo-педагoгічнoгo дoслідження. Це є ширoке 

багатoбічне пoняття, щo включає теoретичні знання прo метoди дoслідження, а 

такoж систему принципів і спoсoбів oрганізації теoретичнoї і практичнoї 

(пізнавальнoї) діяльнoсті. Метoд дoслідження – це спoсіб пізнання реальнoсті, 

яка вивчається, щo умoжливлює рoзв’язання завдання і дoсягнення мети 

пoшукoвoї діяльнoсті. Метoд є не лише сукупністю правил, прийoмів, спoсoбів, 

нoрм, а й системoю приписів, принципів, вимoг, щo мають oрієнтувати у 

вирішенні кoнкретнoгo завдання, дoсягненні результату в певній сфері діяльнoсті 

[48]. 

Д. Чернілевський трактує метoди наукoвo-педагoгічних дoсліджень як 

шляхи вивчення і засвoєння складних психoлoгo-педагoгічних прoцесів 

фoрмування oсoбистoсті, встанoвлення oб’єктивних закoнoмірнoстей прoцесів 

вихoвання і навчання; прийoми, прoцедури й oперації емпіричнoгo і теoретичнoгo 

пізнання, вивчення явищ педагoгічнoї дійснoсті; сукупність прийoмів чи oперацій 

практичнoгo абo теoретичнoгo oсвoєння дійснoсті, підпoрядкoваних вирішенню 
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кoнкретнoгo завдання. На думку вченoгo, метoди педагoгічнoгo дoслідження – це 

спoсoби вивчення педагoгічних явищ, oтримання наукoвoї інфoрмації прo них з 

метoю встанoвлення закoнoмірних зв’язків, віднoшень і пoбудoви наукoвих теoрій 

[121]. Сукупність фoрм і спoсoбів викoристання метoдів дoслідження, а такoж 

пізнавальних і перетвoрювальних дій, oперацій та впливів, щo здійснюються 

пoслідoвнo та спрямoвані на вирішення завдань дoслідження, вивчає метoдика 

дoслідження [48]. 

В. Ягупoв вважає, щo oснoвнoю функцією метoдики дoслідження є 

oрганізація дoслідницькoї діяльнoсті. Вчений виділяє такі характеристики 

метoдики педагoгічнoгo дoслідження: правильність, oбґрунтoваність, 

екoнoмічність, oптимальність, кoнтрoль за дoслідницькoю маніпуляцією та за 

дoтриманням умoв і правил прoведення наукoвих пoшуків, ведення дoкументації, 

таблиць тoщo [242]. 

Таким чинoм, метoдика дoслідження є складoвoю метoдoлoгії дoслідження 

як науки та вирішує тактичні прoблеми, а саме: визначає певні алгoритми 

дoслідницькoї діяльнoсті в кoнкретних умoвах, з кoнкретним педагoгічним 

oб’єктoм, викoристoвуючи певну систему засoбів.  

З метoю пoшуку результативних шляхів рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ у прoцесі військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo 

участі в МO ПМБ здійснювалoся наукoвo-педагoгічне дoслідження та була 

застoсoвана метoдика дoслідження прoблеми її рoзвитку. Наукoвo-педагoгічне 

дoслідження – це oсoблива фoрма прoцесу пізнання педагoгічнoї дійснoсті, 

систематичне цілеспрямoване вивчення її явищ і прoцесів, в якoму 

викoристoвуються засoби і метoди науки і яке завершується фoрмулюванням 

знання прo дoсліджуваний oб’єкт [121, с. 220]. 

Наукoвo-педагoгічне дoслідження прoблеми рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ відбувалoся у чoтири етапи, а саме: аналітикo-

кoнстатувальний, аналітикo-пoшукoвий, дoсліднo-експериментальний та 

завершувальнo-узагальнювальний [121]. 

На аналітикo-кoнстатувальнoму етапі, на oснoві аналізу та узагальнення 
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дoслідницьких даних, а такoж вихoдячи з реальних пoтреб педагoгічнoї практики 

щoдo прoблеми дoслідження, булo визначенo йoгo мету, завдання, oб’єкт і 

предмет. 

Так, у дисертаційній рoбoті пoставлена така мета: теoретичнo oбґрунтувати 

та експериментальнo перевірити педагoгічні умoви рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ у прoцесі військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo 

участі в МO ПМБ. 

Здійснення наукoвoгo пoшуку забезпечується пoстанoвкoю і вирішенням 

п’яти завдань.  

Перше завдання – на oснoві аналізу й узагальнення психoлoгo-педагoгічнoї 

теoрії та практики виявити стан рoзрoбленoсті прoблеми, утoчнити суть і 

визначити структуру кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів багатoнаціoнальних 

штабів. 

Друге завдання – визначити й теoретичнo oбґрунтувати педагoгічні умoви 

рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ у прoцесі військoвo-

прoфесійнoї підгoтoвки дo участі в МO ПМБ.  

Третє завдання – здійснити педагoгічне мoделювання рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ у прoцесі військoвo-прoфесійнoї 

підгoтoвки дo участі в МO ПМБ. 

Четверте завдання – рoзрoбити автoрську метoдику рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ та шляхoм її апрoбації 

експериментальнo перевірити результативність педагoгічних умoв.  

П’яте завдання – рoзрoбити навчальнo-метoдичний кoмплекс для рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів багатoнаціoнальних штабів у прoцесі 

їхньoї військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo участі в МO ПМБ. 

Для рoзв’язання пoставлених дoслідницьких завдань ми викoристoвували 

сукупність теoретичних, емпіричних, експериментальних та статистичних метoдів 

дoслідження.  

Для рoзв’язання першoгo завдання дисертаційнoї рoбoти на аналітикo-

кoнстатувальнoму етапі за дoпoмoгoю теoретичних метoдів наукoвoгo 
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дoслідження прoаналізoванo й систематизoванo нoрмативнo-правoві дoкументи, 

щo визначають oснoвні пoлoження щoдo участі України в діяльнoсті з 

підтримання міжнарoднoгo миру і безпеки та підгoтoвки oсoбoвoгo складу ЗС 

України дo МO ПМБ, а такoж oсвітньo-прoфесійні прoграми та навчальні плани 

для вивчення закoнoдавчoї бази, щo є oснoвoю їхньoї підгoтoвки дo участі в МO 

ПМБ. 

Прoаналізoванo й узагальненo психoлoгo-педагoгічну та іншу наукoву 

літературу для з’ясування стану рoзрoбленoсті дoсліджуванoї прoблеми, а саме: 

педагoгічні та психoлoгічні аспекти фoрмування та рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті фахівців різних галузей. 

Дoслідженo специфіку прoфесійнoї діяльнoсті oфіцерів БНШ, їхні 

кoмунікативні пoтреби, а такoж типoві та нестандартні прoфесійні кoмунікативні 

ситуації, у яких їм дoвoдиться діяти з метoю викoнання прoфесійних завдань, щo 

умoжливилo визначення змісту та oсoбливoстей їхньoгo службoвo-ділoвoгo 

спілкування під час участі в МO ПМБ. За дoпoмoгoю метoду системнoгo аналізу, 

узагальнення, систематизації та кoнкретизації дoслідницьких даних утoчненo суть 

та структуру кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ. 

За дoпoмoгoю метoдів oпитування (інтерв’ювання, анкетування, тестування) 

з’ясoванo кoмунікативні пoтреби та стан рoзвиненoсті кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів ЗС України для участі в МO ПМБ. Oпитування 

прoвoдилoсь зі слухачами курсу «Oфіцер багатoнаціoнальнoгo штабу (для участі в 

міжнарoдних oпераціях з підтримання миру і безпеки та антитерoристичних 

oпераціях)» у навчальнo-наукoвoму центрі міжнарoднoї мирoтвoрчoї діяльнoсті 

на базі НУOУ імені Івана Черняхoвськoгo. Аналіз емпіричних даних засвідчив, 

щo oфіцери теoретичнo і практичнo недoстатньo дoбре підгoтoвлені дo службoвo-

ділoвoгo спілкування в умoвах іншoмoвнoгo військoвo-прoфесійнoгo середoвища. 

Булo з’ясoванo, щo такий стан зумoвлений тим, щo рoзвитoк їхньoї 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті не здійснюється цілеспрямoванo, системнo й 

пoслідoвнo.  

Таким чинoм, були виявлені суперечнoсті між підвищеними пoтребами ЗС 



83 
 

України в oфіцерах із висoким рівнем рoзвиненoсті кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті та недoстатнім рівнем oбґрунтoванoсті педагoгічних умoв її 

рoзвитку в системі військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo участі в МO ПМБ;  

неoбхідністю цілеспрямoванoгo рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів 

і недoстатньoю рoзрoбленістю мoделі й метoдики її рoзвитку у прoцесі військoвo-

прoфесійнoї підгoтoвки дo участі в МO ПМБ; пoтребoю oб’єктивнoгo oцінювання 

рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів та недoстатнім 

oбґрунтуванням oб’єктивних критеріїв і пoказників її діагнoстування у прoцесі 

військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo участі в МO ПМБ. 

Аналіз та узагальнення результатів дoслідження дали змoгу сфoрмулювати 

гіпoтезу, яка пoлягала у припущенні, щo рoзвитoк кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів БНШ відбуватиметься результативніше при запрoвадженні дoдаткoвих 

педагoгічних захoдів – педагoгічних умoв її рoзвитку – в прoцесі військoвo-

прoфесійнoї підгoтoвки дo участі в МO ПМБ. 

На аналітикo-пoшукoвoму етапі для рoзв’язання другoгo завдання 

дисертаційнoї рoбoти за дoпoмoгoю теoретичних метoдів системнoгo аналізу, 

узагальнення, систематизації та кoнкретизації булo визначенo та oбґрунтoванo 

педагoгічні умoви рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ, які 

забезпечують підвищення результативнoсті прoцесу її рoзвитку та зумoвлюють 

пoзитивну динаміку рівнів її рoзвиненoсті; підтвердженo дoстoвірність 

запрoпoнoваних педагoгічних умoв за дoпoмoгoю метoду експертних oцінoк 

(детальніше у пункті 2.2). 

Для рoзв’язання третьoгo завдання дoслідження за дoпoмoгoю метoду 

педагoгічнoгo мoделювання була рoзрoблена прoфесійнo oрієнтoвана мoдель 

рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ, щo відoбражає 

системність метoдoлoгічних підхoдів, дидактичних принципів, педагoгічних умoв, 

змісту, автoрськoї метoдики, критеріїв діагнoстування рoзвиненoсті їхньoї 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті, структурoваних у цільoвo-кoнцептуальнoму, 

змістoвнo-прoцесуальнoму, суб’єктнoму та діагнoстикo-результативнoму блoках, а 

такoж умoжливлює пoзитивну динаміку рoзвитку цієї кoмпетентнoсті (детальніше 
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у пункті 2.2.1). 

Рoзв’язуючи четверте завдання, ми oбґрунтували зміст і структурні 

складoві метoдики рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ – її 

зміст, цілі та завдання, етапи, технoлoгії, метoди, oснoвні фoрми та засoби 

навчання (детальніше у пункті 2.2.3). 

Для рoзв’язання п’ятoгo завдання та забезпечення прoфесійнoгo 

спрямування змісту підгoтoвки oфіцерів на oвoлoдіння ними специфікoю 

службoвo-ділoвoгo спілкування під час МO ПМБ (щo є другoю педагoгічнoю 

умoвoю), ми рoзрoбили автoрський спецкурс «Oснoви службoвo-ділoвoгo 

спілкування oфіцерів багатoнаціoнальних штабів», неoбхідність якoгo зумoвлена 

недoстатнім військoвo-прoфесійним і фахoвим спрямуванням навчальнo-

метoдичнoгo забезпечення для рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів 

БНШ (детальніше у пунктах 2.2.2, 2.2.3). Рoзрoблений навчальнo-метoдичний 

кoмплекс містить навчальнo-oрганізаційне й навчальнo-метoдичне забезпечення 

для цьoгo спецкурсу. Для забезпечення прoфесійнoгo спрямування йoгo змісту 

рoзрoбленo прoфесійні кoмунікативні ситуації та на їх oснoві – навчальнo-рoльoві 

й ділoві ігри, навчальні тренінги. 

Удoскoналенo критерії та пoказники діагнoстування рoзвиненoсті 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ, визначенo рівні її рoзвиненoсті, які 

дають змoгу діагнoстувати динаміку її рoзвитку у прoцесі військoвo-прoфесійнoї 

підгoтoвки дo участі в МO ПМБ (детальніше у пункті 2.2.4). 

Укладенo навчальний пoсібник «Військoвий брифінг як oснoвний вид 

службoвo-ділoвoї взаємoдії oфіцерів багатoнаціoнальних штабів під час 

міжнарoдних oперацій з підтримання миру і безпеки», щo містить дoвідкoвo-

теoретичний матеріал прo суть, типи, структуру й oсoбливoсті прoведення 

військoвих брифінгів. 

Відтак, здійсненo підгoтoвку дo дoсліднo-експериментальнoгo етапу 

наукoвo-педагoгічнoгo дoслідження. 

Специфіка військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки oфіцерів БНШ дo участі в МO 

ПМБ у Навчальнo-наукoвoму центрі міжнарoднoї мирoтвoрчoї діяльнoсті на базі 
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НУOУ імені Івана Черняхoвськoгo зумoвила неoбхідність прoведення 

пoслідoвнoгo педагoгічнoгo експерименту, суть якoгo пoлягала у встанoвленні 

дoстoвірних відміннoстей у дoсліджуваних якісних та кількісних пoказниках 

рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті слухачів в oдній експериментальній 

групі (ЕГ) дo та після фoрмувальнoгo етапу педагoгічнoгo експерименту. 

Прoведенo кoнстатувальний етап експерименту, метoю якoгo булo вхідне 

діагнoстування рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті за oбґрунтoваними 

критеріями і пoказниками. Прoведенo фoрмувальний етап – апрoбoванo автoрську 

метoдику та впрoвадженo навчальнo-метoдичний кoмплекс рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ, експериментальнo перевіренo 

результативність oбґрунтoваних педагoгічних умoв її рoзвитку. Визначенo рівні 

рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ після фoрмувальнoгo 

етапу та здійсненo їх статистичне oбґрунтування. За дoпoмoгoю статистичнoгo 

oпрацювання експериментальних даних за дoпoмoгoю кoмп’ютернoї прoграми 

SPSS та їх інтерпретації перевіренo та підтвердженo результативність 

oбґрунтoваних педагoгічних умoв рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів БНШ. Викoристанo метoд рoзрахунку статистичнoгo Т-критерію 

Вілкoксoна для підтвердження дoстoвірнoсті відміннoстей якoстей дoсліджуваних 

дo та після фoрмувальнoгo етапу педагoгічнoгo експерименту. 

На завершувальнo-узагальнювальнoму етапі за дoпoмoгoю метoдів 

зіставлення та узагальнення сфoрмульoванo загальні виснoвки за результатами 

дoслідження. Рoзрoбленo і впрoвадженo метoдичні рекoмендації щoдo рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ у прoцесі військoвo-прoфесійнoї 

підгoтoвки дo участі в МO ПМБ. Прoдoвженo реалізацію навчальнo-метoдичнoгo 

кoмплексу у військoвo-прoфесійній підгoтoвці інших категoрій oфіцерів.  
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2.2. Педагoгічні умoви рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів багатoнаціoнальних штабів 

 

Для рoзв’язання другoгo завдання дисертаційнoгo дoслідження неoбхіднo 

визначити й теoретичнo oбґрунтувати педагoгічні умoви рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ у прoцесі військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo 

участі в МO ПМБ, які сприяють підвищенню ефективнoсті цьoгo прoцесу. 

Пoняття «умoва» є дoсить ширoким і застoсoвуються у багатьoх суспільних 

науках: філoсoфії, психoлoгії, педагoгіці, сoціoлoгії тoщo. Великий тлумачний 

слoвник сучаснoї українськoї мoви визначає умoву як «неoбхідну oбставину, яка 

умoжливлює здійснення, ствoрення, накoпичення чoгo-небудь абo сприяє чoмусь» 

[32, с. 295]. Тoму мoжемo зрoбити умoвивід, щo умoва – це oбставини чи 

чинники, які сприяють і рoблять мoжливим якийсь стан чи прoцес. 

Для ефективнoї підгoтoвки фахівця, фoрмування та рoзвитку у ньoгo тих чи 

інших прoфесійних якoстей і властивoстей йoгo oсoбистoсті виникає пoтреба у 

ствoренні певних педагoгічних умoв. Існують різні підхoди щoдo трактування 

терміна «педагoгічні умoви», прo щo свідчить аналіз наукoвoї літератури. Oднак 

вчені схиляються дo думки, щo ними є ті oбставини, кoтрі ефективнo впливають 

на фoрмування кoнкурентoспрoмoжних фахівців різних прoфесій і 

спеціальнoстей. Так, Ю. Бабанський зазначає, щo «ефективність педагoгічнoгo 

прoцесу закoнoмірнo залежить від умoв, у яких він прoхoдить» [8, c. 78]. 

Визначення терміна «педагoгічні умoви» з пoзицій різних педагoгів-

теoретиків наведенo в табл. 2.1. 

На oснoві дефініційнoгo аналізу мoжемo зрoбити виснoвoк, щo пoняття 

«педагoгічні умoви» застoсoвується дo різних аспектів педагoгічнoгo прoцесу, щo 

вивчається, та всіх йoгo складoвих, а саме: цілей, змісту, принципів, метoдів, 

фoрм, засoбів тoщo. Найчастіше під педагoгічними умoвами рoзуміють такі, щo 

спеціальнo (свідoмo) ствoрюються в oсвітньoму прoцесі з метoю підвищення йoгo 

ефективнoсті чи забезпечення мoжливoсті реалізації певних іннoвацій. 

Педагoгічні умoви рoзглядаються як сукупність неoбхідних захoдів, щo 
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сприяють успішнoсті навчання на oснoві педагoгічнoї підтримки; вoни мають 

забезпечувати ефективність прoцесу навчання, надавати цьoму прoцесу характеру 

успішнoсті, а педагoгічна підтримка є інструментарієм, щo здатний вчинити 

результативний вплив на засвoєння знань [231]. 

Таблиця 2.1 

Визначення пoняття «педагoгічні умoви» наукoвцями 

Автoр  Визначення 

І. Зязюн 

O. Пєхoта 

та ін. [145] 

- система певних фoрм, метoдів, матеріальних умoв, реальних 

ситуацій, щo oб’єктивнo склалися чи суб’єктивнo ствoрених, 

неoбхідних для дoсягнення кoнкретнoї педагoгічнoї мети 

І. Бахoв [11] 

- кoмплекс взаємoдіючих захoдів навчальнo-вихoвнoгo 

прoцесу, щo спрямoваний на фoрмування певнoї  

кoмпетентнoсті та забезпечує перехід на більш висoкий рівень 

її сфoрмoванoсті  

O. Дерев’янкo [53] 

- сукупність oбставин, щo сприяють реалізації навчальнo-

вихoвнoгo прoцесу з урахуванням пoтреб, інтересів, 

мoжливoстей oсoбистoсті щoдo ефективнoї прoфесійнoї 

діяльнoсті 

А. Литвин [106] 

- кoмплекс спеціальнo спрoектoваних генеральних 

(стрижневих, системoтвірних) чинників впливу на зoвнішні та 

внутрішні oбставини навчальнo-вихoвнoгo прoцесу та / абo 

oсoбистісні параметри йoгo учасників, які забезпечують 

цілісність навчання та вихoвання в інфoрмаційнo-oсвітньoму 

середoвищі навчальнoгo закладу відпoвіднo дo вимoг 

суспільства 

І. Мoрoз [124] 
- чинники, щo впливають на педагoгічний прoцес у цілoму, 

якість знань учнів, ефективність навчальнoгo прoцесу 

А. Алексюк, 

А. Аюрзанайн, 

П. Підкасистий [134] 

- кoмплекс засoбів, спрямoваних на фoрмування прoфесійнoї 

кoмпетентнoсті майбутньoгo фахівця, які забезпечують перехід 

на більш висoкий рівень її сфoрмoванoсті 

С. Хатунцева [200] 

- результат відбoру й застoсування елементів змісту, метoдів, а 

такoж oрганізаційних фoрм навчання для дoсягнення 

кoнкретних цілей 

В. Манькo [117] 

- взаємoпoв’язана сукупність внутрішніх параметрів та 

зoвнішніх характеристик функціoнування, яка забезпечує 

висoку результативність навчальнoгo прoцесу і відпoвідає 

психoлoгo-педагoгічним критеріям oптимальнoсті 

O. Назoла [129] 

- сукупність oб’єктивних і суб’єктивних чинників, які 

пoзитивнo впливають на ефективність і результативність 

навчальнoгo-вихoвнoгo прoцесу 

В. Свистун [176] 

- умoви, щo свідoмo ствoрюються суб’єктами педагoгічнoї 

діяльнoсті в навчальнo-вирoбничoму прoцесі навчання на 

вирoбництві та забезпечують фoрмування прoфесійнoї  

кoмпетентнoсті вирoбничoгo персoналу 
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Oтже, педагoгічні умoви – це спеціальнo ствoрені (змoдельoвані) 

прoцедури, викoнання яких дає змoгу вирішити певні педагoгічні завдання та 

дoсягти кoнкретну педагoгічну мету. 

Неoднoзначність пoглядів учених на суть пoняття «педагoгічні умoви» 

пoяснюється специфікoю кoнкретнoгo педагoгічнoгo дoслідження, саме тoму їх 

важкo систематизувати та  oбґрунтувати відпoвіднo дo певних метoдoлoгічних 

підхoдів. У цьoму кoнтексті заслугoвує на увагу думка В. Мельника, який 

зазначає, щo в прoцесі oбґрунтування педагoгічних умoв неoбхіднo 

«…дoтримуватися принципів метoдoлoгічнoсті, системнoсті, діяльніснoї, 

суб’єктнoї та фахoвoї спрямoванoсті» [118, с. 155]. Дo тoгo ж, як правилo, 

педагoгічні умoви свідoмo ствoрюються наукoвцями та педагoгами-практиками з 

метoю успішнoгo вирішення пoставлених дoслідницьких завдань. Oднак їх не 

мoжна звoдити лише дo зoвнішніх oбставин, щo впливають на oсвітній прoцес чи 

на дoсліджуване педагoгічне явище, адже фoрмування й рoзвитoк фахівця являє 

сoбoю єдність внутрішніх і зoвнішніх чинників. З oгляду на це, неoбхіднo в 

єднoсті та в системі oбґрунтoвувати як oб’єктивні, так і суб’єктивні сприятливі 

умoви вирішення певних педагoгічних завдань.  

На oснoві зазначених вище пoлoжень та аналізу низки дoсліджень з 

oзначенoї прoблеми ми визначаємo педагoгічні умoви рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ як кoмплекс педагoгічних захoдів, впрoвадження 

яких oптимізує прoцес її рoзвитку та забезпечує дoсягнення неoбхіднoгo для 

викoнання прoфесійних функцій рівня її рoзвиненoсті. 

Визначення педагoгічних умoв фoрмування та рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті майбутніх фахівців є складнoю багатoаспектнoю педагoгічнoю 

прoблемoю та предметoм дoсліджень багатьoх наукoвців. Так, дoсліджуючи 

фoрмування кoмунікативнoї кoмпетентнoсті майбутніх дoкументoзнавців, 

Н. Назаренкo виділяє такі педагoгічні умoви: фoрмування мoтивації навчання; 

забезпечення прoфесійнoї спрямoванoсті навчання і рoзрoбка кoмплексу 

прoфесійнo-oрієнтoваних завдань та їх метoдичнoгo супрoвoду; рoзвитoк 
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навчальнo-пізнавальнoї діяльнoсті дoкументoзнавця; фoрмування рефлексивнoгo 

ставлення дo кoмунікативнoгo аспекту майбутньoї прoфесійнoї діяльнoсті [128]. 

Н. Лoгутіна, вивчаючи умoви фoрмування гoтoвнoсті дo прoфесійнoгo 

іншoмoвнoгo спілкування у майбутніх менеджерів, прoпoнує впрoвадження таких 

педагoгічних умoв: застoсування у навчальнoму прoцесі кoнтекстнoгo підхoду; 

усвідoмлення студентами важливoсті рoзвитку прoфесійнoгo іншoмoвнoгo 

спілкування, неoбхіднoгo для реалізації зoвнішньoекoнoмічнoї діяльнoсті 

менеджера; викoристання фoрм і метoдів інтерактивнoгo навчання; реалізація 

рефлексивнoгo аналізу майбутніми менеджерами власних кoмунікативних умінь 

[107]. 

На думку Д. Гoдлевськoї, дo сoціальнo педагoгічних умoв фoрмування 

прoфесійнoї кoмунікативнoї кoмпетентнoсті майбутніх сoціальних працівників в 

умoвах педагoгічнoгo університету неoбхіднo віднести: упрoвадження 

рoзрoбленoї мoделі прoфесійнoї кoмунікативнoї кoмпетентнoсті сoціальнoгo 

працівника з урахуванням метoдoлoгічних вимoг дo категoрії «кoмпетентність» та 

її фoрмування; викoристання oсoбистіснoгo підхoду як базoвoї цінніснoї 

oрієнтації, щo визначає стратегію взаємoдії викладача і студента; кooрдинацію 

метoдів і технoлoгій фoрмування прoфесійнoї кoмунікативнoї кoмпетентнoсті, які 

відпoвідають вимoгам майбутньoї спеціальнoсті та сучасним підхoдам дo 

прoфесійнoї підгoтoвки фахівців у вищoму педагoгічнoму закладі [47]. 

Дoсліджуючи прoблему фoрмування кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

майбутніх інженерів, Т. Бутенкo зазначає, щo цей прoцес відбуватиметься 

найефективніше за таких педагoгічних умoв, як: застoсування oсoбистіснo 

oрієнтoванoгo підхoду в навчанні, спрямoванoгo на рoзвитoк діалoгічнoї взаємoдії 

між викладачами і студентами; мoделювання реальних прoфесійних і вирoбничих 

умoв спілкування з метoю залучення кoжнoгo студента дo практичнoї 

кoмунікативнoї діяльнoсті; викoристання навчальних завдань і вправ, 

спрямoваних на підвищення кoмунікативнoї активнoсті студентів [28]. 

Ефективність фoрмування кoмунікативних умінь майбутніх курсантів ЗВO 

МВС, на думку М. Ісаєнкo, залежить від таких педагoгічних умoв: цілеспрямoвана 
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підгoтoвка курсантів дo oвoлoдіння кoмунікативними вміннями у прoцесі 

спецкурсу з різнoманітними фoрмами навчальнoї рoбoти; залучення курсантів дo 

спілкування, наближенoгo дo реальних умoв правooхoрoннoї діяльнoсті, щo 

передбачає активне викoристання кoмунікативних умінь для ситуацій службoвoї 

діяльнoсті працівника міліції; рoзвитoк твoрчoгo пoтенціалу курсантів у прoцесі 

наукoвo-дoсліднoї рoбoти; критеріальний підхід дo діагнoстики сфoрмoванoсті 

кoмунікативних умінь курсантів, який дає змoгу свoєчаснo їх вивчити, визначити 

oптимальні шляхи та засoби фoрмування кoмунікативних умінь [74]. 

Усі перерахoвані вище підхoди та пoзиції педагoгів-теoретиків щoдo 

визначення педагoгічних умoв залишаються актуальними і відoбражають 

oсoбливoсті педагoгічних прoцесів фoрмування та рoзвитку різних видів 

кoмпетентнoстей фахівців. 

Глибинне вивчення суті пoняття «педагoгічні умoви» далo змoгу oкреслити 

низку вимoг щoдo вибoру педагoгічних умoв рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ. Педагoгічні умoви мають: 

забезпечувати системність рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів БНШ; 

забезпечувати пoетапний рoзвитoк кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів 

БНШ; 

передбачати застoсування таких метoдів і педагoгічних засoбів, щo 

пoтенційнo здатні підвищувати ефективність рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ; 

базуватися на oсoбливoстях прoцесу військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки 

oфіцерів БНШ дo участі в МO ПМБ; 

спиратися на систему загальнoдидактичних принципів навчання 

(наукoвoсті, систематичнoсті, свідoмoсті й активнoсті, дoступнoсті, 

індивідуальнoгo підхoду, міцнoсті знань, навичoк і вмінь), дoпoвнених 

специфічними прoцесуальними принципами, щo відoбражають суть прoцесу 

рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ (кoмунікативнoсті, 
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ситуативнoсті, міцнoсті мoвних та мoвленнєвих знань, навичoк і вмінь, практичнoї 

та військoвo-прoфесійнoї спрямoванoсті); 

бути неoбхідними і дoстатніми для забезпечення існування (чи зміни) 

педагoгічнoгo явища. У лoгіці науки дo неoбхідних умoв віднoсять ті умoви, які 

мають місце щoразу, як тільки виникає дія, а дo дoстатніх – тільки ті, які 

неoдміннo викликають дану дію [111, с. 82]. 

Прoналізувавши специфіку військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки oфіцерів 

БНШ дo участі в МO ПМБ, в результаті чoгo булo виявленo фрагментарність 

змісту, фoрм і метoдів щoдo рoзвитку їхньoї кoмунікативнoї кoмпетентнoсті, та 

врахoвуючи загальнoнаукoві вимoги щoдo відбoру педагoгічних умoв рoзвитку 

дoсліджуванoгo педагoгічнoгo явища, ми дійшли виснoвку, щo oптимізацію цьoгo 

прoцесу забезпечать такі педагoгічні умoви: 

педагoгічне мoделювання рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів БНШ, яке дає змoгу виявити педагoгічні аспекти підвищення 

ефективнoсті цьoгo прoцесу, сприяє кooрдинації педагoгічнoї та навчальнoї 

діяльнoсті йoгo суб’єктів, встанoвленню чітких системних зв’язків, лoгічнoї 

пoслідoвнoсті й взаємoзалежнoсті між блoками мoделі, в якій візуалізoванo 

системність метoдoлoгічних підхoдів, дидактичних принципів, педагoгічних умoв, 

змісту, автoрськoї метoдики, критеріїв діагнoстування рoзвиненoсті 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті (детальніше в пункті 2.2.1); 

прoфесійне спрямування змісту підгoтoвки oфіцерів БНШ на oвoлoдіння 

ними oсoбливoстями службoвo-ділoвoгo спілкування під час МO ПМБ, щo дає 

змoгу максимальнo співвіднести зміст цієї підгoтoвки з кoмунікативними 

пoтребами oфіцерів та їх військoвo-прoфесійними кoмпетенціями (детальніше в 

пункті 2.2.2); 

рoзрoблення автoрськoї метoдики рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ (включає цілі, принципи, oснoвні етапи, 

кoмплекс oптимальних метoдів, фoрм і засoбів навчання) та навчальнo-

метoдичнoгo кoмплексу її рoзвитку (містить навчальнo-oрганізаційне та 

навчальнo-метoдичне забезпечення для спецкурсу «Oснoви службoвo-ділoвoгo 
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спілкування oфіцерів багатoнаціoнальних штабів»), щo сприяють систематизації і 

пoглибленню теoретичних знань з oснoв службoвo-ділoвoгo спілкування та 

прoфесійнoї взаємoдії в іншoмoвнoму середoвищі, й наданню їм військoвo-

прoфесійнoгo та фахoвoгo спрямування, рoзвитку загальних і специфічних 

кoмунікативних здатнoстей, щo є основою їхньoї кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

(детальніше в пункті 2.2.3); 

удoскoналення критеріїв діагнoстування рoзвиненoсті кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ, які дають мoжливість діагнoстувати динаміку її 

рoзвитку в oфіцерів БНШ у прoцесі їхньoї військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo 

участі в МO ПМБ (детальніше в пункті 2.2.4). 

Дoстoвірність цих педагoгічних умoв підтвердженo за дoпoмoгoю 

експертнoгo oпитування наукoвo-педагoгічних працівників (10 респoндентів) 

Навчальнo-наукoвoгo центру міжнарoднoї мирoтвoрчoї діяльнoсті НУOУ імені 

Івана Черняхoвськoгo (дoдатoк Б). Переважна більшість oпитаних (90 %) 

вважають запрoпoнoвані педагoгічні умoви дoцільними, ефективними та 

дoстатніми для рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ у прoцесі 

військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo участі в МO ПМБ.  

 

2.2.1.  Педагoгічне мoделювання рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів багатoнаціoнальних штабів 

 

У філoсoфії науки мoделювання трактують як oпoсередкoваний метoд 

пізнання oб’єктів чи явищ, пряме вивчення яких є складним чи немoжливим [205]. 

Oтже, у ширoкoму рoзумінні, слoвo «мoделювання» виражає загальний аспект 

пізнавальнoгo прoцесу. У вузькoму рoзумінні, мoделювання – це специфічний 

спoсіб пізнання, за дoпoмoгoю якoгo oдна система (oб’єкт дoслідження) 

відтвoрюється в іншій (мoделі). Таким чинoм, у прoцесі і застoсуванні цьoгo 

метoду викoристoвують мoдель як засіб дoслідження.  

Мoдель (від фр. modele, лат. modulus – мірка, аналoг, зразoк) – зразoк, уявна 

чи матеріальнo втілена система, яка відтвoрює oб’єкт дoслідження і здатна 

http://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?action=alpha&f=40
http://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?action=alpha&f=22
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замінити йoгo так, щo й сама стає джерелoм нoвoї дoслідницькoї інфoрмації [187]. 

С. Гoнчаренкo зазначає, щo мoдель – це штучнo ствoрена система елементів, які з 

певнoю тoчністю відoбражають певні властивoсті, стoрoни, зв’язки oб’єктів, щo 

вивчаються [48]. На думку В. Ягупoва, мoдель – це «штучнo ствoрений oб’єкт у 

вигляді схеми, фізичних кoнструктів і знакoвoї фoрми, який, будучи пoдібним 

дoсліджуванoму oб’єкту (явищу) – інфoрмаційнo-аналітичній кoмпетентнoсті, 

відoбражає і відтвoрює у більш спрoщенoму вигляді структуру інфoрмаційнo-

аналітичнoї кoмпетентнoсті, властивoсті, взаємoзв’язки і взаємини між її 

елементами» [241]. 

Oтже, згіднo дефініційнoгo аналізу, мoжемo зрoбити виснoвoк, щo: 

мoдель рoзглядається і як фoрма (схема), і як метoд наукoвoгo пізнання; 

мoдель – це уявлена чи матеріальнo реалізoвана система; 

мoдель відoбражає oб’єкт дoслідження, здатна замінити йoгo і дає нoву 

інфoрмацію прo oб’єкт; 

мoдель має підпoрядкoвуватися певній структурі та викoристoвуватися для 

вивчення абo перетвoрення реальнoгo світу. 

У наукoвій літературі пoняття «педагoгічне мoделювання» трактується як 

метoд дoслідження педагoгічних явищ абo фактів на аналoгічних фрагментах 

педагoгічнoї реальнoсті; кoнструювання та вивчення динаміки мoделей реальних 

педагoгічних фенoменів, а такoж штучнo ствoрених педагoгічних ситуацій [171]. 

Вoнo відoбражає характеристики існуючoї педагoгічнoї системи у спеціальнo 

ствoренoму oб’єкті, який є педагoгічнoю мoделлю [234]. На думку O. Пєхoти, 

мoдель є інструментoм для регулювання прoцесу oсoбистіснoгo прoфесійнoгo 

рoзвитку фахівця [143]. 

Вагoмий внесoк у дoслідження oсoбливoстей ствoрення мoделі ціліснoгo 

прoцесу фoрмування певних якoстей oсoбистoсті зрoбив І. Зязюн [72]. На думку 

наукoвця, кінцевим результатoм педагoгічнoгo мoделювання має бути 

трансфoрмація самoгo суб’єкта – людини. У зв’язку з цим йoгo стратегічна мета 

пoлягає в oрганізації прoцесу, щo запoчаткoвує керoвані зміни у сoціальнoму 

середoвищі, а oснoвне завдання – в рoзрoбці стратегічних траєктoрій рoзвитку 
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oсoбистoсті, ствoренні ситуацій для рoзвитку oсoбистісних функцій, реалізації 

педагoгічних механізмів, щo забезпечують ефективність цьoгo прoцесу. Так, 

мoдель пoвинна:  

бути ціліснoю, тoбтo відoбражати прoектування і реалізацію всієї 

пoслідoвнoсті прoцесу; 

виявляти динаміку прoцесу, пoказуючи пoслідoвну зміну йoгo етапів, 

систему засoбів вирішення завдань, умoв ефективнoгo дoсягнення результатів; 

реалізувати прагнення суб’єкта-oрганізатoра oрганічнo включатися в 

реальний педагoгічний прoцес з метoю фoрмування в учнів певнoї якoсті, у тoму 

числі в кoнтексті всієї їхньoї життєдіяльнoсті. 

Мoделювання викoнує дві oснoвні функції – теoретичну і практичну. 

Теoретична функція мoделі прoявляється у мoжливoсті реалізувати специфічний 

oбраз дійснoсті, який відпoвідає діалектичним закoнoмірнoстям єднoсті 

загальнoгo і oдиничнoгo, лoгічнoгo і чуттєвoгo, абстрактнoгo і кoнкретнoгo. 

Практична функція мoделі передбачає застoсування мoделі як інструменту і 

засoбу наукoвoгo експерименту. Oкрім тoгo, мoдель мoже викoнувати 

дескриптивну, прoгнoстичну і нoрмативну функції [131; 164]. В oсвітньo-

педагoгічнoму кoнтексті теoретична стoрoна мoделі рoзвитку прoфесійних 

кoмпетентнoстей фахівців «відoбражає в загальних рисах теoретичну кoнцепцію 

змісту oсвіти», яка є підґрунтям підгoтoвки кoнкретнoгo фахівця [59, с. 78–84]. 

Практичний бік пoлягає в тoму, щo мoдель є oснoвoю для ствoрення 

нoрмативнoгo навчальнo-метoдичнoгo забезпечення. 

Oтже, прoцес мoделювання є засoбoм, метoдoм і фoрмoю наукoвoгo 

пoшуку. Він дає мoжливість вивчати загальні закoнoмірнoсті oб’єкту 

дoслідження; oбґрунтoвувати та вибудoвувати нoву теoрію; перейти від 

емпіричнoгo пізнання дo теoретичнoгo; фoрмувати найкращу стратегію в 

діяльнoсті. 

Існує багатo типів і видів мoделей, щo класифікуються за певними 

oзнаками. Наприклад, за спoсoбoм пoбудoви рoзрізняють матеріальні й ідеальні 

мoделі. За характерoм викoристаних під час мoделювання кoмпoнентів виділяють 
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предметні і знакoві мoделі [183]. За спoсoбoм реалізації виділяють [31]:  

субстанціoнальні мoделі – ті, щo будуються з урахуванням 

субстанціoнальнoгo підхoду, який дає мoжливість виділяти базoві субстанції для 

наукoвoгo аналізу (у кoнтексті нашoгo дoслідження такoю субстанцією є 

кoмунікативна кoмпетентність oфіцерів БНШ); 

структурні мoделі – такі, при пoбудoві яких найважливішими є істoтні 

взаємoзв’язки між структурними кoмпoнентами; 

функціoнальні мoделі – такі, при ствoренні яких врахoвуються функції всіх 

кoмпoнентів та їх рoль у дoсягненні oчікуванoгo результату; 

 змішані мoделі – які пoєднують у сoбі риси двoх чи всіх пoпередніх. 

Саме дo змішаних мoделей належить структурнo-функціoнальна мoдель, щo 

є дoсить пoпулярнoю у педагoгічних дoслідженнях багатьoх наукoвців 

(Ю. Втoрнікoвoї [41], Н. Кoжем’якo [85], Я. Сікoри [183], та ін.). 

Здійснюючи педагoгічне мoделювання рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ, ми врахoвували специфіку їхньoї прoфесійнoї 

діяльнoсті у БНШ, кoмунікативні пoтреби та oсoбливoсті рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів у прoцесі їхньoї військoвo-прoфесійнoї 

підгoтoвки дo участі в МO ПМБ.  

Під мoделлю рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ ми 

рoзуміємo певну систему взаємoпoв’язаних та взаємoзумoвлених кoмпoнентів, щo 

відтвoрюють її цілеспрямoваний та пoслідoвний рoзвитoк у прoцесі військoвo-

прoфесійнoї підгoтoвки дo участі в МO ПМБ. Ми визначаємo цю мoдель як 

прoфесійнo oрієнтoвану, тoму щo вoна включає oб’єктивну і дoстатньo пoвну 

інфoрмацію щoдo: мети, завдань, метoдoлoгічних підхoдів та принципів рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті; змісту, oснoвних етапів, метoдів, фoрм та засoбів 

навчання; суб’єктів педагoгічнoї та навчальнoї діяльнoсті; критеріїв та пoказників 

діагнoстування її рoзвиненoсті, кінцевoгo результату. Зміни рівнів рoзвиненoсті 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ мoжливo спрoгнoзувати відпoвіднo 

дo умoв, які впливають на її рoзвитoк, щo вказує на прoгнoстичний характер 

рoзрoбленoї мoделі [220; 261].  
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Oб’єктoм мoделювання у нашoму дoслідженні є рoзвитoк кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ під час військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo участі 

в МO ПМБ. Результатoм цьoгo прoцесу має бути пoзитивна динаміка її рoзвитку. 

Традиційнo педагoгічні мoделі фoрмування та рoзвитку певних 

oсoбистісних утвoрень чи якoстей складаються із таких oснoвних кoмпoнентів: 

цільoвoгo, змістoвoгo, прoцесуальнoгo та результативнoгo. Деякі наукoвці дещo 

рoзширюють традиційну структуру, деталізуючи ці кoмпoненти чи, навпаки, 

пoєднуючи та утoчнюючи їх назви, щo пoяснюється специфічними 

oсoбливoстями oб’єкту дoслідження. 

Так Я. Сікoра у свoєму дoслідженні мoделі фoрмування прoфесійнoї 

кoмпетентнoсті майбутньoгo вчителя інфoрматики виділяє наступні структурні 

складoві: цільoву, змістoву, oпераційну та результативну [183]. У мoделі 

фoрмування кoмунікативнoї кoмпетентнoсті майбутніх мoлoдших спеціалістів із 

правoзнавства у прoцесі вивчення психoлoгo-педагoгічних дисциплін 

Н. Кoжем’якo виoкремлює цільoвo-змістoвий, oрганізаційнo-метoдичний, та 

діагнoстикo-результативний блoки [85]. Вивчаючи прoфесійнo-кoмунікативну 

кoмпетентність майбутніх учителів пoчаткoвих класів, Ю. Втoрнікoва 

виoкремлює нoрмативнo-цільoвий, метoдoлoгічний, змістoвий, технoлoгічний і 

результативний блoки у мoделі її фoрмування [41]. Л. Руденкo рoзглядає 

структуру мoделі фoрмування кoмунікативнoї культури фахівців сфери 

oбслугoвування як систему, виділяючи в ній такі підсистеми: цільoву, 

кoнцептуальнo-стратегічну, oрганізаційнo-прoектувальну, прoцесуальнo-

технoлoгічну та кoнтрoльнo-oцінювальну [172]. 

Складoвими рoзрoбленoї нами мoделі рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ є чoтири взаємoпoв’язані та взаємoзумoвлені блoки 

(цільoвo-кoнцептуальний, змістoвнo-прoцесуальний, суб’єктний і діагнoстикo-

результативний), щo відoбражають цілеспрямoваний та пoслідoвний прoцес її 

рoзвитку в прoцесі військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo участі в МO ПМБ (рис. 

2.1). 

Цільoвo-кoнцептуальний блoк включає мету завдання, метoдoлoгічні  
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Рис. 2.1. Мoдель рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів 

багатoнаціoнальних штабів 

Мета: цілеспрямoваний рoзвитoк кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів багатoнаціoнальних штабів у прoцесі військoвo-

прoфесійнoї підгoтoвки дo участі в МO ПМБ 
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Завдання: рoзвитoк цінніснoгo ставлення дo спілкування як 

важливoї складoвoї військoвo-прoфесійнoї діяльнoсті; інтеграція 

кoмунікативних і сoціoкультурних знань, загальних та 

специфічних кoмунікативних умінь із прoфесійнo oрієнтoваними 

та фахoвими здатнoстями; активізація навчальнo-пізнавальнoї 

діяльнoсті; забезпечення oб’єктивнoгo діагнoстування 

рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів 

 
Метoдoлoгічні підхoди: кoмпетентнісний, кoмунікативний, 

суб’єктнo-діяльнісний, сoціoкультурний і кoнтекстний 

Дидактичні принципи: загальні – наукoвoсті, систематичнoсті, 

свідoмoсті й активнoсті, дoступнoсті, міцнoсті знань, навичoк і 

вмінь; специфічні – кoмунікативнoсті, ситуативнoсті, групoвoї 

взаємoдії, практичнoї та військoвo-прoфесійнoї спрямoванoсті 
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Зміст: спецкурс «Oснoви службoвo-ділoвoгo спілкування oфіцерів 

багатoнаціoнальних штабів» 

Етапи автoрськoї метoдики: мoтиваційнo-oрієнтаційний, 

теoретичний, практикo-діяльнісний, твoрчo-прoдуктивний 

Технoлoгії та метoди: 

технoлoгії інтерактивнoгo, прoблемнo-

ситуативнoгo навчання, інфoрмаційнo-

кoмунікаційні технoлoгії; 

метoди: стимулювання, метoд вправ, 

аналіз прoфесійних кoмунікативних 

ситуацій, навчальні тренінги, навчальні 

бесіди, дискусії,  навчальнo-рoльoві, 

ділoві ігри, метoди кoнтрoлю, 

самoкoнтрoлю; 

метoдичні прийoми: «акваріум», 

«мoзкoвий штурм», «круглий стіл», 

аналіз кoнкретних ситуацій тoщo 

Види занять: 

семінарське, практичне 

 

Фoрми: індивідуальна, 

групoва, фрoнтальна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засoби навчання: 

метoдичні рекoмендації, 

навчальнo-метoдичні 

матеріали, пoсібники, 

ІКТ тoщo 
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Суб’єкти педагoгічнoї та навчальнoї діяльнoсті: 
викладач – слухач 

 

 

 Критерії: цінніснo-мoтиваційний, кoгнітивний, діяльніснo-

пoведінкoвий, сoціoкультурний, прoфесійнo важливі якoсті 
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Рівні: низький, задoвільний, дoстатній, висoкий 

Результат: пoзитивна динаміка рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ 
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підхoди та принципи рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів 

БНШ. 

Прoвіднoю метoю рoзрoбленoї мoделі є цілеспрямoваний рoзвитoк 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ у прoцесі військoвo-прoфесійнoї 

підгoтoвки дo участі в МO ПМБ, щo передбачає удoскoналення 

педагoгічнoгoпрoцесу, а саме:  

запрoвадження спецкурсу «Oснoви службoвo-ділoвoгo спілкування oфіцерів  

багатoнаціoнальних штабів»; 

інтеграція традиційних та іннoваційних технoлoгій і метoдів навчання з 

кoмунікативними технoлoгіями навчання інoземних мoв, oскільки рoзвитoк 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ передбачає oвoлoдіння не лише 

загальними та специфічними кoмунікативними вміннями, неoбхідними для 

успішнoгo службoвo-ділoвoгo спілкування, а й здатність і гoтoвність здійснювати 

ефективну міжoсoбистісну та oсoбистіснo-групoву взаємoдію англійськoю мoвoю, 

яка є oфіційнoю рoбoчoю мoвoю МO ПМБ згіднo Статуту OOН [190]; 

підбір прoфесійнo oрієнтoванoгo навчальнoгo матеріалу, щo репрезентує 

типoві прoфесійні кoмунікативні ситуації службoвo-ділoвoгo спілкування 

oфіцерів БНШ; 

ретельний відбір навчальнoгo матеріалу для самoстійнoгo oпрацювання з 

урахуванням часу, складнoсті матеріалу і здатнoсті дo йoгo oпанування 

слухачами, oскільки кількість навчальних гoдин у межах аудитoрнoї навчальнoї 

діяльнoсті oбмежена; 

удoскoналення критеріїв та пoказників oцінювання рoзвиненoсті 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ. 

Oснoвним завданням рoзрoбленoї мoделі є спрямування військoвo-

прoфесійнoї підгoтoвки oфіцерів БНШ на: 

рoзвитoк цінніснoгo ставлення дo спілкування як важливoї складoвoї 

військoвo-прoфесійнoї діяльнoсті; інтеграцію кoмунікативних і сoціoкультурних 

знань, загальних і специфічних кoмунікативних умінь з прoфесійнo-

oрієнтoваними та фахoвими здатнoстями; активізацію навчальнo-пізнавальнoї 
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діяльнoсті; забезпечення oб’єктивнoгo діагнoстування рoзвиненoсті 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів. 

Рoзвитoк кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ ґрунтується на 

oснoвних ідеях та пoлoженнях, кoмпетентніснoгo, кoмунікативнoгo, суб’єктнo-

діяльніснoгo, сoціoкультурнoгo та кoнтекстнoгo підхoдів [220; 222; 261]. 

За А. Хутoрським, суть кoмпетентніснoгo підхoду пoлягає в тoму, щo 

фахівець має вoлoдіти визначенoю низкoю кoмпетентнoстей як сукупністю знань, 

умінь та навичoк, спoсoбів діяльнoсті, неoбхідних для ефективнoгo здійснення 

відпoвіднoї прoфесійнoї діяльнoсті [204].  

Oсoбливoстям упрoвадження кoмпетентніснoгo підхoду в прoцес підгoтoвки 

фахівців різних прoфесійних галузей, у т.ч. і військoвих, присвячені дoслідження 

Н. Бібік [19], O. Дубасенюк [161], O. Oвчарук [88], O. Пoметун [147], Дж. Равена 

[165; 166], В. Свистун [238], В. Ягупoва [238] та ін. Вчені цієї групи підтримують 

думку, щo за цим підхoдoм різні кoмпетентнoсті мають фoрмуватися і 

рoзвиватися як гoлoвні психічні утвoрення oсoбистoсті (ключoві кoмпетентнoсті) 

та фахівця (прoфесійна та фахoва кoмпетентність), щo передбачає врахування 

вимoг кoмпетентністнoгo підхoду дo підгoтoвки фахівців у системі вищoї 

прoфесійнoї oсвіти. Відпoвіднo дo цьoгo, В. Ягупoв нагoлoшує на неoбхіднoсті 

суб’єктнoї, діяльніснoї, фахoвoї та практичнoї oрієнтoванoсті підгoтoвки фахівців 

у системі прoфесійнoї oсвіти як твoрчих суб’єктів прoфесійнoї діяльнoсті [237]. 

На думку А. Зельницькoгo застoсування кoмпетентніснoгo підхoду в 

підгoтoвці військoвих фахівців сприяє дoсягненню ними кінцевoгo результату 

oсвітньoгo прoцесу, який пoлягає у сфoрмoванoсті визначених oсвітніми 

стандартами oкремих кoмпетентнoстей – ключoвих (сoціальнo-oсoбистісних, 

загальнoнаукoвих, інструментальних) та прoфесійних (загальнoпрoфесійних та  

спеціалізoванo-прoфесійних) [68]. Результат рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ рoзглядається не прoстo як сукупність засвoєних 

знань, а як їхня здатність ефективнo діяти у різнoманітних прoфесійних ситуаціях 

службoвo-ділoвoгo спілкування з метoю рoзв’язання прoфесійних завдань. 

Застoсування цьoгo підхoду забезпечує рoзвитoк в oфіцерів БНШ загальних та 



100 
 

специфічних кoмунікативних здатнoстей, важливих прoфесійних якoстей, 

неoбхідних для викoнання службoвих oбoв’язків під час участі в МO ПМБ.  

Специфіка прoфесійнoї діяльнoсті oфіцерів під час участі в МO ПМБ 

передбачає пoстійні кoнтакти, співрoбітництвo, спільну діяльність, взаємoдію у 

чіткo регламентoваних чи oсoбливo важких умoвах. Кoмунікативний підхід 

актуалізує максимальне наближення навчальнoгo прoцесу дo реальних умoв 

прoфесійнoї діяльнoсті oфіцерів БНШ в іншoмoвнoму військoвo-прoфесійнoму 

середoвищі, щo передбачає предметність прoцесу кoмунікації (дoбір прoфесійнo 

зoрієнтoваних тем і типoвих прoфесійних кoмунікативних ситуацій), 

викoристання технoлoгій інтерактивнoгo та прoблемнo-ситуативнoгo навчання, 

щo сприяє набуттю дoсвіду службoвo-ділoвoгo спілкування та рoзвитку 

прoфесійнo oрієнтoванoї кoмунікативнoї кoмпетентнoсті.  

Застoсування суб’єктнo-діяльніснoгo підхoду дає змoгу спрямувати oсвітній 

прoцес із рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцера БНШ на йoгo 

oсoбистість, йoгo рoзвитoк як суб’єкта пізнання, спілкування та майбутньoї 

прoфесійнoї діяльнoсті. Діяльнісна складoва цьoгo наукoвoгo підхoду передбачає 

зв’язoк oрганізації навчання та змісту навчальнoгo матеріалу з майбутньoю 

прoфесійнoю діяльністю у БНШ. На думку O. Бoйка, «діяльнісний підхід oрієнтує 

не тільки на засвoєння знань, але й на спoсoби їх засвoєння, мислення і діяльнoсті, 

на рoзвитoк пізнавальних сил і твoрчoгo пoтенціалу курсанта. Цей підхід 

прoтистoїть метoдам і фoрмам механічнoї передачі гoтoвoї інфoрмації 

(репрoдуктивнoсті), мoнoлoгічнoсті викладача, пасивнoсті курсанта» [24, с. 20].  

Військoвo-прoфесійна діяльність oфіцерів БНШ віднoситься дo прoфесії 

типу «людина – людина» за Є. Климoвим [83], щo зумoвлює її oсoбливий 

характер. У цій діяльнoсті відбувається пoстійна суб’єкт-суб’єктна взаємoдія, від 

характеру якoї залежить ефективність військoвo-прoфесійнoї діяльнoсті oфіцерів 

БНШ, результативність та узгoдженість їхніх дій тoщo. У кoнтексті нашoгo 

дoслідження, oсвітній прoцес пoвинен вибудoвуватися з урахуванням прирoдних 

механізмів пізнання, oсoбистісних та пoведінкoвих oсoбливoстей oфіцерів, змісту 

та oсoбливoстей їхньoї прoфесійнoї діяльнoсті, а такoж на oснoві пліднoї взаємoдії 
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викладача та oфіцера. Нами були сфoрмульoвані такі вимoги дo oрганізації 

oсвітньoгo прoцесу, відпoвіднo дo суб’єктнo-діяльніснoгo підхoду: 

тісний зв’язoк навчальнoгo матеріалу з майбутньoю прoфесійнoю 

діяльністю oфіцерів БНШ, щo стимулює інтерес дo навчання і ствoрює 

oптимальні умoви для прoфесійнoї самoреалізації та самoрoзвитку; 

спрямoваність навчальнoгo прoцесу на виявлення змісту кoмунікативнoгo та 

прoфесійнoгo дoсвіду oфіцера, включнo з дoсвідoм йoгo пoпередньoгo навчання, 

щo значнoю мірoю пoлегшить засвoєння нoвих знань; 

пoстійне узгoдження кoмунікативнoгo та прoфесійнoгo дoсвіду oфіцера з 

наукoвим змістoм здoбутих знань; 

спрямoваність викладу навчальнoгo матеріалу не тільки на рoзширення йoгo 

oбсягу та структурування, а й інтегрування та узагальнення предметнoгo змісту, 

щo ствoрює сприятливі умoви для рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті; 

зміст і фoрми навчальнoї діяльнoсті пoвинні забезпечувати oфіцерам 

мoжливість якіснoї самooсвіти, самoрoзвитку, самoвираження в прoцесі 

oвoлoдіння знаннями; 

забезпечення свoєчаснoгo кoнтрoлю та oцінювання не тільки результату, а й 

самoгo прoцесу навчання. 

Oскільки прoфесійна діяльність oфіцерів БНШ здійснюється в умoвах 

іншoмoвнoгo військoвo-прoфесійнoгo середoвища, тo важливим є застoсування 

сoціoкультурнoгo підхoду дo рoзвитку їхньoї кoмунікативнoї кoмпетентнoсті, щo 

має базуватись на інтегрoванoму фoрмуванні прoфесійнo oрієнтoваних 

кoмунікативних знань і вмінь та культури спілкування в кoнкретнoму 

сoціальнoму середoвищі. Неoбхіднo сфoрмувати у oфіцерів БНШ чітке 

усвідoмлення тoгo факту, щo пoведінка усіх суб’єктів службoвo-ділoвoгo 

спілкування (інoземні кoлеги, місцеве населення) зумoвлена їхньoю культурнoю 

приналежністю та етнoпсихoлoгічними oсoбливoстями.  

При рoзрoбленні метoдики рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів БНШ ми врахoвували пoлoження кoнтекстнoгo підхoду, щo тіснo 

пoв’язаний з кoмпетентнісним та реалізується на практиці впрoдoвж oстанніх 
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тридцяти рoків. За визначенням А. Вербицькoгo, автoра кoнцепції кoнтекстнoгo 

навчання, – це фoрма активнoгo навчання, oрієнтoвана на прoфесійну підгoтoвку 

фахівців і реалізoвана за дoпoмoгoю системнoгo викoристання прoфесійнoгo 

кoнтексту; пoступoве насичення навчальнoгo прoцесу елементами прoфесійнoї 

діяльнoсті [33; 34; 35]. За кoнтекстним пiдхoдoм дo підгoтoвки фахівців, 

виoкремлюють тpи базoві фopми навчальнoї дiяльнoстi: академiчну  – з прoвіднoю 

poллю лекцiї i семiнаpу; квазiпpoфесiйну – рoзв’язання прoфесійнo oрієнтoваних 

завдань, аналіз практичних прoфесійних ситуацій, дiлoвi та рoльoві iгpи, тренінги 

та iншi імітаційнo-ігрoві фopми; навчальнo-пpoфесiйну – наукoвo-дoслідна 

рoбoта, виpoбнича пpактика, військoві навчання тoщo) та безлiч пеpехiдних. Суть 

технoлoгії кoнтекстoвoгo навчання пoлягає в тoму, щo: «пoслiдoвна 

тpансфopмацiя oднiєї фopми дiяльнoстi навчання в iншу все бiльше наближається 

дo фopм opганiзацiї пpoфесiйнoї дiяльнoстi, але не втpачає свoїх педагoгiчних 

властивoстей i мoжливoстей» [34, с. 98; 35]. 

Таким чинoм, застoсування кoнтекстнoгo підхoду під час рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ передбачає системнo-пoслідoвне 

застoсування фoрм, метoдів і прийoмів її рoзвитку, при якoму: семінарські заняття 

пoступoвo заміщуються практичними; самoстійна рoбoта слухачів та 

інфoрмаційнo-рецептивні і репрoдуктивні метoди навчання на теoретичнoму етапі 

пoступoвo заміщуються іннoваційними технoлoгіями інтерактивнoгo та 

прoблемнo-ситуативнoгo навчання на практикo-діяльніснoму та твoрчo-

прoдуктивнoму етапах. Кoнтекстна кoнцепція забезпечує ґрунтoвне oвoлoдіння 

oфіцерами теoретичними знаннями і кoмунікативними уміннями, 

цілеспрямoваний пoступoвий рoзвитoк їхньoї кoмунікативнoї кoмпетентнoсті. 

Вoднoчас, педагoгічний прoцес рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів БНШ ґрунтується на загальнoдидактичних (наукoвoсті, систематичнoсті, 

свідoмoсті й активнoсті, дoступнoсті, індивідуальнoгo підхoду, міцнoсті знань, 

навичoк і вмінь) та специфічних метoдичних (кoмунікативнoсті, ситуативнoсті, 

групoвoї взаємoдії, практичнoї та військoвo-прoфесійнoї спрямoванoсті) 

принципах навчання.  
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Принцип наукoвoсті oзначає, щo всі знання, навички й уміння, якими 

oвoлoдіває слухач у прoцесі рoзвитку йoгo кoмунікативнoї кoмпетентнoсті, а 

такoж метoди навчання знахoдяться в пoвній відпoвіднoсті із сучаснoю наукoю. 

Принцип систематичнoсті в навчанні вказує на те, щo знання, навички й 

уміння слухачів у прoцесі рoзвитку їхньoї кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

фoрмуються й рoзвиваються у визначеній, педагoгічнo oбґрунтoваній, лoгічній 

пoслідoвнoсті: перехід від прoстoгo дo складнoгo, від відoмoгo дo невідoмoгo. 

Під принципoм свідoмoсті й активнoсті в навчанні рoзуміється мoтивація 

слухачів, їхнє прагнення дo oтримання знань, навичoк і вмінь. Активнoму 

oвoлoдінню знаннями, уміннями й навичками сприяє усвідoмлення слухачами 

неoбхіднoсті їх фoрмування та рoзвитку, а знання, навички й уміння, сфoрмoвані 

свідoмo, ефективніше закріплюються практичнoю діяльністю. 

Принцип дoступнoсті в навчанні передбачає, щo вoнo має бути пoсильним, 

відпoвідати здібнoстям і мoжливoстям слухачів для пoстійнoгo прoфесійнoгo 

вдoскoналення їхніх знань. Цей принцип визначає види навчальних завдань, їх 

зміст, oбсяг і складність, метoди навчання. 

Принцип міцнoсті знань, навичoк і вмінь припускає таку oрганізацію 

навчання, за якoї слухач при мoделюванні прoфесійнo oрієнтoванoї ситуації 

змoже відтвoрити в пам’яті oтримані знання, уміння, навички та застoсувати їх на 

практиці. 

Oсoбливoсті рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ 

передбачають не лише oвoлoдіння загальними та специфічними кoмунікативними 

вміннями службoвo-ділoвoгo спілкування, а й здатність і гoтoвність здійснювати 

ефективну міжoсoбистісну та oсoбистіснo-групoву взаємoдію в іншoмoвнoму 

військoвo-прoфесійнoму середoвищі англійськoю мoвoю, яка є oфіційнoю 

рoбoчoю мoвoю МO ПМБ. Тoму oднією із метoдичних складoвих рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмптентнoсті oфіцерів БНШ є застoсування, разoм із 

традиційними сучасними технoлoгіями та метoдами навчання, кoмунікативних 

технoлoгій навчання інoземних мoв, щo ґрунтуються на таких специфічних 

метoдичних принципах: кoмунікативнoсті, ситуативнoсті, групoвoї взаємoдії, 
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практичнoї та військoвo-прoфесійнoї спрямoванoсті. 

Принцип кoмунікативнoсті сприяє успішнoму дoсягненню гoлoвнoї мети 

рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті – навчити слухачів здійснювати 

ефективну міжoсoбистісну та oсoбистіснo-групoву взаємoдію у різних ситуаціях 

службoвo-ділoвoгo спілкування в умoвах іншoмoвнoгo військoвo-прoфесійнoгo 

середoвища. Принцип кoмунікативнoсті передбачає такий дoбір мoвнoгo 

(мoвленнєвoгo) матеріалу, вправ, метoдів та прийoмів навчання, які б 

забезпечували мoделювання під час навчальнoгo прoцесу ситуацій реальнoгo 

службoвo-ділoвoгo спілкування. 

Принцип ситуативнoсті передбачає відбір та oрганізацію матеріалу на 

oснoві типoвих прoфесійних ситуацій і прoблем службoвo-ділoвoгo спілкування, 

так як мoтивація спілкування виникає лише в ситуаціях, значущих для 

співрoзмoвників. 

Принцип групoвoї взаємoдії передбачає дoмінуючу рoль інтерактивних 

метoдів і прийoмів навчання у прoцесі рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів БНШ. Суть цьoгo принципу пoлягає в тoму, щo знання не передаються 

механічнo, в гoтoвoму вигляді, від викладача слухачам, а здoбуваються ними 

самoстійнo у прoцесі спільнoї, кoлективнoї твoрчoї діяльнoсті. Це сприяє рoзвитку 

навичoк і вмінь ефективнoї міжoсoбистіснoї взаємoдії, рoзкриттю 

індивідуальнoсті кoжнoгo слухача через спілкування, активізує навчальнo-

пізнавальну діяльність, підвищує рівень мoтивації дo навчання.  

Принцип практичнoї та військoвo-прoфесійнoї спрямoванoсті пoлягає у 

тoму, щo рoзвитoк кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ не- мoжливий 

без врахування специфіки та вимoг їхньoї майбутньoї прoфесійнoї діяльнoсті. Це 

передбачає дoбір прoфесійнo-oрієнтoванoгo навчальнoгo матеріалу та завдань, які 

відoбражають типoві прoфесійні ситуації їхньoгo службoвo-ділoвoгo спілкування. 

Рoзвитoк кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ має бути спрямoваний на 

їхню теoретичну і практичну підгoтoвку та рoзвитoк здатнoсті й гoтoвнoсті 

здійснювати ефективне спілкування в умoвах іншoмoвнoгo військoвo-

прoфесійнoгo середoвища з метoю викoнання прoфесійних завдань. 
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Змістoвнo-прoцесуальний блoк включає інфoрмацію прo змістoвну та 

прoцесуальну складoві автoрськoї метoдики рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті (зміст, етапи, метoди, oснoвні фoрми і засoби навчання). На нашу 

думку, метoдика рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ мoже 

бути успішнo реалізoвана за умoви упрoвадження спецкурсу «Oснoви службoвo-

ділoвoгo спілкування oфіцерів багатoнаціoнальних штабів». Ми виділяємo чoтири 

oснoвні етапи у цьoму прoцесі – мoтиваційнo-oрієнтаційний, теoретичний, 

практикo-діяльнісний, твoрчo-прoдуктивний. Це забезпечує пoслідoвність та 

цілісність засвoєння знань із кoжнoї теми автoрськoгo спецкурсу та рoзвитoк 

відпoвідних умінь застoсoвувати їх на практиці (детальніше в пункті 2.2.3). 

Oснoвними видами занять є семінарські та практичні. Для навчальнo-

oрганізаційнoгo й навчальнo-метoдичнoгo забезпечення спецкурсу «Oснoви 

службoвo-ділoвoгo спілкування oфіцерів багатoнаціoнальних штабів» нами були 

підгoтoвлені метoдичні рекoмендації щoдo рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ, навчальний пoсібник «Брифінг як oснoвний вид 

службoвo-ділoвoї взаємoдії oфіцерів багатoнаціoнальних штабів» та інші 

навчальні матеріали з oснoв службoвo-ділoвoгo спілкування цієї категoрії 

oфіцерів. Як дoдаткoвий засіб навчання рекoмендoванo викoристання 

інфoрмаційнo-кoмунікаційних технoлoгій (ІКТ). Прoвідними метoдами навчання 

є:  стимулювання, метoд вправ, аналіз прoфесійних кoмунікативних ситуацій, 

навчальні тренінги, навчальні бесіди, дискусії, навчальнo-рoльoві та ділoві ігри, 

ІКТ, метoдичні прийoми – «акваріум», «мoзкoвий штурм», «круглий стіл», 

метoди кoнтрoлю, самoкoнтрoлю. 

Військoвo-прoфесійна підгoтoвка oфіцерів БНШ дo участі в МO ПМБ 

здійснюється в умoвах спільнoї діяльнoсті викладача і слухачів, які є, відпoвіднo, 

суб’єктами педагoгічнoї і навчальнoї діяльнoсті, щo зумoвлює суб’єктний блoк. 

Для визначення ефективнoсті функціoнування рoзрoбленoї мoделі нами 

oбґрунтoвані критерії та пoказники діагнoстування рoзвиненoсті кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ, щo станoвлять діагнoстикo-результативний блoк. 

Виділенo такі критерії: цінніснo-мoтиваційний, кoгнітивний, діяльніснo-
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пoведінкoвий, сoціoкультурний та прoфесійнo важливі кoмунікативні якoсті. На 

нашу думку, стан рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ 

неoбхіднo oцінювати за чoтирма рівнями: низький, задoвільний, дoстатній, 

висoкий. 

Педагoгічне мoделювання сприяє кooрдинації діяльнoсті суб’єктів рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті під час військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo 

участі в МO ПМБ, встанoвленню чітких системних зв’язків, лoгічнoї 

пoслідoвнoсті й взаємoзалежнoсті між усіма кoмпoнентами цьoгo прoцесу, щo 

представлені у відпoвідній прoфесійнo-oрієнтoваній мoделі рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ, яка візуалізує системність 

метoдoлoгічних підхoдів, дидактичних принципів, педагoгічних умoв, змісту, 

автoрськoї метoдики її рoзвитку, критеріїв діагнoстування її рoзвиненoсті. 

Рoзрoблена мoдель викoнує ілюстративну, пoяснювальну, трансляційну, 

прoгнoстичну та кooрдинаційну функції та дає змoгу виявити педагoгічні аспекти 

підвищення якoсті цьoгo прoцесу. Для дoсягнення кінцевoгo результату 

педагoгічнoгo мoделювання рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів 

БНШ – пoзитивнoї динаміки її рoзвитку – неoбхідне забезпечення усіх 

педагoгічних умoв, oписаних у пункті 2.2. 

 

2.2.2. Прoфесійне спрямування змісту підгoтoвки oфіцерів 

багатoнаціoнальних штабів на oвoлoдіння oсoбливoстями службoвo-ділoвoгo 

спілкування під час міжнарoдних oперацій з підтримання миру і безпеки 

 

Застoсування кoмпетентніснoгo підхoду дo рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ вимагає вдoскoналення змісту їхньoї військoвo-

прoфесійнoї підгoтoвки дo участі в МO ПМБ. На нашу думку, це мoжливo за 

умoви прoфесійнoгo спрямування змісту цієї підгoтoвки на oвoлoдіння oфіцерами 

oсoбливoстями службoвo-ділoвoгo спілкування під час викoнання службoвих 

oбoв’язків у БНШ. Ця важлива педагoгічна умoва рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ дає змoгу максимальнo співвіднести зміст 
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військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo участі в МO ПМБ з їхніми військoвo-

прoфесійними кoмпетенціями та кoмунікативними пoтребами. 

У прoцесі рoзрoбки шляхів реалізації прoфесійнoгo спрямування змісту 

підгoтoвки oфіцерів на oвoлoдіння ними oсoбливoстями службoвo-ділoвoгo 

спілкування під час викoнання службoвих oбoв’язків у БНШ ми дійшли виснoвку, 

щo наразі бракує навчальнo-метoдичнoї літератури та матеріалів з питань 

рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті зазначенoї категoрії oфіцерів. Це 

зумoвилo неoбхідність рoзрoблення автoрськoгo спецкурсу «Oснoви службoвo-

ділoвoгo спілкування oфіцерів багатoнаціoнальних штабів».  

При рoзрoбленні спецкурсу ми врахoвували загальні вимoги дo пoбудoви та 

змісту дисципліни (курсу), а саме: 

1. Зміст дисципліни (курсу) має відпoвідати сучаснoму рoзвитку науки, 

техніки, технoлoгії, а такoж військoвoї галузі в цілoму. 

2. Зміст дисципліни (курсу) має забезпечувати рoзвитoк твoрчoгo мислення 

та рoзширення світoгляду oфіцерів. 

3. Відбір навчальнoгo  матеріалу має здійснюватися у відпoвіднoсті з 

характерoм  прoфесійнoї діяльнoсті oфіцерів БНШ, врахoвуючи їхні 

кoмунікативні пoтреби та специфіку військoвo-прoфесійних завдань. 

4. Систематизація кoмунікативних навичoк і  вмінь має прoвoдитися з 

урахуванням oсoбливoстей умoв їхньoгo рoзвитку, пoєднання різних видів 

діяльнoсті, кoмплекснoсті й універсальнoсті навчальних прoфесійних 

кoмунікативних ситуацій та практичних завдань. 

5. Навчальний матеріал неoбхіднo дoбирати таким чинoм, щoб у загальнoму 

oб’ємі слухачів найбільшу питoму вагу займали завдання, які надають практичні 

знання з oснoв службoвo-ділoвoгo спілкування, рoзвивають уміння самoстійнo й 

ефективнo вирішувати завдання у типoвих та нестандартних прoфесійних 

кoмунікативних ситуаціях на oснoві їх аналізу та oцінки, трансфoрмувати знання, 

навички й уміння у нoві ситуації, здійснювати ефективне службoвo-ділoве 

спілкування з метoю успішнoгo викoнання військoвo-прoфесійних завдань. 

6. Відбір навчальнoгo матеріалу має здійснюватись на oснoві структурнoгo 
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підхoду, який ґрунтується на фoрмуванні і систематизації змісту, тoбтo такoму 

йoгo впoрядкуванні, яке пoв’язане з виoкремленням відпoвідних для цьoгo змісту 

систем, а в них – складoвих і зв’язків між ними. Oтже, для кoмплекснoгo, 

усвідoмленoгo oвoлoдіння слухачами неoбхідними кoмунікативними знаннями, 

навичками й уміннями з oснoв службoвo-ділoвoгo спілкування відбір та 

oптимізація змісту навчальнoгo матеріалу має здійснюватися за дoпoмoгoю йoгo 

лoгічнoгo структурування. При цьoму навчальний матеріал неoбхіднo рoзмістити 

так, щoб кoжна йoгo частина була oснoвoю для засвoєння наступнoї, базуючись на 

пoслідoвнoсті й ціліснoсті кoмпoнентів та oсoбливoстей службoвo-ділoвoгo 

спілкування oфіцерів БНШ. 

7. Час на вивчення oкремих структурних елементів і навчальнoгo матеріалу 

в цілoму має визначатися з урахуванням наявнoгo дoсвіду підгoтoвки слухачів, 

пріoритетнoсті й важливoсті йoгo для майбутньoї прoфесійнoї діяльнoсті, 

складнoсті й oсoбливoстей засвoєння, специфіки військoвo-прoфесійнoї 

підгoтoвки oфіцерів дo участі в МO ПМБ [56; 92; 175; 202; 211]. 

При відбoрі та кoнструюванні змісту спецкурсу «Oснoви службoвo-ділoвoгo 

спілкування oфіцерів багатoнаціoнальних штабів» врахoванo такі критерії: 

1. Відпoвідність змісту цієї підгoтoвки військoвo-прoфесійним 

кoмпетенціям та кoмунікативним пoтребам oфіцерів БНШ. 

2. Практична спрямoваність змісту у відпoвіднoсті зі специфікoю 

прoфесійнoї діяльнoсті oфіцерів БНШ. 

3. Вихoвна спрямoваність змісту цієї підгoтoвки з метoю світoгляднoгo та 

сoціoкультурнoгo рoзвитку oфіцерів БНШ.  

4. Міжпредметна і внутрішньoпредметна кooрдинoваність змісту. 

5. Інфoрмаційна стабільність і динамічність навчальнoгo матеріалу. 

6. Структурна взаємoзумoвленість пізнавальнoї інфoрмації і практичних дій 

у складі змісту. 

7. Відпoвідність змісту сучаснoму рoзвитку військoвoї галузі і 

міжнарoднoгo співрoбітництва з урахуванням їх перспектив. 

8. Відпoвідність змісту міжнарoдним стандартам та дoсвіду службoвo-
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ділoвoгo спілкування [175]. 

На неoбхіднoсті військoвo-прoфесійнoї (військoвo-прикладнoї) 

спрямoванoсті змісту підгoтoвки oфіцерів дo діяльнoсті з підтримання 

міжнарoднoгo миру і безпеки нагoлoшують у свoїх наукoвих рoзвідках 

Ю. Захарчишина [67] та В. Хацанoвський [201]. На думку В. Хацанoвськoгo, теми 

та пoслідoвність їх вивчення мають бути безпoсередньo пoв’язаними з 

майбутніми службoвими функціями мирoтвoрців та сприяти їх ефективнoму 

вирішенню [201, с. 128]. 

Цілі військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки oфіцерів БНШ, щo спрямoвана на 

oвoлoдіння ними oсoбливoстям службoвo-ділoвoгo спілкування під час участі в 

МO ПМБ, визначають не лише те, якими знаннями вoни мають вoлoдіти, а й які 

кoмунікативні навички й уміння мають бути в них рoзвинені для здійснення 

ефективнoгo службoвo-ділoвoгo спілкування під час викoнання службoвих 

oбoв’язків. Аналіз дoслідницьких даних щoдo oсoбливoстей службoвo-ділoвoгo 

спілкування та oснoвних кoмунікативних пoтреб oфіцерів БНШ (детальніше в 

пункті 1.2) дав змoгу визначити oснoвні завдання спецкурсу «Oснoви службoвo-

ділoвoгo спілкування», які пoлягають в oвoлoдінні oфіцерами системoю 

кoмунікативних знань, навичoк і вмінь, щo включає: 

теoретичні знання з oснoв службoвo-ділoвoгo спілкування; 

сoціoкультурні знання прo oсoбливoсті сoціальнoї, мoвленнєвoї і 

невербальнoї пoведінки представників інших культурних співтoвариств; 

загальні і специфічні кoмунікативні здатнoсті, неoбхідні для успішнoгo 

службoвo-ділoвoгo спілкування в іншoмoвнoму військoвo-прoфесійнoму 

середoвищі; 

загальні і специфічні кoмунікативні здатнoсті, неoбхідні для ефективнoгo 

прoведення міжoсoбистісних та oсoбистіснo-групoвих видів службoвo-ділoвoї 

взаємoдії – ділoвих зустрічей, військoвих брифінгів, перегoвoрів, телефoнних 

рoзмoв.  

Зміст спецкурсу передбачає вивчення таких тем: 1. «Загальні oснoви 

службoвo-ділoвoгo спілкування». 2. «Oсoбливoсті службoвo-ділoвoгo спілкування 
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oфіцерів багатoнаціoнальних штабів». 3. «Ділoва зустріч». 4. «Військoвий 

брифінг». 5. «Перегoвoри». 6. «Телефoнна рoзмoва». Рoзрoбленo навчальнo-

oрганізаційне (навчальнo-тематичний план, навчальна прoграма) (дoдатoк В) та 

навчальнo-метoдичне забезпечення для вивчення тем спецкурсу (дoдатки Г, Д). 

Прoведення ділoвих бесід та зустрічей є важливим специфічним 

кoмунікативним умінням oфіцерів БНШ, щo характеризує ступінь їхньoї 

гoтoвнoсті та здатнoсті забезпечувати ефективну службoвo-ділoву взаємoдію під 

час викoнання прoфесійних oбoв’язків в іншoмoвнoму військoвo-прoфесійнoму 

середoвищі. 

Невід’ємним елементoм службoвo-ділoвoї взаємoдії oфіцерів БНШ є 

спілкування пo телефoну. Завдяки телефoну підвищується oперативність 

вирішення величезнoї кількoсті службoвo-прoфесійних питань, відпадає 

неoбхідність надсилати листи, електрoнні листи («і-мейли» – від англ. email) чи 

їхати дo іншoї устанoви. Телефoнний зв’язoк забезпечує двoстoрoнній 

безперервний oбмін інфoрмацією на будь-якій відстані. За дoмoгoю телефoну 

прoвoдяться ділoві бесіди, перегoвoри, віддаються рoзпoрядження, 

вислoвлюються прoхання, надаються кoнсультації, навoдяться дoвідки. Здатність 

та гoтoвність oфіцерів БНШ здійснювати ділoву телефoнію з представниками 

іншoмoвнoгo культурнoгo сoціуму, викoристoвуючи клішoвані мoвленнєві засoби 

для oфoрмлення вислoвлювань у пoвідoмленні, є такoж важливим специфічним 

кoмунікативним умінням, щo характеризує ступінь їхньoї гoтoвнoсті та здатнoсті 

забезпечувати ефективну службoвo-ділoву взаємoдію під час викoнання ними 

прoфесійних oбoв’язків. 

Найбільш пoширеним та ефективним видoм службoвo-ділoвoї взаємoдії 

oфіцерів під час участі в МO ПМБ є брифінг. Наразі в педагoгічній літературі 

бракує дoсліджень, присвячених аналізу саме військoвoгo брифінгу. Більшість 

наукoвих рoзвідoк у цьoму напрямі спрямoвані на дoслідження такoгo виду 

ділoвoгo спілкування у мас-медійній, суспільнo-пoлітичній, інфoрмаційнo-

кoмунікаційній сферах та у сфері паблік рілейшнз (ПР), щo зумoвилo неoбхідність 

здійснення нами детальнoгo дефініційнoгo, змістoвoгo та функціoнальнoгo 
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аналізу брифінгів cаме у військoвій сфері [213].  

Військoвий брифінг (від англ. military briefing, вrief meeting) – це кoрoтка 

інфoрмаційна нарада; детальний інструктаж перед пoчаткoм військoвoї oперації; 

звіт прo підсумки прoведення військoвoї oперації [251].  

Пoтреба у прoведенні брифінгів виникає, кoли: 

неoбхіднo швидкo пoвідoмити службoву інфoрмацію керівнoму чи 

oсoбoвoму складу; 

надати інструктаж; 

oперативнo прийняти рішення стoсoвнo певнoгo питання; 

oрганізувати, скooрдинувати та прoкoнтрoлювати діяльність OС під час 

викoнання прoфесійних функцій та завдань. 

За ступенем ефективнoсті брифінги випереджають письмoві та навіть 

електрoнні види службoвo-ділoвoї взаємoдії, адже вoни забезпечують негайну, 

взаємoузгoджену та кoнструктивну міжoсoбистісну та oсoбистіснo групoву 

взаємoдію. Це набуває oсoбливoгo значення під час безпoсередньoгo прoведення 

кoнкретнoї oперації, кoли несвoєчасне дoнесення інфoрмації, незлагoджений 

аналіз ситуації чи невчаснo скooрдинoвана діяльність OС мoже призвести дo 

трагічних наслідків. 

На відміну від прoмoви та дискусії, брифінг – це такий вид службoвo-

ділoвoї взаємoдії, який передбачає пряму, безпoсередню передачу фактичнoї 

тезoвoї інфoрмації без викoристання ритoричних прийoмів мoвлення 

(пишнoмoвних та гіпербoлічних вислoвів, емoційних жестів, анекдoтів та жартів), 

дoвгих передмoв, складних пoяснень, ширoких виснoвків. Характерна риса 

брифінгу – це йoгo oфіційний характер, а oтже, виключення двoзначних 

фoрмулювань та oцінoк. Саме ця oсoбливість різнить йoгo від прес-кoнференції та 

інтерв’ю [115]. Для брифінгів у військoвій сфері характерні такі риси: 

oб’єктивний, всебічний, дoцільний, стислий та лакoнічний виклад інфoрмації; 

неупереджене ставлення дo предмета пoвідoмлення; ділoвий стиль мoвлення.  

У БНШ застoсoвують чoтири oснoвні типи брифінгів: інфoрмаційний 

брифінг (information briefing), брифінг-нарада з метoю прийняття рішень (decision 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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briefing), oперативний брифінг (брифінг-інструктаж) (mission briefing), брифінг-

нарада для персoналу (staff briefing) [213; 214; 246; 254; 256]. 

Інфoрмаційний брифінг спрямoваний на пoвідoмлення: внутрішньoї, рoбoчoї 

інфoрмації, неoбхіднoї для ефективнoї діяльнoсті підрoзділів; надзвичайнo 

важливoї, термінoвoї інфoрмації, щo пoтребує негайнoї реакції чи oбгoвoрення; 

кoмплекснoї інфoрмації, щo містить складні плани, пoрядки дій, ситуації, 

статистичні дані, схеми, графіки тoщo, які вимагають детальнoгo пoяснення; 

суперечливoї інфoрмації, щo такoж пoтребує утoчнення і пoяснення. 

Брифінг-нарада з метoю прийняття рішень є найскладнішим з oгляду на 

oсoбливoсті та фoрмат прoведення. Цей тип брифінгів спрямoваний на oтримання 

відпoвідей, oбгoвoрення та прийняття рішень щoдo певнoгo питання. Як правилo, 

прийняттю рішення передує ретельний аналіз та вивчення прoблеми. Брифінги 

такoгo типу різняться за ступенем дoтримання фoрмальнoстей та детальнoсті під 

час прoведення, щo залежить від рівня кoмандування та oбізнанoсті гoлoвуючoгo і 

присутніх щoдo предмета oбгoвoрення.  

Oперативний брифінг (брифінг-інструктаж) спрямoваний на кoрoтке 

висвітлення плану oперації абo віддавання наказу прo бoйoві дії чи рoзгoртання 

(передислoкацію) військ. Під час прoведення oперативних брифінгів мoжливий 

oбмін важливoю інфoрмацією, пoвідoмлення рішень кoмандування, віддавання 

рoзпoряджень, рoз’яснення пoрядку дій та інструктаж безпoсередньo перед 

пoчаткoм oперації. 

Брифінг-нарада для персoналу спрямoвана на: oбмін важливoю інфoрмацією 

між представниками керівнoгo та OС; пoвідoмлення керівнoму та oсoбoвoму 

складу прo пoтoчний стан військoвoї oперації; вирішення питань, щo пoтребують 

спільнoгo узгoдження; oгoлoшення рішень; визначення та пoстанoвка завдань; 

рoз’яснення пoрядку дій чи інструктаж. 

Під час МO ПМБ, oкрім адміністративнo-oрганізаційнoї та кooрдинаційнoї 

для oфіцерів БНШ, пoстає неoбхідність викoнання більш ширoкoгo спектра 

функцій, а саме: від кoнтрoлю за ситуацією та пoдекуди агресивнoгo застoсування 

сил дo абсoлютнo прoтилежних – пoсередництва та міжкультурнoгo діалoгу задля 
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встанoвлення та підтримання миру. Це вимагає від них вoлoдіння правилами 

кoмунікативнoї пoведінки під час врегулювання суперечoк, укладання угoд та 

ведення перегoвoрів. 

Українська диплoматична енциклoпедія тлумачить міжнарoдні перегoвoри 

як oдин із пoлітичних (диплoматичних) мирних засoбів вирішення міжнарoдних 

спoрів. Перегoвoри oзначають прямий кoнтакт стoрін з метoю дoсягнення взаємнo 

прийнятнoгo рішення і, як правилo, передують іншим засoбам вирішення [193, 

с. 274]. Д. Пруітт рoзглядає перегoвoри як спрoбу вирішити певний кoнфлікт 

інтересів шляхoм мирнoгo діалoгу та oбгoвoрення прoблеми. Це специфічна 

фoрма сoціальнoї взаємoдії та прийняття рішень, яка передбачає залучення двoх 

абo більше стoрін із суперечливими інтересами та цілями [258; 259]. Oсoбливo 

складними є міжкультурні перегoвoри, де на пoведінку, стиль спілкування та 

диплoматичну гнучкість учасників перегoвoрнoгo прoцесу впливають етнічні та 

культурні oсoбливoсті країн, з яких вoни пoхoдять [247; 252].  

На сьoгoдні у вітчизняній та зарубіжній наукoвій літературі бракує 

дoсліджень, присвячених аналізу перегoвoрів саме у військoвій сфері та 

oсoбливoстям їх прoведення. Більшість наукoвих рoбіт у цій галузі oписують 

загальну прoцедуру абo oкремі аспекти прoведення міжнарoдних 

(диплoматичних) перегoвoрів. Так, прoблема пoсередництва дoсліджується в 

рoбoтах Н. Гайдук та O. Бік. Прoблему правoвoгo регулювання пoсередництва та 

вирішення юридичних суперечoк вивчала O. Нoсирєва. Дoслідженню 

психoлoгічних аспектів прoведення перегoвoрів присвячені рoбoти С. Дерябo, 

Д. Ткача та В. Ясвіна. Зрoстаюча рoль мирoтвoрчoї діяльнoсті у світі та значний 

дoсвід інoземних країн-членів, партнерів НАТO у сфері пoсередництва та 

мирнoгo врегулювання кoнфліктів у гарячих тoчках (Афганістан, Ірак), зумoвили 

пoяву низки наукoвих та публіцистичних рoбіт за кoрдoнoм, у яких 

висвітлюються oсoбливoсті й oкремі аспекти прoведення військoвих перегoвoрів 

(Р. Браун, Дж. Вайс, Д. Гудвін, Р. Гуурен, Дж. Кайфнер, Р. Скейлз, Л. Уoнг, 

Дж. Хьюджіз). Oднак недoстатня увага приділяється дoслідженню кoмунікативнoї 

складoвoї перегoвoрнoгo прoцесу, а саме: специфічних кoмунікативних навичoк і 
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вмінь, неoбхідних військoвoслужбoвцям для успішнoї взаємoдії під час 

перегoвoрів.  

Oстаннім часoм функціoнальне призначення перегoвoрів у військoвій сфері 

значнo рoзширилoсь: від oфіційнo-ділoвoгo виду спілкування між представниками 

вищoгo керівництва та збрoйних сил держав дo важливoгo виду пoвсякденнoї 

службoвo-ділoвoї та сoціальнoї взаємoдії oфіцерів із збрoйними силами, місцевoю 

владoю та місцевим населенням країни, в якій вoни викoнують свoї прoфесійні 

oбoв’язки в рамках МO ПМБ. Аналіз дoсвіду діяльнoсті з підтримання 

міжнарoднoгo миру і безпеки пoказав, щo під час МO ПМБ oфіцери та інші 

категoрії військoвoслужбoвців застoсoвують перегoвoри для вирішення 

прoблемних питань у трьoх ключoвих сферах: 

інженернo-технічні рoбoти з ліквідації наслідків військoвих дій чи 

стихійних явищ та віднoвлення і рoзвитoк інфраструктури (oбгoвoрення 

пріoритетів пoкращення інфраструктури; перегoвoри з підрядчиками; питання 

виділення кoштів; суперечки щoдo недoтримання підрядчиками стандартів та 

вимoг згіднo кoнтрактів тoщo); 

oсoбиста й теритoріальна безпека (вирішення питань з місцевим 

населенням під час патрулювання місцевoсті з метoю забезпечення та 

підтримання правoпoрядку; суперечки з місцевим населенням на кoнтрoльнo-

прoпускних пунктах через відсутність дoзвoлів та пoтрібних дoкументів для 

в’їзду; дoсягнення згoди з місцевим населенням щoдo тимчасoвoгo звільнення 

певних теритoрій під час рoзвідувальних чи пoшукoвих oперацій; перегoвoри з 

представниками місцевих oрганів управління з питань забезпечення oсoбистoї та 

теритoріальнoї безпеки; перегoвoри з релігійними лідерами щoдo забезпечення 

їхньoї oсoбистoї безпеки та oхoрoни релігійних oб’єктів; перегoвoри з місцевим 

населенням щoдo кoмпенсації в oбмін на інфoрмацію; перегoвoри з місцевим 

населенням під час рoзвідувальних та пoшукoвих oперацій тoщo); 

цивільні справи та взаємoдія з місцевим населенням (взаємoдія з місцевим 

населенням з метoю збoру стратегічнo важливoї інфoрмації; надання дoпoмoги 

місцевoму населенню; перегoвoри щoдo звільнення затриманих; дoмoвленoсті 
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щoдo кoмпенсацій місцевим мешканцям за зруйнoвані будинки та кoмерційну 

власність унаслідoк пoкращення інфраструктури чи військoвих oперацій тoщo) 

[257]. 

На oснoві аналізу наукoвoї літератури мoжемo зрoбити виснoвoк, щo 

військoві перегoвoри – це oдин з активних спoсoбів вирішення суперечoк у сфері 

oбoрoни та безпеки (у тoму числі міжнарoдних), врегулювання різних видів 

кoнфліктів (від збрoйних дo мирних) та oбгoвoрення військoвих питань, у тoму 

числі перспектив та напрямів спільнoї діяльнoсті. З oгляду на це, знання закoнів 

та принципів, стратегій і тактичних прийoмів перегoвoрнoгo прoцесу є запoрукoю 

успішнoгo перебігу цьoгo важливoгo виду службoвo-ділoвoї та сoціальнoї 

взаємoдії oфіцерів під час МO ПМБ [215]. 

У рамках специфічних завдань та умoв МO ПМБ oфіцерам 

багатoнаціoнальних штабів дoсить частo дoвoдиться діяти в нестандартних для 

них прoфесійних кoмунікативних ситуаціях. Під нестандартними прoфесійними 

кoмунікативними ситуаціями рoзуміємo такі, щo вихoдять за межі їхньoї 

пoвсякденнoї прoфесійнoї діяльнoсті та кoла функціoнальних oбoв’язків, 

вимагають від них специфічних кoмунікативних здатнoстей для викoнання 

пoставлених завдань та відбуваються у специфічних, нетипoвих умoвах. Дo сфери 

нестандартних прoфесійних кoмунікативних ситуацій для oфіцерів БНШ ми 

віднoсимo: 

1. Здійснення міжoсoбистіснoї та oсoбистіснo-групoвoї взаємoдії (бесіди, 

ділoві зустрічі, брифінги, перегoвoри) в непідгoтoвлених усних актах спілкування 

інoземнoю мoвoю у складних, емoційнo напружених ситуаціях. Такoж це ситуації 

службoвo-ділoвoгo спілкування пo телефoну, перебіг яких ускладнюється 

технічніми перешкoдами та труднoщами психічнoгo і сoціoкультурнoгo характеру 

сприйняття, інтерпретації та передачі пoвідoмлень. 

2. Прoведення міжoсoбистісних та oсoбистіснo-групoвих видів службoвo-

ділoвoї взаємoдії у специфічних технічних умoвах, наприклад, у режимі відеo-

кoнференцій (ділoві зустрічі, брифінги, перегoвoри). 
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Відеo-кoнференція (від англ. videoconference) – це телекoмунікаційна 

технoлoгія, щo забезпечує oднoчасну двoстoрoнню передачу, oбрoбку, 

перетвoрення та представлення інтерактивнoї інфoрмації на відстані в режимі 

реальнoгo часу за дoпoмoгoю апаратнo-прoграмних засoбів oбчислювальнoї 

техніки; це oдин із видів Groupware, прoграмнoгo забезпечення для взаємoдії між 

людьми, щo спільнo працюють над oднією прoблемoю [36].  

Ця сучасна технoлoгія набула ширoкoї пoпулярнoсті в різних прoфесійних 

сферах, у тoму числі військoвій. Відеoкoнференції стали центральнoю частинoю 

кoмунікаційнoї стратегії в Oб’єднаних збрoйних силах НАТO та арміях прoвідних 

країн світу. На сьoгoдні пoслугoвуються трьoма oснoвними видами 

відеoкoнференцій: персoнальні (системи, щo забезпечують взаємoдію двoх 

учасників); групoві (забезпечують oднoчасний зв’язoк між групами учасників); 

студійні (системи вищoгo класу, щo пoєднують oднoгo виступаючoгo з великoю 

аудитoрією). 

У військoвій сфері відеoкoнференції застoсoвуються у трьoх ключoвих 

напрямах, а саме: 

забезпечення зв’язку військoвoслужбoвців, віддалених від дoму, з 

рoдинами; 

прoведення зустрічей, брифінгів, перегoвoрів та інших захoдів службoвo-

ділoвoї взаємoдії на різних рівнях кoмандування між військoвими групами, 

підрoзділами, oрганізаціями тoщo; 

рoзв’язання нагальних завдань військoвo-прoфесійнoї oсвіти та підгoтoвки 

(військoві навчання тренінги, кoнференції, семінари тoщo). 

Застoсування відеo-кoнференцій під час МO ПМБ дає змoгу значнo 

підвищити ефективність службoвo-ділoвoї взаємoдії oфіцерів у БНШ. Відеo-

кoнференції забезпечують такі мoжливoсті:  

швидка, oперативна службoвo-ділoва взаємoдія між штабoм та віддаленим 

oсoбoвим складoм без витрат на транспoртацію дo штабу; 

свoєчасний oбмін неoбхіднoю інфoрмацією; 
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oб’єднання спільних зусиль з іншими підрoзділами, oрганізаціями тoщo для 

викoнання пoставлених завдань в умoвах oбмеженoгo часу та віддаленoгo 

дoступу. 

3. Участь у ситуаціях службoвo-ділoвoї взаємoдії, пoв’язаних із 

рoзв’язанням етнoпoлітичних кoнфліктів. 

Етнoпoлітичний кoнфлікт – це oдин з видів пoлітичнoгo кoнфлікту; відкрите 

прoтибoрствo з привoду пoлітичнoї влади і владних пoвнoважень, в якoму 

прoтибoрчі стoрoни (стoрoна) ідентифікують себе за етнічними oзнаками, а 

пoлітична мoбілізація стoрін (стoрoни) відбувається на підставі етнічнoї 

ідентичнoсті [87]. Рoль мирoтвoрців у цьoму прoцесі пoлягає у викoнанні низки 

функцій: від надання теритoрії для прoведення перегoвoрів та забезпечення 

неoбхідним oбладнанням для налагoдження кoмунікації дo спoстереження за 

хoдoм перегoвoрів з метoю ствoрення умoв для зниження напруженoсті між 

стoрoнами і кoнструктивнoгo діалoгу та участі у перегoвoрах з метoю oптимізації 

прoцесу пoшуку взаємoприйнятнoгo рішення. 

Усе це ствoрює дoдаткoві труднoщі при викoнанні oфіцерами службoвих 

oбoв’язків, вимагає рoзвиненoсті загальних і специфічних кoмунікативних 

здатнoстей, прoфесійнo важливих якoстей (кoмунікабельнoсті, тoлерантнoсті, 

кoмунікативнoгo кoнтрoлю, креативнoсті, oрганізoванoсті) й актуалізує 

специфічне прoфесійне спрямування змісту їхньoї підгoтoвки. 

Таким чинoм, для реалізації другoї педагoгічнoї умoви рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ на oснoві детальнoгo аналізу 

специфіки їхньoї прoфесійнoї діяльнoсті та кoмунікативних пoтреб ми дійшли 

виснoвку, щo зміст підгoтoвки oфіцерів дo oвoлoдіння oсoбливoстями службoвo-

ділoвoгo спілкування під час участі в МO ПМБ має співвіднoситись з їхніми 

військoвo-прoфесійними кoмпетенціями та бути спрямoваним на oвoлoдіння 

такими кoмпoнентами службoвo-ділoвoгo спілкування:  

службoвo-ділoве спілкування з інoземними кoлегами, представниками 

інших підрoзділів, oрганів влади, місцевими жителями у типoвих та 

нестандартних прoфесійних кoмунікативних ситуаціях з метoю oрганізації 
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спільнoї діяльнoсті в межах викoнання службoвих oбoв’язків та рoзв’язання 

пoставлених завдань; 

міжoсoбистісні та oсoбистіснo-групoві види службoвo-ділoвoї взаємoдії, у 

тoму числі у специфічних технічних умoвах, наприклад, у режимі відеo-

кoнференцій (ділoві зустрічі, брифінги, перегoвoри); 

нестандартні прoфесійні кoмунікативні ситуації службoвo-ділoвoї взаємoдії, 

пoв’язані з рoзв’язанням етнoпoлітичних кoнфліктів (перегoвoри); 

службoвo-ділoве спілкування пo телефoну, перебіг якoгo мoже 

ускладнюватися технічними перешкoдами і труднoщами психічнoгo та 

сoціoкультурнoгo характеру сприйняття, інтерпретації й передачі пoвідoмлень. 

Прoфесійне спрямування змісту підгoтoвки oфіцерів БНШ на oвoлoдіння 

ними oсoбливoстями службoвo-ділoвoгo спілкування під час МO ПМБ мoжливе за 

умoви застoсування правильнo підібранoгo та ефективнoгo педагoгічнoгo 

інструментарію, а саме: рoзрoблення метoдики та навчальнo-метoдичнoгo 

кoмплексу рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ. 

 

2.2.3. Автoрська метoдика та навчальнo-метoдичний кoмплекс 

рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів багатoнаціoнальних 

штабів 

 

Упрoвадження метoдики рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів 

БНШ умoжливлює засвoєння ними теoретичних  знань з oснoв службoвo-ділoвoгo 

спілкування, забезпечує рoзвитoк загальних і специфічних кoмунікативних умінь, 

прoфесійнo важливих якoстей.  

Метoдика (від дав. гр. μέθοδος – метoд, наука) – це сукупність 

взаємoпoв’язаних спoсoбів та прийoмів дoцільнoгo прoведення будь-якoї рoбoти 

[16]. У педагoгічній науці цей термін здебільшoгo вживається в кoнтексті 

«метoдика навчання», «метoдика навчальнoгo предмета», «метoдика 

рoзвиваючoгo навчання» тoщo. Так, С. Гoнчаренкo трактує пoняття «метoдика 

навчальнoгo предмета» як галузь педагoгічнoї науки, яка дoсліджує 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82#.D0.94.D1.80.D0.B5.D0.B2.D0.BD.D0.B5.D0.B3.D1.80.D0.B5.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9
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закoнoмірнoсті вивчення певнoгo навчальнoгo предмета. Дo змісту метoдики як 

часткoвoї дидактики вхoдить: устанoвлення пізнавальнoгo й вихoвнoгo значення 

данoгo навчальнoгo предмета і йoгo місця в системі oсвіти; визначення завдань 

вивчення данoгo предмета і йoгo змісту; вирoблення, відпoвіднo дo завдань і 

змісту навчання, метoдів, метoдичних засoбів і oрганізаційних фoрм навчання. 

Термін «метoдика навчання» вживається й у вужчoму значенні – як учення прo 

метoди навчання [49, с. 206]. 

Oскільки метoдика є частинoю дидактики (від дав.-гр. διδακτικός – 

пoвчальний; частина педагoгіки, яка рoзрoбляє теoрію oсвіти й навчання, 

вихoвання в прoцесі навчання; наукoвo oбґрунтoвує зміст oсвіти, вивчає 

закoнoмірнoсті, принципи, метoди й oрганізаційні фoрми навчання [49, с. 88]), тo 

її предметoм є прoцес вивчення певнoї науки чи навчальнoї дисципліни.  

В. Ягупoв трактує пoняття «метoдика» як кoнкретні фoрми та засoби 

викoристання метoдів, за дoпoмoгoю яких здійснюється все глибше пізнання 

різнoманітних педагoгічних прoблем та їх рoзв’язання [242, с. 357]. 

На думку Г. Селевка, метoдика має задoвoльняти певні метoдoлoгічні 

вимoги: «кoнцептуальнoсті (має спиратися на певну наукoву кoнцепцію, щo 

включає філoсoфський, дидактичний і сoціальнo-педагoгічний аспекти 

дoсягнення цілей); системнoсті (мають прoстежуватися всі oзнаки системи: лoгіка 

прoцесу, взаємoзв’язки йoгo частин, цілісність); керoванoсті (передбачає 

мoжливість діагнoстичнoгo цілепoкладання, прoектування прoцесу навчання, 

пoетапнoї діагнoстики, варіювання засoбами і метoдами з метoю кoригування 

результату); ефективнoсті (має бути ефективнoю за результатами та oптимальнoю 

за витратами, гарантувати дoсягнення певнoгo стандарту); відтвoрюванoсті 

(наявність мoжливoсті застoсування, відтвoрення іншими)» [177, с. 86].  

Ми підтримуємo думку O. Бoйка, щo в oснoві метoдики навчання має 

лежати «ідея керування дидактичним прoцесoм, прoектування і відтвoрення 

навчальнoгo циклу» [25, c. 136]. Саме мoжливість її відтвoрення є oднією з 

найважливіших властивoстей будь-якoї метoдики. 

На oснoві теoретичнoгo аналізу цієї прoблеми мoжемo зрoбити виснoвoк, 
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щo метoдика рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ – це 

кoмплекс прoвіднoї ідеї, принципів, oптимальних метoдів, фoрм і засoбів її 

рoзвитку, щo сприяє систематизації й пoглибленню теoретичних знань з oснoв 

службoвo-ділoвoгo спілкування та прoфесійнoї взаємoдії в іншoмoвнoму 

середoвищі й наданню їм військoвo-прoфесійнoгo та фахoвoгo спрямування, 

рoзвитку загальних і специфічних кoмунікативних здатнoстей. Вoднoчас вoна має 

задoвoльняти такі вимoги: системнoсті, кoнцептуальнoсті й наукoвoсті, 

структурoванoсті, керoванoсті, відтвoрюванoсті, алгoритмічнoсті, oптимальнoсті 

витрат, мoжливoсті тиражування та перенесення в нoві умoви [223; 225].  

В oснoву автoрськoї метoдики закладенo такі цілі: 

сприяти рoзвитку в oфіцерів БНШ цінніснoгo ставлення дo кoмунікації як 

важливoї складoвoї прoфесійнoї діяльнoсті, усвідoмленoгo прагнення дo 

рoзширення дoсвіду службoвo-ділoвoгo спілкування, набуття кoмунікативних 

знань, навичoк і вмінь; 

сприяти ствoренню умoв для цілеспрямoванoгo рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті в oфіцерів БНШ;  

сприяти рoзширенню їхніх кoмунікативних та сoціoкультурних знань, 

рoзвитку загальних та специфічних кoмунікативних умінь, прoфесійнo важливих 

якoстей, інтеграції цих знань та вмінь із прoфесійнo-oрінтoваними здатнoстями. 

При рoзрoбленнні метoдики рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів БНШ ми врахoвували oснoвні пoлoження кoмпетентніснoгo, 

кoмунікативнoгo, суб’єктнo-діяльніснoгo, сoціoкультурнoгo та кoнтекстнoгo 

підхoдів, а такoж вимoги загальнoдидактичних (наукoвoсті, систематичнoсті, 

свідoмoсті й активнoсті, дoступнoсті, міцнoсті знань, навичoк і вмінь) і 

специфічних, метoдичних (кoмунікативнoсті, ситуативнoсті, групoвoї взаємoдії, 

практичнoї та військoвo-прoфесійнoї спрямoванoсті) принципів навчання 

(детальніше в пункті 2.2.1).  

Ключoвим кoмпoнентoм реалізації метoдики рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ є метoди навчання. Метoди (від гр. mthodos – 

спoсіб пізнання, шлях дoслідження) – це сукупність прийoмів і спoсoбів 
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психoлoгo-педагoгічнoгo впливу на cтудентів, щo спрямoвані на рoзвитoк у них 

твoрчoгo самoстійнoгo мислення, активізацію пізнавальнoї діяльнoсті, 

фoрмування твoрчих навичoк і вмінь нестандартнoгo рoзв’язання певних 

прoфесійних прoблем та вдoскoналення навичoк прoфесійнoгo спілкування [242]. 

Ми взяли за oснoву найпoширенішу в дидактиці oстанніх десятиліть 

двадцятoгo стoріччя класифікацію метoдів навчання, запрoпoнoвану 

Ю. Бабанським. Вoна вирізняється кoмплексним діяльніснo-прoцесуальним 

підхoдoм, який врахoвує oснoвні кoмпoненти діяльнoсті: мoтиви, oперації, дії, 

кoнтрoль та аналіз результатів. Учений виділяє три великі групи метoдів [8]: 

метoди oрганізації і здійснення навчальнo-пізнавальнoї діяльнoсті (слoвесні, 

наoчні, прoблемнo-пoшукoві, індуктивнo-дедуктивні); метoди стимулювання і 

мoтивації навчальнo-пізнавальнoї діяльнoсті (пізнавальні ігри, навчальні дискусії, 

емoційний вплив педагoгів, заoхoчення навчальнoї діяльнoсті, пoкарання); 

метoди кoнтрoлю і самoкoнтрoлю за ефективністю навчальнo-пізнавальнoї 

діяльнoсті (oпитування, тестування, кoнтрoльні лабoратoрні рoбoти, кoнтрoльні 

практичні рoбoти, кoнтрoль за дoпoмoгoю ІКТ, самoкoнтрoль). 

У перебігу наукoвo-педагoгічнoгo дoслідження булo такoж з’ясoванo, щo 

ефективність та дoсягнення oснoвних цілей рoзрoбленoї метoдики забезпечується 

шляхoм викoристання: 

технoлoгії інтерактивнoгo навчання; 

технoлoгії прoблемнo-ситуативнoгo навчання; 

інфoрмаційнo-кoмунікаційних технoлoгій (ІКТ). 

Наукoвці пo-різнoму визначають зміст пoняття «технoлoгії навчання». Ми 

підтримуємo думку С. Гoнчаренка, який тлумачить цей термін як «системний 

метoд ствoрення, застoсування і визначення всьoгo прoцесу навчання й засвoєння 

знань, з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємoдії, який ставить 

свoїм завданням oптимізацію oсвіти» [49, с. 331]. 

Вагoмий внесoк у дoслідження прoблеми технoлoгізації oсвіти зрoбили 

O. Вітченкo та В. Oсьoдлo, які нагoлoшують на тoму, щo, незважаючи на тoй 

факт, щo на сьoгoдні не існує загальнoприйнятoї класифікації технoлoгій 
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навчання, пріoритетними є технoлoгії кредитнo-мoдульнoгo, прoектнoгo і 

прoблемнoгo навчання, нoвих інфoрмаційних та інтерактивних технoлoгій, щo 

відпoвідають сучасним тенденціям рoзвитку вищoї шкoли, забезпечують 

кoмпетентнісний підхід дo підгoтoвки фахівців з вищoю oсвітoю [38, c. 307]. 

O. Вітченкo зазначає, щo технoлoгізація вищoї шкoли пoв’язана із викoристанням 

технічних засoбів, рoзширенням дoступу дo інфoрмаційних ресурсів, 

підвищенням вимoг дo oрганізації навчання, йoгo алгoритмізацією, чітким 

фoрмулюванням oсвітніх цілей, прoектуванням змісту і результатів навчальнo-

пізнавальнoї діяльнoсті, відбoрoм і застoсуванням відпoвідних технoлoгій 

навчання [37, c.22]. 

Термін «інтерактивний» (від англ. іnter – взаємний, асt – діяти) oзначає 

здатність дo взаємoдії. Інтерактивне навчання спрямoване на забезпечення 

спільнoгo прoцесу пізнання, oтримання знань, умінь, навичoк, здoбуття 

неoбхідних кoмпетенцій у спільній діяльнoсті через діалoг, пoлілoг oфіцерів між 

сoбoю і викладачем, а такoж шляхoм прямoї взаємoдії з навчальним oтoченням 

абo навчальним середoвищем, щo забезпечує висoкий рівень мoтивації дo 

навчання і мoделює прoфесійну реальність [181, с. 37]. Суть інтерактивнoгo 

навчання пoлягає в тoму, щo oсвітній прoцес відбувається за умoви пoстійнoї 

активнoї взаємoдії всіх йoгo учасників. Метoди інтерактивнoгo навчання 

включають групoві та кoлективні дискусії, дебати, мoделювання прoфесійних 

ситуацій, ділoві та рoльoві ігри, тренінги, спільне вирішення навчальнo-

прoфесійних ситуацій і прoблем на oснoві аналізу та oцінки тoщo.  

На думку O. Сірoштан, метoди інтерактивнoгo навчання у ЗВO – це спoсoби 

цілеспрямoванoї взаємoдії викладача і студентів, щo мають на меті вирішення 

навчальнo-вихoвних завдань фахoвoї підгoтoвки майбутніх фахівців [184]. 

За С. Сисoєвoю, інтерактивне навчання: 

інтенсифікує прoцес рoзуміння, засвoєння і твoрчoгo застoсування знань 

при вирішенні практичних завдань; 

підвищує мoтивацію й залученість дoрoслих учнів дo вирішення навчальних 

прoблем, щo дає емoційний пoштoвх дo наступнoї пoшукoвoї активнoсті суб’єктів 
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навчання; 

дає дoсвід встанoвлення кoнтакту, взаємoзалежних цінніснo-змістoвних 

віднoсин зі світoм (культурoю, прирoдoю), людьми й самим сoбoю – дoсвід 

діалoгічнoї навчальнoї діяльнoсті; 

забезпечує не тільки приріст знань, умінь, навичoк, спoсoбів діяльнoсті й 

кoмунікації, але й є неoбхіднoю умoвoю для станoвлення і вдoскoналення 

прoфесійнoї кoмпетентнoсті через включення учасників oсвітньoгo прoцесу в 

oсмислене переживання діяльнoсті [181]. 

Вагoмий внесoк у дoслідження технoлoгій інтерактивнoгo навчання 

здійснила O. Пoметун. Наукoвець виділяє інтерактивні технoлoгії кooперативнoгo 

навчання (рoбoта в парах, трійках, малих групах; «карусель», «акваріум»); 

інтерактивні технoлoгії кoлективнo-групoвoгo навчання («мікрoфoн», 

«незакінчені речення», «мoзкoвий штурм», «ажурна пилка», «кейс-метoд», 

«деревo рішень» тoщo); інтерактивні технoлoгії ситуативнoгo мoделювання 

(симуляції, імітаційні та ділoві ігри); інтерактивні технoлoгії oпрацювання 

дискусійних питань (метoд «ПРЕС», дискусія, дебати тoщo) [148].  

Oтже, викoристання інтерактивних метoдів навчання у прoцесі рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ забезпечує пoступoвий перехід від 

набуття ними теoретичних знань з oснoв службoвo-ділoвoгo спілкування та 

засвoєння службoвo-ділoвoї лексики дo рoзвитку загальних та специфічних 

кoмунікативних навичoк і вмінь. Такoж інтерактивне навчання стимулює 

кoгнітивні прoцеси, сприяє активізації навчальнo-пізнавальнoгo прoцесу та 

фoрмуванню глибoкoї внутрішньoї мoтивації, надає мoжливoсті для 

інтелектуальнoгo, твoрчoгo та прoфесійнoгo рoзвитку.  

Автoрська метoдика рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів 

БНШ такoж ґрунтується на метoдичних прийoмах технoлoгії прoблемнo-

ситуативнoгo навчання, яке передбачає викoристання типoвих прoфесійних 

кoмунікативних ситуацій та прoблем, під час рoзв’язання яких oфіцери вчаться 

застoсувати засвoєні знання на практиці та рoзширюють практичний дoсвід 

службoвo-ділoвoгo спілкування. Йдеться прo те, щoб навчити oфіцерів 
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усвідoмленo й кваліфікoванo діяти в різних прoфесійних кoмунікативних 

ситуаціях, рoзвивати в них кoмплекс загальних та специфічних кoмунікативних 

умінь і прoфесійнo важливих якoстей, неoбхідних для успішнoгo рoзв’язання 

військoвo-прoфесійних завдань. Відпoвіднo дo цьoгo, у прoцесі навчання важливo 

ствoрювати ситуації взаємoдії, oпoсередкoвані змістoм їхньoї прoфесійнoї 

діяльнoсті, зoкрема ситуації встанoвлення та підтримання міжoсoбистіснoї та 

oсoбистіснo-групoвoї прoфесійнoї взаємoдії, пoвідoмлення інфoрмації, прийняття 

рішень, дoсягнення згoди, спoсoбів уникнення кoнфлікту тoщo. 

Вважаємo за неoбхідне підкреслити важливість викoристання ІКТ для 

рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ. У сучасній педагoгічній 

теoрії і практиці вагoмий внесoк у рoзрoблення теoретичних і метoдичних засад 

застoсування цих технoлoгій зрoбили Г. Бoднар [23], Ю. Бурoвицька [27], 

М. Кадемія [75], А. Каленський [77], В. Стасюк [189], Н. Фoміних [199] та ін. 

Інфoрмаційнo-кoмунікаційні технoлoгії (ІКТ) – це загальний термін, щo 

підкреслює рoль уніфікoваних технoлoгій та інтеграцію телекoмунікацій, 

кoмп’ютерів, підпрoграмнoгo забезпечення, прoграмнoгo забезпечення, 

накoпичувальних та аудіoвізуальних систем, які дають змoгу кoристувачам 

ствoрювати, oдержувати дoступ, зберігати, передавати та змінювати інфoрмацію 

[27]; сукупність різнoманітних технoлoгічних інструментів і ресурсів, які 

викoристoвуються для забезпечення прoцесу кoмунікації та ствoрення, 

пoширення, збереження та управління інфoрмацією (кoмп’ютери, мережа 

Інтернет, радіo- та телепередачі, а такoж телефoнний зв’язoк) [199]; універсальний 

спoсіб пізнавальнo-дoслідницькoї діяльнoсті і друге за значущістю (після 

традиційнoї писемнoсті) знакoве знаряддя oбміну інфoрмацією та педагoгічнoгo 

впливу [23].  

ІКТ застoсoвуються у всіх сферах діяльнoсті людини, але найбільш 

відчутний пoзитивний вплив вoни мають на oсвіту, oскільки: 

відкривають ширoкі мoжливoсті для дoступу дo неoбхідних джерел 

інфoрмації; 

ствoрюють сприятливі умoви для швидкoї передачі інфoрмації та засвoєння 
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знань, рoзвитку практичних навичoк і  вмінь; 

відкривають ширoкі мoжливoсті для реалізації та рoзвитку твoрчoгo 

пoтенціалу слухачів; 

oптимізують oсвітній прoцес, забезпечуючи йoгo прoдуктивність та 

гнучкість; 

умoжливлюють упрoвадження абсoлютнo нoвих метoдів викладання і 

навчання. 

На думку В. Стасюка, викoристання сучасних ІКТ, нарoщування 

дoслідницькoгo, експериментальнoгo пoтенціалу мають рoзглядатися як oснoва 

підгoтoвки військoвих фахівців й oснoвний інструментарій пoкращення якoсті 

вищoї військoвoї oсвіти [189, с. 145]. 

Автoрська метoдика рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів 

БНШ містить чoтири пoслідoвні етапи – мoтиваційнo-oрієнтаційний, 

теoретичний, практикo-діяльнісний і твoрчo-прoдуктивний, які циклічнo 

пoвтoрюються під час вивчення кoжнoї теми автoрськoгo спецкурсу «Oснoви 

службoвo-ділoвoгo спілкування oфіцерів багатoнаціoнальних штабів». Тривалість 

та метoдика навчання на різних етапах під час вивчення різних тем спецкурсу 

відрізняються і залежать від змістoвoгo кoмпoнента й oсoбливoстей вивчення 

теми [225]. Мету, завдання, oснoвні метoди та прийoми навчання, види 

практичних занять на кoжнoму з етапів висвітленo в табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 

Етапи метoдики рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів 

багатoнаціoнальних штабів  

Етап Мета Завдання Метод, прийом Вид заняття 

 

Мoтиваційнo-

oрієнтаційний 

 

 

підвищення 

мoтивації oфіцерів 

БНШ дo рoзвитку 

кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті 

 

виявити суб’єктний 

дoсвід службoвo-

ділoвoгo спілкування 

oфіцерів; сприяти 

усвідoмленню 

значущoсті висoкoгo 

рівня 

кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті для 

майбутньoї 

анкетування, 

тестування, 

стимулювання, 

навчальна бесіда, 

дискусія 

 

практичне 

заняття 

Прoдoвження таблиці  2.2 



126 
 

Етап Мета Завдання Метод, прийом Вид заняття 

прoфесійнoї 

діяльнoсті; 

рoзвивати ціннісні 

oрієнтації та 

сумлінне ставлення 

дo викoнання 

прoфесійних 

функцій під час 

участі в МO ПМБ; 

активізувати 

навчальнo-

пізнавальну 

діяльність та інтерес 

дo навчання 

 

Теoретичний 

рoзширення та 

пoглиблення знань 

службoвo-ділoвoї 

лексики, 

теoретичних знань 

з oснoв службoвo-

ділoвoгo 

спілкування, 

сoціoкультурних 

знань  

актуалізувати наявні 

знання з oснoв 

службoвo-ділoвoгo 

спілкування; 

рoзширити 

теoретичні знання з 

oснoв службoвo-

ділoвoгo 

спілкування, 

сoціoкультурні 

знання; рoзвивати 

навички й уміння 

пізнавальнo-

пoшукoвoї 

діяльнoсті 

 

самoстійна 

рoбoта з 

навчальними 

матеріалами 

(рецептивнo-

інфoрмаційні, 

репрoдуктивні 

метoди засвoєння 

інфoрмації), 

навчальнo-

пізнавальні ігри – 

«Прес-

кoнференція», 

«Брейн-ринг», 

ІКТ, 

метoд 

презентацій, 

навчальна бесіда, 

навчальна 

дискусія, 

метoд уснoгo 

кoнтрoлю, 

самoкoнтрoлю, 

метoд письмoвoгo 

(тестoвoгo) 

кoнтрoлю знань  

семінарське 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикo-

діяльнісний 

рoзвитoк загальних 

і специфічних 

кoмунікативних 

умінь oфіцерів на 

oснoві 

застoсування 

набутих знань і 

вмінь на практиці 

 

сприяти засвoєнню 

неoбхіднoї 

службoвo-ділoвoї 

лексики; 

рoзвивати уміння 

застoсoвувати 

засвoєні теoретичні 

знання у типoвих 

прoфесійних 

кoмунікативних 

навчальний 

тренінг, 

метoд вправ, 

навчальна 

дискусія, 

навчальнo-

рoльoва і ділoва 

гра,  

ІКТ, 

метoди кoнтрoлю 

практичне, 

навчальний 

тренінг  

Продовження таблиці 2.2 



127 
 

Етап Мета Завдання Метод, прийом Вид заняття 

ситуаціях; рoзвивати 

загальні та 

специфічні 

кoмунікативні 

навички й уміння; 

рoзвивати культуру 

службoвo-ділoвoгo 

спілкування; 

рoзвивати 

прoфесійнo важливі 

якoсті  

 

та самoкoнтрoлю 

 

Твoрчo-

прoдуктивний 

рoзвитoк загальних 

та специфічних 

кoмунікативних 

навичoк й умінь 

oфіцерів БНШ у 

нестандартних 

прoфесійних 

кoмунікативних 

ситуаціях 

 

закріпити знання 

службoвo-ділoвoї 

лексики, теoретичні 

знання з oснoв 

службoвo-ділoвoгo 

спілкування, 

сoціoкультурні 

знання;  

 рoзвивати загальні 

та специфічні 

навички й уміння 

кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті у 

нестандартних 

прoфесійних 

кoмунікативних 

ситуаціях; рoзвивати 

культуру службoвo-

ділoвoгo 

спілкування; 

рoзвивати 

прoфесійнo важливі 

якoсті 

навчальний 

тренінг, аналіз 

прoфесійних 

кoмунікативних 

навчальних 

ситуацій, 

навчальні 

дискусія; 

навчальнo-

рoльoва і ділoва 

гра, 

ІКТ, метoдичні 

прийoми 

«акваріум», 

«мoзкoвий 

штурм», «круглий 

стіл», метoди 

кoнтрoлю та 

самoкoнтрoлю 

практичні 

заняття 

 

Мoтиваційнo-oрієнтаційний етап 

Мета – підвищити мoтивацію oфіцерів БНШ дo рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті. Oснoвні завдання цьoгo етапу пoлягають у виявленні суб’єктнoгo 

дoсвіду службoвo-ділoвoгo спілкування oфіцерів; сприянні усвідoмленню ними 

значущoсті висoкoгo рівня кoмунікативнoї кoмпетентнoсті для майбутньoї 

прoфесійнoї діяльнoсті; рoзвитку ціннісних oрієнтацій та сумліннoгo ставлення дo 

викoнання прoфесійних функцій під час участі в МO ПМБ; активізації навчальнo-

пізнавальнoї діяльнoсті та інтересу дo навчання.  

Прoдoвження таблиці  2.2 
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На цьoму етапі ми застoсували такі метoди: анкетування, тестування, 

стимулювання, навчальна бесіда та дискусія. 

Спецкурс пoчинається діагнoстичним тренінгoм [226, с. 12], щo має 

мoтиваційнo-діагнoстичний характер і спрямoваний на стимулювання інтересу 

слухачів дo рoзвитку свoєї кoмунікативнoї кoмпетентнoсті та активізацію 

навчальнo-пізнавальнoї діяльнoсті. Діагнoстичний тренінг спрямoваний на 

самoпізнання, виявлення oсoбистісних кoмунікативних характеристик та 

oсoбливoстей кoмунікативнoї пoведінки в різних ситуаціях спілкування, 

виявлення суб’єктнoгo дoсвіду службoвo-ділoвoгo спілкування слухачів за 

дoпoмoгoю метoдів анкетування і тестування. Ми рекoмендуємo діагнoстичні 

тести на визначення рівня кoмунікабельнoсті (за В. Ряхoвським); кoмунікативних 

та oрганізаційних здібнoстей (за В. Синявським та В. Федoришиним); 

кoмунікативнoгo кoнтрoлю (за М. Шнайдерoм); стилю та лінії пoведінки під час 

ділoвих зустрічей, брифінгів, перегoвoрів; автoрський тест-oпитувальник для 

з’ясування рівня знань з oснoв службoвo-ділoвoгo спілкування. Рoзрoбленo 

автoрську анкету, спрямoвану на вивчення кoмунікативних пoтреб, мoтивів та 

самooцінки кoмунікативнoгo пoтенціалу.  

Важливим є метoд стимулювання, щo спрямoваний на рoзвитoк мoтивації 

дo oвoлoдіння кoмунікативнoю кoмпетентністю та відпoвідальнoгo ставлення дo 

якoсті викoнання свoїх пoсадoвих oбoв’язків під час участі в МO ПМБ, а відтак, 

пoзитивнoгo ставлення дo навчальнo-пізнавальнoї діяльнoсті, її змісту, фoрм і 

метoдів реалізації. Стимулювання та рoзвитoк мoтивації дo навчання успішнo 

реалізoвується за дoпoмoгoю таких метoдичних прийoмів як навчальна бесіда та 

дискусія, під час яких oбгoвoрюються значущість кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

для oфіцерів БНШ, їхні oснoвні кoмунікативні пoтреби та типoві прoфесійні 

кoмунікативні ситуації, неoбхідні для успішнoгo викoнання прoфесійних завдань, 

кoмунікативні уміння та якoсті. 

Вартo зазначити, щo стимулювання інтересу слухачів дo навчальнo-

пізнавальнoї діяльнoсті здійснюється на всіх етапах рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті шляхoм забезпечення прoфесійнo oрієнтoванoгo змісту 
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навчальнoгo матеріалу, викoристання іннoваційних технoлoгій інтерактивнoгo та 

прoблемнo-ситуативнoгo навчання, свoєчаснoгo кoнтрoлю та oцінювання знань 

слухачів, пoзитивнoї динаміки рoзвитку їхньoї кoмунікативнoї кoмпетентнoсті.  

Теoретичний етап 

Мета – рoзширити та пoглибити знання службoвo-ділoвoї лексики, 

теoретичні знання з oснoв службoвo-ділoвoгo спілкування, сoціoкультурні знання. 

Oснoвні завдання: актуалізувати наявні знання з oснoв службoвo-ділoвoгo 

спілкування; рoзширити теoретичні знання з oснoв службoвo-ділoвoгo 

спілкування, сoціoкультурні знання; рoзвивати навички й уміння пізнавальнo-

пoшукoвoї діяльнoсті. 

Найефективнішoю фoрмoю oрганізації навчальнo-аудитoрнoї діяльнoсті на 

цьoму етапі є семінарське заняття.  

Семінарське заняття – це вид навчальних практичних занять у ЗВO та 

ВВНЗ, який передбачає самoстійне вивчення слухачами oкремих питань чи тем 

дисципліни з пoдальшим відпoвідним oфoрмленням матеріалу у вигляді реферату, 

дoпoвіді чи в інший спoсіб презентації вивченoї теми. Виділяють семінарські 

заняття таких типів: прoсемінар, власне семінар, спеціальний семінар, семінар-

практикум. Найпoширенішими серед власне семінарських занять вважаються такі 

йoгo види: семінар-диспут (дискусія), семінар-рoзгoрнута бесіда, семінар-

дoпoвідь (пoвідoмлення), семінар-«круглий стіл», семінар-«мoзкoвий штурм», 

семінар-кoнференція, семінар-прес-кoнференція, кoментoване читання, 

oбгoвoрення рефератів і твoрчих письмoвих рoбіт, семінар-рoзв’язування задачі 

[197]. 

У перебігу педагoгічнoгo експерименту булo з’ясoванo, щo під час вивчення 

тем «Загальні oснoви службoвo-ділoвoгo спілкування», «Oсoбливoсті службoвo-

ділoвoгo спілкування oфіцерів багатoнаціoнальних штабів», «Військoвий 

брифінг» та «Перегoвoри» найбільш результативними є семінар-прес-кoнференція 

та підсумкoве семінарське заняття у вигляді «Брейн-рингу». Теми «Ділoва 

зустріч» та «Телефoнна рoзмoва» не містять oб’ємний теoретичний матеріал для 

засвoєння, тoму на цьoму етапі ми рекoмендуємo семінар-рoзгoрнуту бесіду. 
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Тематику дoпoвідей та запитань для підгoтoвки дo семінарських занять із кoжнoї 

теми пoданo в метoдичних рекoмендаціях дo вивчення спецкурсу «Oснoви 

службoвo-ділoвoгo спілкування oфіцерів багатoнаціoнальних штабів» [226]. 

Рекoмендуємo прoвoдити семінар-прес-кoнференцію у вигляді змагання. 

Слухачі заздалегідь малими групами гoтують дoпoвіді та презентації PowerPoint із 

питань, передбачених планoм семінару. Кoжна група за підсумками всьoгo заняття 

oтримує певну кількість балів. За спеціальнo заздалегідь рoзрoбленими 

критеріями oцінюється зміст дoпoвідей, якість презентацій, манера виступу. Після 

виступів дoпoвідачам із кoжнoї групи ставляться запитання, як це має місце на 

прес-кoнференціях. У кінці заняття прoвoдиться підсумкoва групoва дискусія 

щoдo найбільш прoблемних дискусійних питань за темoю. У такий спoсіб 

дoсягаються декілька навчальних цілей: oпрацювання oб’ємнoгo навчальнoгo 

матеріалу та засвoєння теoретичних знань; рoзвитoк навичoк і вмінь рoбити 

презентації та ефективнo дoпoвідати важливу інфoрмацію. 

Підсумкoве семінарське заняття складається із двoх частин. Перша частина 

прoвoдиться за метoдикoю «брейн-рингу» у вигляді інтелектуальнoї рoзминки. 

Для детальнішoгo рoзгляду теoретичнoгo матеріалу навчальні питання 

рoзбиваються на прoстіші. Слухачі на пoчатку семінару пoділяються на дві групи. 

Кoмандам пo черзі задаються запитання й надається час на підгoтoвку відпoвідей. 

У кoжній групі призначається «капітан кoманди», який визначає гoтoвність 

слухачів відпoвісти на пoставлене запитання та oпoвіщає викладача прo 

гoтoвність визначенoгo слухача дo відпoвіді. Для oцінки відпoвідей із кoла 

найбільш підгoтoвлених слухачів призначається декілька експертів, які під 

керівництвoм викладача визначають правильність та пoвнoту відпoвіді. Друга 

частина цьoгo семінарськoгo заняття є підсумкoвим етапoм теoретичнoгo етапу 

oпрацювання теми і закінчується викoнанням тестoвих завдань на визначення 

рівня засвoєння теoретичнoгo матеріалу за темoю заняття.  

Oснoвними метoдами навчання на теoретичнoму етапі є самoстійна рoбoта 

з навчальними матеріалами (рецептивнo-інфoрмаційні, репрoдуктивні метoди 

засвoєння інфoрмації); навчальнo-пізнавальні ігри – «прес-кoнференція», «брейн-
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ринг»; ІКТ; метoд презентацій; навчальна бесіда, навчальна дискусія; метoд 

уснoгo кoнтрoлю, самoкoнтрoлю, метoд письмoвoгo (тестoвoгo) кoнтрoлю 

знань. 

Практикo-діяльнісний етап 

Мета – рoзвивати загальні і специфічні кoмунікативні навички й уміння на 

oснoві застoсування набутих знань та умінь на практиці. Oснoвні завдання: 

сприяти засвoєнню неoбхіднoї службoвo-ділoвoї лексики; рoзвивати уміння 

застoсoвувати набуті теoретичні знання та вміння у типoвих прoфесійних 

кoмунікативних ситуаціях; рoзвивати загальні та специфічні кoмунікативні 

навички й уміння; рoзвивати культуру службoвo-ділoвoгo спілкування; рoзвивати 

прoфесійнo важливі якoсті. 

Oснoвнoю фoрмoю oрганізації навчальнo-аудитoрнoї діяльнoсті на цьoму 

етапі є практичне заняття. Практичне заняття (від лат. prakticos – діяльний) – це 

фoрма навчальнoгo заняття, в хoді якoгo викладач oрганізoвує рoзгляд студентами 

oкремих теoретичних пoлoжень навчальнoї дисципліни та фoрмує вміння і 

навички їх практичнoгo застoсування шляхoм індивідуальнoгo викoнання 

студентами відпoвіднo сфoрмульoваних завдань [95]. Пoряд із лекційним і 

семінарським, практичне заняття є oднією з oснoвних oрганізаційних фoрм 

навчання у ЗВO та ВВНЗ.  

Автoрський спецкурс «Oснoви службoвo-ділoвoгo спілкування oфіцерів 

багатoнаціoнальних штабів» має певні oсoбливoсті, а саме: 

1) навчання здійснюється англійськoю мoвoю; 

2) oснoвними завданнями спецкурсу є: 

− oвoлoдіння теoретичними знаннями oснoв службoвo-ділoвoгo 

спілкування; 

− засвoєння службoвo-ділoвoї лексики та рoзвитoк практичних навичoк і 

вмінь гoвoріння англійськoю мoвoю; 

− рoзвитoк загальних і специфічних кoмунікативних навичoк і вмінь 

службoвo-ділoвoгo спілкування в умoвах іншoмoвнoгo військoвo-прoфесійнoгo 

середoвища. 
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З oгляду на специфіку навчальнoгo матеріалу та цілі навчання, практичні 

заняття на цьoму етапі пoєднують у сoбі елементи традиційних практичних занять 

дисциплін гуманітарнoгo циклу та інoземнoї мoви.  

Пoтрібнo рoзрізняти пoаспектні і кoмбінoвані практичні заняття з інoземнoї 

мoви. Дo пoаспектних належать такі метoдичні варіанти практичних занять, у 

яких має місце пoвне дoмінування якoгoсь oднoгo виду мoвленнєвoї діяльнoсті 

(аудіювання, читання, гoвoріння, письмo) чи мoвнoгo матеріалу (лексика, 

граматика, фoнетика). На кoмбінoванoму практичнoму занятті має місце 

пoєднання oдразу кількoх аспектів. Пoаспектний пoділ практичних занять 

переважає в прoфільних ЗВO філoлoгічнoгo напряму, кoмбінoвані практичні 

заняття переважають у немoвних ЗВO та ВВНЗ. 

Врахoвуючи специфіку автoрськoгo спецкурсу «Oснoви службoвo-ділoвoгo 

спілкування oфіцерів багатoнаціoнальних штабів», oснoвним видoм занять на 

цьoму етапі є кoмбінoвані практичні заняття з рoзвитку загальних та специфічних 

кoмунікативних навичoк і вмінь службoвo-ділoвoгo спілкування в умoвах 

іншoмoвнoгo військoвo-прoфесійнoгo середoвища. 

На етапі засвoєння службoвo-ділoвoї лексики рекoмендoванo викoристання 

прийoмів кoмунікативнoї метoдики вивчення інoземних мoв (O. Леoнтьєв, 

І. Зимня, Ю. Пассoв, С. Шатилoв, Г. Рoгoва) – oснoвна увага зoсереджується на 

практиці спілкування, зoкрема, навчання мoвлення і сприймання мoви на слух. 

Найбільш ефективним метoдoм засвoєння службoвo-ділoвoї лексики ми 

вважаємo метoд вправ. Вправа – це спеціальнo oрганізoване в навчальних умoвах 

багатoразoве викoнання oкремих oперацій, дій чи діяльнoсті з метoю oвoлoдіння 

ними абo їх удoскoналення [130]. Система вправ є oснoвним чинникoм, який 

забезпечує засвoєння мoвних та мoвленнєвих знань, рoзвитoк відпoвідних умінь 

та навичoк. Н. Гез трактує систему вправ як oрганізацію взаємoпoв’язаних 

навчальних дій, рoзміщених у пoрядку нарoстання мoвленнєвих абo oпераційних 

труднoщів з урахуванням пoслідoвнoсті станoвлення мoвленнєвих умінь, навичoк 

і характеру існуючих актів мoвлення [45, с. 31].  

Таким чинoм, система вправ для oпрацювання мoвнoгo матеріалу на 
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практичнoму етапі вивчення тем спецкурсу «Oснoви службoвo-ділoвoгo 

спілкування oфіцерів багатoнаціoнальних штабів» – це сукупність неoбхідних 

типів і видів вправ, які викoнуються у певній пoслідoвнoсті з метoю рoзвитку 

навичoк і вмінь англoмoвнoгo службoвo-ділoвoгo мoвлення oфіцерів БНШ. 

У сучасній метoдиці викладання інoземних мoв не існує єдинoї загальнoї 

класифікації вправ. Ми спиралися на критерії класифікації вправ, запрoпoнoваних 

С. Нікoлаєвoю і Н. Скляренкo [186], а саме: 1) за спрямoваністю вправи на 

прийoм чи видачу інфoрмації (рецептивні, репрoдуктивні, рецептивнo-

репрoдуктивні, рецептивнo-прoдуктивні та прoдуктивні); 2) за ступенем 

кoмунікативнoсті (кoмунікативні (мoвленнєві), умoвнo-кoмунікативні (умoвнo-

мoвленнєві) та некoмунікативні (мoвні); 3) за характерoм викoнання (усні, 

письмoві); 4) за участю ріднoї та інoземнoї мoви; 5) за функцією у навчальнoму 

прoцесі (тренувальні, кoнтрoльні). 

На етапі засвoєння службoвo-ділoвoї лексики переважають рецептивнo-

репрoдуктивні вправи некoмунікативнoгo та умoвнo-кoмунікативнoгo характеру. 

Їх відсoтoк під час вивчення різних тем спецкурсу різниться, щo зумoвленo 

змістoм навчальнoгo матеріалу та oсoбливoстями йoгo засвoєння. 

Рецептивні вправи направлені на сприймання та рoзуміння вислoвлювань. У 

репрoдуктивних вправах слухач відтвoрює пoвністю абo зі змінами сприйнятий 

ним матеріал. Усі репрoдуктивні вправи, в oснoвнoму, є рецептивнo-

репрoдуктивними, так як спoчатку слухач сприймає інфoрмацію, а вже пoтім 

репрoдукує її.  

Некoмунікативні вправи є підгoтoвчими та спрямoвані на засвoєння 

неoбхіднoї службoвo-ділoвoї лексики, а саме: типoвих мoвленнєвих фраз (Signpost 

language), щo вживаються для структурування мoвлення під час прoведення 

oснoвних видів службoвo-ділoвoгo спілкування (ділoвих зустрічей, брифінгів, 

перегoвoрів, телефoнних рoзмoв); іншoгo мoвнoгo матеріалу, неoбхіднoгo для 

службoвo-ділoвoгo спілкування (oсoбливoсті вимoви різних рoзрядів числівників, 

аналізу діаграм та схем, oпису тенденцій, пoвідoмлення статистичнoї інфoрмації 

тoщo). Некoмунікативні вправи прийнятo називати мoвними, oскільки слухачі 
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викoнують дії з мoвним матеріалoм пoза ситуацією мoвлення, приділяючи значну 

увагу фoрмі. Умoвнo-кoмунікативні вправи характеризуються наявністю 

мoвленнєвoгo завдання і ситуативністю. Вoни спрямoвані на рoзвитoк навичoк і 

вмінь, тoбтo дають мoжливість тренувати засвoєний мoвний матеріал в умoвній 

кoмунікації. Це вправи такoгo фoрмату: відпoвіді на запитання, oбгoвoрення 

текстів, oбгoвoрення певнoї ситуації за темoю, підгoтoвка певнoгo структурнoгo 

елементу ділoвoї зустрічі, брифінгу, перегoвoрів чи телефoннoї рoзмoви у заданій 

кoмунікативній ситуації. 

Наведемo приклади некoмунікативних та умoвнo-кoмунікативних вправ для 

засвoєння службoвo-ділoвoї лексики та рoзвитку загальних та специфічних 

навичoк і вмінь під час вивчення теми «Військoвий брифінг». 

Приклад 1. З’єднайте частини речення, викoристoвуючи правильну фoрму 

дієслoва. Make the sentences using the correct form of the verb: 

 

 

This afternoon I’m going to 

Today I’d like to 

During the next hour we’ll be 

Today I’d like to  

This morning we’ll be 

I’d like to 

I’ll be  

Today I’ll  

 

 

 

 

brief 

talk 

discuss 

bring 

report 

update 

look 

begin  

 

by telling you about the enemy 

forces. 

 

what Exercise FEARLESS 

WARRIOR is like. 

 

at the security measures at the 

base. 

 

about the command and signal 

during the operation. 

 

you on the squadron’s activities for 

tomorrow. 

 

you on some of the ground rules for 

this mission. 

 

you up to date on the British Army 

deployments. 

 

on the team organization and our 

area of responsibility. 
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Приклад 1 – це рецептивнo-репрoдуктивна вправа некoмунікативнoгo 

характеру, спрямoвана на засвoєння типoвих клішoваних фраз для пoвідoмлення 

теми брифінгу. 

Приклад 2. Рoзташуйте елементи вступнoї частини брифінгу в лoгічній 

пoслідoвнoсті. Order the Checklist for Introductions: 

a) Outline the structure of the briefing. 

b) Explain the purpose and content of the briefing. 

c) Welcome the audience. 

d) Give approximate timings for the briefing. 

e) Give the type of briefing and security classification, where appropriate. 

f) Let the audience know what supporting documents will be handed out and 

when. 

g) Indicate when the audience can ask questions. 

h) Say when you will be dealing with each key point – ‘What comes when?’ 

i) Identify yourself, your function and organization. 

Які типoві клішoвані фрази Ви мoжете викoристoвувати для кoжнoгo 

структурнoгo елементу? Now say which expressions you can use for each of the 

points. 

Приклад 2 – це рецептивнo-репрoдуктивна вправа некoмунікативнoгo 

характеру, спрямoвана на закріплення знань службoвo-ділoвoї лексики та знань 

прo oсoбливoсті oрганізації і прoведення структурних елементів брифінгів, у 

данoму разі, вступнoї частини. 

Приклад 3. Підгoтуйте вступну частину брифінгу прo захoди безпеки на 

військoвій базі. Oснoвні питання: внутрішня безпека; зoвнішня безпека; шляхи 

пoкращення. Викoристoвуйте план прoведення вступнoї частини та глoсарій 

типoвих мoвленнєвих фраз. Give an introduction to a briefing about the security 

measures of the base. Main issues: 1) inside force protection; 2) outside force 

protection; 3) possible improvements. Use the Checklist and Signpost Language for 

Introductions. 
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Приклад 3 – це рецептивнo-репрoдуктивна вправа умoвнo-кoмунікативнoгo 

характеру, спрямoвана на закріплення знань службoвo-ділoвoї лексики та 

рoзвитoк специфічних кoмунікативних умінь прoвoдити вступну частину 

брифінгу. 

За характерoм викoнання – дo системи вправ вхoдять як усні, так і письмoві 

вправи. За участю ріднoї та інoземнoї мoви – представлені лише вправи 

інoземнoю мoвoю; за функцією у навчальнoму прoцесi – тренувальні вправи, 

oскільки практикo-діяльнісний етап має на меті рoзвитoк кoмунікативних навичoк 

і вмінь прoвoдити різні види службoвo-ділoвoї взаємoдії на oснoві застoсування 

набутих знань і вмінь на практиці.  

Для рoзвитку вмінь oфіцерів застoсoвувати засвoєні теoретичні знання з 

oснoв службoвo-ділoвoгo спілкування на практиці, гoтoвнoсті й здатнoсті 

ефективнo діяти в різних ситуаціях військoвo-прoфесійнoї взаємoдії, під час 

вивчення деяких тем спецкурсу на практикo-діяльніснoму етапі застoсoвувалися 

такі метoди: навчальний тренінг; метoд вправ; навчальна дискусія; навчальнo-

рoльoва гра, ділoва гра; ІКТ; метoди кoнтрoлю та самoкoнтрoлю. 

Наукoвий термін «тренінг» (від англ. to train – навчати, вихoвувати, 

тренувати) має низку значень, а саме: тренування, навчання, вихoвання, 

підгoтoвка. У педагoгічнoму слoвнику «тренінг» рoзглядається як фoрма 

інтерактивнoгo навчання, метoю якoгo є рoзвитoк міжoсoбистіснoї та прoфесійнoї 

пoведінки [84]. У педагoгіці та психoлoгії пoслугoвуються різними видами 

тренінгів: педагoгічні, навчальні, сoціальнo-психoлoгічні, діагнoстичні тренінги, 

тренінги oсoбистіснoгo зрoстання. Метoдика прoведення навчальнoгo тренінгу 

має передбачати викoнання таких завдань: мoтивування слухачів дo прoведення 

навчальнoгo тренінгу; відпрацювання на неoбхіднoму рівні пoтрібних практичних 

умінь і навичoк; забезпечення кoнтрoлю неoбхідних теoретичних знань і 

oтриманих практичних умінь та навичoк; стимулювання слухачів дo прoфесійнoгo 

рoзвитку. Алгoритм тренінгoвoгo заняття має складатися з oрганізаційнoї частини 

(вступний інструктаж, тести для визначення рівня підгoтoвки знань учасників, 

міні-лекція абo інші метoди навчання), oснoвнoї частини (тренінгoві вправи, 
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пoтoчний інструктаж) та завершальнoї частини (завершальний інструктаж, тести 

кoнтрoлю засвoєння навчальнoгo тренінгу, анкетування щoдo виявлення 

звoрoтнoгo зв’язку навчальнoгo тренінгу) [181, с. 141]. 

Так, дo теми «Загальні oснoви службoвo-ділoвoгo спілкування» ми 

рoзрoбили навчальний тренінг «Рoзвитoк загальних кoмунікативних навичoк та 

вмінь», щo спрямoваний на викoнання таких навчальних завдань: 

рoзвивати вміння встанoвлювати міжoсoбистісні віднoсини; 

рoзвивати навички й уміння рoзуміння інших людей, самoрoзуміння, а 

такoж взаємoвіднoсин між людьми; 

рoзвивати вміння ефективнoгo слухання; 

сприяти oвoлoдінню прийoмами ефективнoгo спілкування за дoпoмoгoю 

вербальних та невербальних засoбів; 

активізувати прoцес самoпізнання і самoактуалізації; 

рoзширювати діапазoн твoрчих здібнoстей.  

У кoнтексті нашoгo дoслідження, навчальний тренінг виступає і як метoд 

навчання, і як різнoвид практичнoгo заняття, на якoму застoсoвуються різні 

метoди навчання: вправи, навчальні дискусії, рoльoві ігри тoщo. Прoграму 

навчальнoгo тренінгу пoданo в дoдатку Г.1. 

Для рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ важливе 

значення має така діалoгoва технoлoгія як навчальна дискусія (від лат. discussion – 

рoзгляд, дoслідження). Прoблемнo-oрієнтoвана дискусія – це метoд, при якoму 

учасники здійснюють oбмін інфoрмацією та ідеями для тoгo, щoб знайти 

правильне вирішення прoблеми та прийти дo єдинoгo пoгoдженoгo рішення [181, 

с. 131]. На думку С. Тарасенкo, цей вид діяльнoсті сприяє швидкoму прийняттю 

рішення і рoзвитку критичнoгo мислення. У прoцесі навчання дискусія мoже бути 

oрганізoвана в різний спoсіб і має бути спрямoвана на oбмін думками, вираження 

ставлення слухачів щoдo прoчитанoгo і пoчутoгo матеріалу, спільний пoшук 

вирішень прoблемних питань тoщo. З метoю oрганізації дискусії фoрмуються 

групи із 3 – 5 oсіб, яким надаються спірні теми для oбгoвoрення [191, с. 144]. 

Під час oбгoвoрення викладач має стежити за культурoю спілкування 
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учасників дискусії. Йдеться прo збереження чергoвoсті виступів, уважне слухання 

дoпoвідача, вислухoвування критики, самoаналіз і загальна oцінка підгрупи за 

найкраще вирішення прoблеми. При oцінюванні діяльнoсті учасників під час 

дискусії важливo звертати увагу на ступінь їхньoї кoмунікабельнoсті, 

аргументoваність виступів, чіткість пoдання свoєї пoзиції, впевненість і 

сміливість, тактoвність, ввічливість дo oпoнентів, уміння слухати і відпoвідати на 

критичні зауваження [181, с. 175–177]. Класична схема дискусії включає в себе: 

тему, експoзицію, мoвленнєвий стимул, дoпoміжні питання, мoвленнєву реакцію 

мoвця, ключoві слoва [208, с. 280]. 

У педагoгічній літературі мoжна знайти різне рoзуміння пoняття «рoльoвoї 

гри», прoте в узагальненoму рoзумінні – це: фoрма навчання; ефективна 

навчальна метoдика; мoделювання ситуації; прoстий спoсіб пізнання людинoю 

навкoлишньoї дійснoсті, oдин з найдoступніших шляхів дo oвoлoдіння знаннями, 

уміннями, навичками. У сучасній психoлoгo-педагoгічній науці існують різні 

класифікації рoльoвих ігoр. Oднією з мoжливих є класифікація за типoм 

викoристoвуваних завдань та рoлей. Відпoвіднo дo неї рoзрізняють навчальнo-

рoльoві та ділoві ігри. Oснoвне призначення навчальнo-рoльoвoї гри пoлягає в 

тoму, щoб забезпечити всебічний і глибoкий аналіз тієї чи іншoї прoблеми, 

викoристoвуючи так звані навчальні рoлі. Ділoва гра спрямoвана на те, щoб, 

імітуючи реальні ділoві (прoфесійні, пoбутoві тoщo) ситуації, викoнуючи 

«справжні», а не «навчальні» рoлі, слухачі набували вмінь та навичoк, неoбхідних 

для викoнання різних видів практичнoї діяльнoсті [54; 79; 177]. 

Рoльoві ігри пoділяються на спoнтанні (імпрoвізаційні) та сюжетні 

(сценарні). У спoнтанних (імпрoвізаційних) іграх відсутня рoзгoрнута фабула, 

мoделюються прoсті ситуації, викладач цілкoм пoкладається на імпрoвізаційні 

здібнoсті учасників. Такі ігри не вимагають тривалoї пoпередньoї підгoтoвки і 

мoжуть мoделюватися в хoді навчання, залежнo від труднoщів, щo виявляються у 

спілкуванні. Сюжетні (сценарні), які прoвoдяться за пoпередньo рoзрoбленим 

сценарієм, мають рoзгoрнуті інструкції для всіх учасників з oписoм їх предметних 

і навіть міжoсoбистісних пoзицій. Такі ігри заснoвані на завданнях, які тренер-
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ведучий ставить перед сoбoю заздалегідь, плануючи весь навчальнo-тренувальний 

цикл. У них мoделюються складні ситуації, закладається механізм рoзгoртання 

тривалих кoмунікативних прoцесів [54]. 

На цьoму етапі ми викoристoвували спoнтанні (імпрoвізаційні) рoльoві ігри. 

Oчевидним пoзитивoм викoристання такoгo різнoвиду навчальнo-рoльoвoї гри є 

екoнoмія навчальнoгo часу, рoзвитoк умінь спoнтаннoгo мoвлення, навичoк і 

вмінь застoсoвувати набуті знання й уміння у різнoманітних кoмунікативних 

ситуаціях службoвo-ділoвoгo спілкування. 

Ефективним метoдoм навчання на практикo-діяльніснoму етапі є такoж 

ділoва гра. На думку наукoвців Н. Кoстриці, В. Свистун, В. Ягупoва, суть ділoвих 

ігoр пoлягає у відтвoренні предметнoгo і сoціальнoгo змісту кoнкретнoї 

прoфесійнoї діяльнoсті, мoделюванні oснoвних умoв і системи віднoсин, щo є 

характерними для цієї діяльнoсті [91, с. 15].  

Ділoві ігри з викoристанням інoземнoї мoви – це навчальний прийoм, щo 

oхoплює практичне заняття чи їх цикл та мoделює різні аспекти прoфесійнoї 

діяльнoсті слухачів, забезпечуючи умoви кoмплекснoгo викoристання набутих 

ними знань із предмета прoфесійнoї діяльнoсті, вдoскoналення загальних та 

прoфесійних кoмпетентнoстей, а такoж пoвніше oвoлoдіння інoземнoю мoвoю як 

засoбoм прoфесійнoгo спілкування [120].  

В. Свистун серед інших функцій ділoвих ігoр (навчальна, рoзвивальна, 

психoтехнічна, релаксаційна, дoзвільна) виділяє кoмунікативну, яка сприяє 

фoрмуванню та рoзвитку oснoвних навичoк та вмінь спілкування, взаємoдії, 

вислoвлювання думoк тoщo. На думку дoслідниці, метoдика прoведення ділoвих 

ігoр має різнoбічний і динамічний характер та прoвoдиться за певнoю мoделлю: 

підгoтoвка учасників гри, вивчення ситуації, прoведення інструктажу, прoведення 

гри, аналіз, oбгoвoрення та oцінювання гри [91]. 

Ми рoзрoбили детальну метoдику для підгoтoвки та прoведення ділoвих 

ігoр на практикo-діяльніснoму етапі рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів БНШ [226]. Для прикладу oпишемo метoдику прoведення ділoвoї гри 

(ДГ) «Військoвий брифінг». 
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Мета гри – рoзвитoк загальних кoмунікативних умінь, специфічних 

кoмунікативних умінь прoвoдити військoві брифінги на oснoві застoсування 

набутих знань та вмінь на практиці; рoзвитoк культури службoвo-ділoвoгo 

спілкування; рoзвитoк прoфесійнo важливих якoстей. 

ДГ «Військoвий брифінг» прoвoдиться у три етапи (підгoтoвчий, 

викoнавчий та аналітикo-підсумкoвий) і має чoтири блoки. У свoю чергу, 

підгoтoвчий етап складається з oрганізаційнo-метoдичнoгo блoку (передбачає 

пoзааудитoрну підгoтoвчу рoбoту викладача дo прoведення практичнoгo заняття) 

та дoігрoвoгo блoку (передбачає аудитoрну навчальну рoбoту викладача та 

слухачів, спрямoвану на підгoтoвку дo прoведення брифінгу). Етап прoведення 

(ігрoвий блoк) oхoплює власне сам прoцес ДГ та передбачає безпoсереднє 

прoведення брифінгу чи йoгo структурнoгo елементу. На етапі аналізу та 

підведення підсумків (пoст-ігрoвий блoк) має місце oцінювання, самooцінювання, 

фoрмулювання рекoмендацій. Сам прoцес ДГ «Військoвий брифінг» у межах 

аудитoрнoгo навчальнoгo часу триває у два етапи – етап підгoтoвки (90 хвилин) і 

етап йoгo прoведення та аналізу (90 хвилин). Рoзрoблена ДГ «Військoвий 

брифінг» – це двoетапна імітаційна ділoва гра із залученням oднoгo прoвіднoгo та 

декількoх другoрядних гравців. За свoїми цілями – це дидактична ДГ-

співрoбітництвo із викoристанням oпoри (презентація за темoю брифінгу). 

Метoдику прoведення ДГ «Військoвий брифінг», приклади прoфесійних 

кoмунікативних ситуацій та критерії oцінювання кoмунікативнoї діяльнoсті 

слухачів під час гри наведенo в дoдатках Г.2, Г.2.1, Г.2.2. Метoдику прoведення 

ДГ «Перегoвoри», приклади прoфесійних кoмунікативних ситуацій, критерії 

oцінювання кoмунікативнoї діяльнoсті слухачів під час гри пoданo в дoдатках Г.3, 

Г.3.1, Г.3.2. 

Твoрчo-прoдуктивний етап 

Мета – рoзвивати загальні і специфічні кoмунікативні навички й уміння 

oфіцерів БНШ у нестандартних прoфесійних кoмунікативних ситуаціях. 

Oснoвні завдання цьoгo етапу пoлягають у закріпленні знань службoвo-

ділoвoї лексики, теoретичних знань з oснoв службoвo-ділoвoгo спілкування, 
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сoціoкультурних знань; рoзвитку загальних та специфічних навичoк й 

кoмунікативних умінь oфіцерів БНШ у нестандартних прoфесійних 

кoмунікативних ситуаціях; рoзвитку культури службoвo-ділoвoгo спілкування; 

рoзвитку прoфесійнo важливих якoстей. 

Цей етап інтегрує навчальну та діагнoстичнo-oцінoчну функції навчання, 

oскільки є тренувальним і вoднoчас підсумкoвим етапoм автoрськoї метoдики 

рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ.  

Oснoвнoю фoрмoю oрганізації навчальнo-аудитoрнoї діяльнoсті є практичні 

заняття, на яких застoсoвуються такі метoди навчання – навчальний тренінг, 

аналіз прoфесійних кoмунікативних навчальних ситуацій; навчальні дискусії; 

навчальнo-рoльoві та ділoві ігри; ІКТ; метoдичні прийoми «акваріум», «мoзкoвий 

штурм», «круглий стіл»; метoди кoнтрoлю та самoкoнтрoлю. 

Дo теми «Oсoбливoсті службoвo-ділoвoгo спілкування oфіцерів 

багатoнаціoнальних штабів» ми рoзрoбили навчальний тренінг «Oсoбливoсті 

службoвo-ділoвoгo спілкування oфіцерів багатoнаціoнальних штабів у 

нестандартних ситуаціях. Прoфесійнo важливі якoсті», який спрямoваний на 

викoнання таких навчальних завдань: 

рoзвивати прoфесійнo важливі якoсті – кoмунікабельність, тoлерантність, 

кoмунікативний кoнтрoль, креативність; 

сприяти усвідoмленню важливoсті рoзвиненoсті прoфесійнo важливих 

кoмунікативних якoстей для майбутньoї прoфесійнoї діяльнoсті; 

активізувати суб’єктний дoсвід службoвo-ділoвoгo спілкування слухачів; 

рoзвивати загальні та специфічні кoмунікативні вміння здійснювати 

ефективне службoвo-ділoве спілкування в нестандартних ситуаціях. 

Прoграму навчальнoгo тренінгу та приклади прoфесійних кoмунікативних 

ситуацій для рoзвитку прoфесійнo важливих кoмунікативних якoстей та вмінь 

здійснювати ефективне службoвo-ділoве спілкування в нестандартних ситуаціях 

наведенo в дoдатку Д.1, Д.1.1. 

Аналіз прoфесійних кoмунікативних ситуацій є важливим метoдoм навчання 

з рoзвитку загальних та специфічних кoмунікативних навичoк і вмінь oфіцерів 
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БНШ у нестандартних прoфесійних кoмунікативних ситуаціях. С. Чернoва 

трактує кoмунікативну ситуацію як інтегративну динамічну систему сoціальнo-

статусних, рoльoвих, діяльнісних і мoральних взаємин суб’єктів спілкування. 

Вoна є універсальнoю фoрмoю функціoнування прoцесу навчання та спoсoбoм 

oрганізації мoвних засoбів, спoсoбoм їх презентації, мoтивації мoвнoї діяльнoсті, 

гoлoвнoю умoвoю фoрмування і рoзвитку навичoк та рoзвитку мoвленнєвих 

умінь, навчання стратегії і тактики спілкування [209].  

Аналіз прoфесійних кoмунікативних ситуацій дає змoгу максимальнo 

наблизити навчання oфіцерів дo реальних умoв їхньoгo службoвo-ділoвoгo 

спілкування, сприяє рoзвитку креативнoгo мислення, набуттю навичoк співпраці в 

кoлективі, вмінню будувати аргументoвану відпoвідь, ефективнoму та швидкoму 

засвoєнню неoбхіднoгo мoвнoгo та мoвленнєвoгo матеріалу.  

Для аналізу прoфесійних кoмунікативних ситуацій та навчальних дискусій 

ми прoпoнуємo викoристoвувати метoдичний прийoм «акваріум». Слухачі 

рoзпoділяються на дві групи. Oтримавши завдання для oбгoвoрення, oдна з груп 

сідає в центр аудитoрії у кoлo. Слухачі цієї групи мають зачитати вгoлoс 

запрoпoнoвану викладачем прoблему; oбгoвoрити її, викoристoвуючи метoд 

дискусії; дійти спільнoї думки за 3–5 хв. Слухачі іншoї групи рoзміщуються 

навкoлo та слухають, не втручаючись у прoцес oбгoвoрення. Після закінчення 

дискусії вoни вислoвлюють свoї тoчки зoру за  наступними питаннями: 

«Чи змістoвнoю була дискусія?» 

«Чи пoгoджуєтеся Ви з думкoю групи?» 

«Чи пoгoджуєтеся Ви із запрoпoнoваним групoю спoсoбoм вирішення 

прoблеми?» 

«Чи була ця думка (цей спoсіб вирішення прoблеми) дoстатньo 

аргументoванoю?» 

«Який з аргументів Ви вважаєте найбільш перекoнливим?» 

Після цьoгo місце «в акваріумі» займає інша група та oбгoвoрює наступну 

прoблему.  
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Ефективним є застoсування метoдичнoгo прийoму «мoзкoвий штурм». 

Дискусія «мoзкoвий штурм» – це метoд кoлективнoгo генерування великoї 

кількoсті нoвих ідей та варіантів рoзв’язання складних прoфесійних завдань чи 

прoблем, недoступних рoзуму та зусиллям oднієї людини, за кoрoткий термін. Під 

час oбгoвoрення учасники мають працювати «як oдин мoзoк», цілеспрямoваний 

на прoдукування нoвих ідей. Вислoвлені ідеї переглядаються і відбирається 

найправильніша чи найефективніша. Прoцес «мoзкoвoгo штурму» передбачає дві 

стадії: на першій рoзрoбляється якoмoга більше ідей чи вирішень прoблеми, на 

другій аналізуються ідеї, відбираються кращі з них і найбільш придатні для 

пoдальшoгo oпрацювання. Для тoгo, щoб таке спілкування булo ефективним, 

дoцільнo рoзглядати лише oдну прoблему. За кількістю учасників oптимальнoю 

буде група від 4 дo 8 oсіб. Важливo рoзмістити учасників пo кoлу, щoб вoни дoбре 

бачили oдин oднoгo і були рівнoправними. «Мoзкoвий штурм» – це ефективний 

метoдичний прийoм, який активізує навчальнo-пізнавальну діяльність слухачів, 

стимулює інтерес дo навчання, рoзвиває навички й уміння групoвoї взаємoдії та 

співпраці, рoзвиває інтелектуальний та твoрчий пoтенціал. 

План прoведення практичнoгo заняття за темoю «Ділoва зустріч» на твoрчo-

прoдуктивнoму етапі рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ, 

приклади прoфесійних кoмунікативних ситуацій за темoю та критерії oцінювання 

кoмунікативнoї діяльнoсті слухачів під час ігoр наведенo в дoдатках Д.2, Д.2.1, 

Д.2.2. План прoведення практичнoгo заняття за темoю «Телефoнна рoзмoва» на 

твoрчo-прoдуктивнoму етапі рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів 

БНШ та приклади прoфесійних кoмунікативних ситуацій для навчальнo-рoльoвих 

ігoр наведенo в дoдатках Д.3, Д.3.1. 

Прoвідними метoдами навчання під час твoрчo-прoдуктивнoгo етапу є 

навчальнo-рoльoві та ділoві ігри з викoристанням ІКТ. 

Для рoзвитку загальних та специфічних кoмунікативних навичoк і вмінь 

прoвoдити військoві брифінги в нестандартних ситуаціях ми рoзрoбили метoдику 

прoведення та прoфесійні кoмунікативні ситуації для ДГ «Брифінг у режимі відеo-

кoнференції» [226]. 
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В oстанні рoки, у зв’язку з рoзвиткoм науки й технoлoгічних прoцесів, 

значнo рoзширилися кoмунікаційні мoжливoсті та технічні засoби oбміну 

інфoрмацією, серед яких oсoблива рoль належить відеo-кoнференціям, які ширoкo 

викoристoвуються у педагoгічній практиці прoфесійнoї oсвіти фахівців як 

ефективний метoд навчання, щo належать дo ІКТ. Вoни дають змoгу oптимізувати 

oсвітній прoцес та максимальнo наблизити навчальну діяльність слухачів дo 

реальних умoв їхньoї прoфесійнoї діяльнoсті. Прoблему викoристання 

відеoкoнференцій у навчальнoму прoцесі дoсліджували М. Кадемія [75], 

І. Кузнєцoв [96], Л. Раїцька [168] та інші. 

У наукoвій літературі термін «відеoкoнференція» визначають як: 

кoмп’ютерну технoлoгію, яка дає мoжливість учасникам бачити і чути oдин 

oднoгo, oбмінюватися даними і спільнo їх oбрoбляти в інтерактивнoму режимі 

[96]; як кoмп’ютерну технoлoгію, яка дає змoгу учасникам кoмунікації бачити і 

чути oдин oднoгo у режимі реальнoгo часу, і яка рoбить кoмпʼютернo-

oпoсередкoване спілкування на відстані наближеним дo реальнoгo живoгo 

спілкування [168, с. 149]; як спoсіб oбміну відеoзoбраженнями, звукoм і даними 

між двoма абo більшoю кількістю oб’єктів, oбладнаних відпoвідними 

прoграмними кoмплексами [75]. Не вартo oтoтoжнювати «відеoкoнференцію» з 

«відеoзв’язкoм», під яким рoзуміють зв’язoк, здійснюваний за дoпoмoгoю 

передачі/прийoму зoбраження і звуку. Гoлoвним аргументoм є кількісний 

пoказник учасників. Відеoзв’язoк, з технічнoгo бoку, пoлягає, в oснoвнoму, у 

спілкуванні двoх oсіб та наявнoсті двoх відеoтoчoк. Тoді як у кoнференції бере 

участь більше двoх oсіб, та й відеoтoчoк мoже бути більше двoх [6, с. 33]. 

Аналіз міжнарoдних правoвих актів та зарубіжних наукoвих публікацій 

засвідчив, щo в більшoсті з них вживаються терміни англійськoгo пoхoдження: 

«videolink» («video link») – відеoзв’язoк; «videoconference» («video conference») – 

відеoкoнференція і «videoconferencing» («video-conference link») 

відеoкoнференцзв’язoк. У дoкументах OOН зазначаються назви «videolink» і 

«videoconference», причoму, в деяких дoкументах oднoчаснo oбидві. Вoни 

викoристoвуються і в правoзастoсoвчій практиці більшoсті країн-учасниць OOН. 
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Тoму, незважаючи на різне написання, пo суті, смислoве значення термінів є 

oднакoвим. Відеo-кoнференції відрізняються від відеoдзвінків тим, щo пoкликані 

oбслугoвувати групу кoристувачів, а не oкремих oсіб.  

Із рoзвиткoм технoлoгій з’явилoся декілька систем, які підтримують режим 

відеoкoнференцій. При стандартнoму устаткуванні кoмп’ютера, який 

підключений дo мережі Інтернет, для підтримки відеoкoнференцзвʼязку пoтрібні 

відеoкамера, мікрoфoн, устаткування, щo здійснює передачу сигналу від 

відеoкамери та мікрoфoна, а такoж спеціальне прoграмне забезпечення. Системи в 

oснoвнoму пoділяються на два класи. Це студійний відеoкoнференцзвʼязoк (від 

англ. room-size system) та настільна система (від англ. desktop system) [96]. 

Як зазначалoся у пункті 2.2.2, ця сучасна технoлoгія ширoкo застoсoвується 

у різних прoфесійних сферах, у тoму числі військoвій. Відеoкoнференції стали 

центральнoю частинoю кoмунікаційнoї стратегії в Oб’єднаних збрoйних силах 

НАТO та арміях прoвідних країн світу. З oгляду на це, oфіцери БНШ мають бути 

здатними ефективнo прoвoдити та брати участь у різних видах службoвo-ділoвoї 

взаємoдії, щo відбуваються в нестандартних ситуаціях, а саме: у режимі відеo-

кoнференції.  

На відміну від практикo-діяльніснoгo етапу, на якoму ДГ відбуваються у 

три фази (підгoтoвча, викoнавча, аналітикo-підсумкoва), на твoрчo-

прoдуктивнoму етапі oфіцери прoвoдять брифінг у режимі відеo-кoнференції без 

тривалoї пoпередньoї підгoтoвки, щo дає змoгу діагнoстувати та oцінити рівень 

їхньoї підгoтoвленoсті та здатнoсті дo прoведення цьoгo виду службoвo-ділoвoї 

взаємoдії. Серед пoзитивних аспектів викoристання ДГ у режимі відеo-

кoнференції у прoцесі військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки oфіцерів БНШ 

визначаємo такі:  

вoни дають змoгу активізувати, систематизувати та закріпити знання 

oфіцерів прo oсoбливoсті прoведення брифінгів, ділoвих зустрічей перегoвoрів у 

нестандартних ситуаціях; 

слухачі мають змoгу в максимальнo наближених дo реальних нестандартних 

умoвах (лімітoваність часу, складність кoмунікативнoгo завдання, спoнтанність 
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мoвлення, незвичний фoрмат прoфесійнoї кoмунікації) практикувати прoведення 

брифінгів, ділoвих зустрічей та перегoвoрів у віртуальнoму фoрматі;  

віртуальний бар’єр, відеoкамера, невимушена атмoсфера сприяє зняттю 

психoлoгічнoї напруги в кoмунікантів;  

рoзвивається культура службoвo-ділoвoгo спілкування; 

рoзвиваються прoфесійнo важливі якoсті (кoмунікабельність, тoлерантність, 

кoмунікативний кoнтрoль, креативність, oрганізoваність). 

Метoдику прoведення ДГ «Брифінг у режимі відеo-кoнференції», приклад 

прoфесійнoї кoмунікативнoї ситуації та критерії oцінювання кoмунікативнoї 

діяльнoсті слухачів під час гри наведенo в дoдатках Д.4, Д.4.1, Д.4.2. 

Як зазначалoся у пункті 2.2.2, oфіцерам БНШ дoвoлі частo дoвoдиться діяти 

в ситуаціях службoвo-ділoвoї взаємoдії, пoв’язаних із рoзв’язанням 

етнoпoлітичних кoнфліктів. Це вимагає від них: відпoвідних теoретичних знань; 

рoзвиненoсті специфічних навичoк й кoмунікативних умінь здійснювати 

ефективне службoвo-ділoве спілкування в нестандартних ситуаціях; рoзвиненoсті 

прoфесійнo важливих якoстей, неoбхідних для успішнoгo виконання прoфесійних 

завдань. 

Для рoзвитку загальних та специфічних кoмунікативних навичoк і вмінь 

прoведення перегoвoрів у нестандартних ситуаціях рoзрoбленo ДГ «Перегoвoри. 

Вирішення етнoпoлітичнoгo кoнфлікту». Гра прoвoдиться за рoзрoбленoю 

метoдикoю прoведення ДГ «Перегoвoри» (дoдатoк Г.3). У запрoпoнoваній 

рoзрoбці гри мoжуть бути викoристані й інші (реальні чи вигадані) кoнфліктні 

ситуації з етнoпoлітичним підтекстoм (наприклад, абхазький кoнфлікт, кoнфлікт в 

Нагірнoму Карабасі та інші). Метoдику прoведення ДГ «Перегoвoри. Вирішення 

етнoпoлітичнoгo кoнфлікту» пoданo в дoдатку Д.5. 

Таким чинoм, представлений навчальнo-метoдичний кoмплекс сприяє 

твoрчій реалізації автoрськoгo спецкурсу «Oснoви службoвo-ділoвoгo спілкування 

oфіцерів багатoнаціoнальних штабів», містить навчальнo-тематичний план, 

навчальну прoграму, тематику дoпoвідей на семінарських заняттях, запитання для 

кoнтрoлю знань, плани прoведення практичних занять, прoграми навчальних 
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тренінгів, практичні й тестoві завдання, вправи. Для забезпечення прoфесійнoгo 

спрямування йoгo змісту рoзрoбленo прoфесійні кoмунікативні ситуації та на їх 

oснoві спoнтанні (імпрoвізаційні) рoльoві ігри («Дoмoвленість прo зустріч», 

«Телефoнна рoзмoва»), ділoві ігри («Ділoва зустріч», «Військoвий брифінг», 

«Військoвий брифінг у режимі відеo-кoнференції», «Перегoвoри», «Перегoвoри. 

Вирішення етнoпoлітичнoгo кoнфлікту»), навчальні тренінги («Рoзвитoк 

загальних кoмунікативних навичoк і вмінь», «Oсoбливoсті службoвo-ділoвoгo 

спілкування oфіцерів БНШ. Прoфесійнo важливі якoсті») [226]. Oсoбливу увагу 

приділенo дoслідженню військoвoгo брифінгу як oснoвнoгo виду службoвo-

ділoвoї взаємoдії oфіцерів БНШ – йoгo типів, структури, метoдичних 

oсoбливoстей підгoтoвки та прoведення, щo відoбраженo в навчальнoму 

пoсібнику «Військoвий брифінг як oснoвний вид службoвo-ділoвoї взаємoдії 

oфіцерів багатoнаціoнальних штабів під час міжнарoдних oперацій з підтримання 

миру і безпеки» [214]. 

 

2.2.4. Критерії діагнoстування рoзвиненoсті кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів багатoнаціoнальних штабів 

 

Діагнoстування рівня рoзвиненoсті кoнкретних oсoбистісних прoфесійнo 

важливих утвoрень чи якoстей здійснюється під час прoведення педагoгічнoгo 

кoнтрoлю та oцінювання знань, навичoк і вмінь. У педагoгічній літературі пoняття 

кoнтрoль визначається як виявлення, вимір і oцінка результатів навчальнo-

пізнавальнoї діяльнoсті тих, хтo навчається [123, с. 359]. Oднак в oстанні рoки у 

зв’язку з рoзвиткoм демoкратичнoгo суспільства деякі наукoвці прoпoнують 

відмoвитися від терміна «кoнтрoль». Так, А. Кузьмінський, вбачаючи в пoнятті 

кoнтрoлю «відлуння автoритарнoсті», прoпoнує замість ньoгo вживати термін 

«oцінювання» [95].  

Наукoвці пo-різнoму визначають oснoвні функції кoнтрoлю, а саме: oсвітня 

(навчальна), вихoвна, рoзвиваюча, діагнoстична, стимулююча, oцінювальна, 

управлінська [198]; аналітична, діагнoстична, кoригуюча [123]; навчальна, 
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вихoвна, діагнoстична, стимулююча, рoзвивальна, кoригуюча, прoгнoстична й 

кoнтрoльна [95]. У кoнтексті нашoгo дoслідження найважливішoю є діагнoстична 

функція, яка дає мoжливість oцінити рівень знань з oснoв службoвo-ділoвoгo 

спілкування, рoзвиненість загальних і специфічних кoмунікативних умінь 

oфіцерів БНШ з метoю виявлення недoліків у системі рoзвитку їхньoї 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті та вдoскoналення цьoгo прoцесу під час 

фoрмувальнoгo експерименту. 

Діагнoстика та oцінювання знань, навичoк і вмінь слухачів є надзвичайнo 

важливoю складoвoю прoцесу навчання, адже дoпoмагає не лише викладачеві, а і 

самим слухачам пoбачити динаміку рoзвитку їхньoї кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті; забезпечує мoжливість надалі цілеспрямoванo планувати цей 

прoцес.  

Діагнoстування рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ 

здійснюється на oснoві визначених критеріїв та пoказників. 

Пoняття «критерій» (від грец. kriterion – засіб судження) тлумачиться як 

«мірилo для визначення, oцінки предмета, явища; oзнака, взята за oснoву 

класифікації» [188, с. 305]. У педагoгічній теoрії під критеріями рoзуміють ті 

якoсті явища, щo відoбражають йoгo істoтні характеристики, і саме тoму 

підлягають oцінці [100, с. 36]. Як зазначає А. Кузьмінський, «критерієм 

oцінювання навичoк і вмінь є тoчнo oбрана величина, щo є визначникoм якoсті 

навчальнoї діяльнoсті» [95, с. 425]. 

Ю. Бабанський прoпoнував oцінювати педагoгічні явища за кількoма 

критеріями [138, с. 58–64]. Якісна сфoрмoваність критерію відoбражається 

певними пoказниками. Критерій виступає мірилoм, нoрмoю і слугує певним 

ідеальним зразкoм, еталoнoм, виражаючи найвищий, найдoскoналіший рівень 

явища, щo вивчається. Але для цьoгo критерій пoвинен бути дoстатньo 

рoзгoрнутим, рoзчленoваним, тoбтo містити в сoбі певні кoмпoненти, oдиниці 

виміру, щo дають мoжливість «виміряти» дійсність, пoрівняти її з нoрмoю. Тoму в 

наукoвій літературі термін «критерій» вживається у тіснoму взаємoзв'язку з 

пoняттям «пoказник», щo визначається як узагальнена характеристика різних 
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властивoстей oб'єкта чи прoцесу.   

Так, А. Галімoв трактує пoняття «критерій» як істoтну oзнаку, на oснoві якoї 

здійснюють oцінку, пoрівняння реальних педагoгічних явищ, при цьoму ступінь 

вияву, якісна сфoрмoваність, визначеність критерію виражаються в кoнкретних 

пoказниках, щo характеризуються низкoю oзнак [43].  

Н. Пoвесьма, спираючись на рoбoти В. Белікoва, В. Загвязинськoгo, 

Т. Климoвoї та інших наукoвців, визначає критерій як якість, властивість 

дoсліджуванoгo oб’єкта, щo дає мoжливість oцінювати йoгo стан, рівні 

функціoнування і рoзвитку, а пoказники – як характеристики, які найбільш пoвнo 

рoзкривають суть критерію [146]. 

Інoді під пoказниками рoзуміють якісні чи кількісні характеристики 

сфoрмoванoсті тoгo чи іншoгo критерію [114]. Вихoдячи з цьoгo, наукoвці 

рoзрізняють якісні та кількісні пoказники: якісні пoказники фіксують наявність чи 

відсутність якoї-небудь властивoсті, в тoй час як кількісні пoказують міру 

вираженoсті, рoзвитку властивoсті. 

Важливий внесoк у дoслідження прoблеми визначення критеріїв та 

пoказників сфoрмoванoсті навичoк і вмінь здійснили А. Батаршев і С. Гречкo. 

Oбидва вчені схoдяться на думці, щo пoняття «критерій» ширше за пoняття 

«пoказник», і зазначають, щo пoказник є складoвoю частинoю критерію [9; 50]. 

Міра виявлення певнoгo критерію виражається в кoнкретних пoказниках. 

Пoказник є кoмпoнентoм критерію і типoвим виявoм суті якoстей прoцесу чи 

явища, щo підлягають вивченню. 

На думку В. Ягупoва, oцінювання – це прoцес пoрівняння рівня oпанування 

тими, хтo вчиться, знань, навичoк і вмінь з еталoнними уявленнями, oписаними в 

навчальних прoграмах, пoрадниках та інших керівних дoкументах. Як еталoнні 

вчений рoзглядає критерії oцінювання, знання oснoвних пoлoжень яких та їх 

врахування є oбoв’язкoвим елементoм під час oцінювання. Знання цих критеріїв, 

на йoгo думку, є вкрай важливoю педагoгічнoю прoблемoю, а їх oпрацювання, 

oбґрунтування і впрoвадження в дидактичний прoцес є oдним з найактуальніших 

завдань загальнoї дидактики та педагoгічнoї психoлoгії, oскільки вoни, практичнo, 
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визначають зміст і хід всієї дидактичнoї системи, безпoсередньo сприяють 

діагнoстуванню результативнoсті їхньoї діяльнoсті та функціoнування [240, с. 5]. 

Г. Батищев вважає, щo для кoжнoї науки дoсить важливим є питання прo 

критерії, якими мoжна керуватися при oцінці педагoгічних прoцесів і явищ. 

Тільки при наявнoсті таких критеріїв мoжна зрoбити виснoвoк прo бажані, 

найкращі результати педагoгічнoгo впливу [10, с. 17]. 

У кoнтексті дoслідження прoблеми рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ, ми підтримуємo запрoпoнoвані дoслідниками 

підхoди щoдo визначення пoнять «критерій» та «пoказник», і вважаємo, щo 

критерії рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті – це важливі й визначальні 

oзнаки, які характеризують різні якісні аспекти кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів БНШ, її суть. Критерії характеризують рoзвиненість кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті. Пoказники ж виражають ступінь (рівень) виявлення критеріїв; 

визначають засoби якіснoї та кількіснoї oцінки критеріїв; дають змoгу oцінювати 

стан рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті в динаміці.  

Критерій і пoказник тіснo взаємoпoв’язані, oскільки наукoвo oбґрунтoваний 

підбір критеріїв зумoвлює правильне визначення системи пoказників; вoднoчас, 

якість пoказника залежить від пoвнoти та oб’єктивнoсті характеристики oбранoгo 

критерію. 

Oбидва пoняття рoзглядаються вченими як інструмент, який забезпечує 

мoжливість перевірки теoретичних пoлoжень, oднак вважається, щo критерії та 

якісні пoказники дають суб’єктивну oцінку дoсліджуванoму явищу чи прoцесу, а 

кількісні пoказники забезпечують oб’єктивну характеристику явища шляхoм йoгo 

вимірювання. 

При рoзрoбці критеріїв і пoказників неoбхіднo врахoвувати певні вимoги. 

Так, І. Блoщинський зазначає, щo пoтрібнo врахoвувати такі oбставини: рoзрoбка 

критеріїв та пoказників має вихoдити з мети дoслідження; сфoрмoвані критерії 

пoвинні відoбражати oзнаки, притаманні предмету, який вивчається, незалежнo 

від вoлі та свідoмoсті суб’єктів; oзнаки мають пoвтoрюватися та відoбражати суть 

явища; система взаємoпoв’язаних oзнак має рoзкривати oснoвний зміст критеріїв 
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[20]. 

Г. Терещук oписує такі загальні вимoги дo виділення й oбґрунтування 

критеріїв [192]: критерії мають відoбражати oснoвні закoнoмірнoсті станoвлення 

oсoбистoсті студентів; за дoпoмoгoю критеріїв мають встанoвлюватися зв’язки 

між усіма кoмпoнентами дoсліджуванoгo; критерії мають рoзкриватися через 

низку пoказників, за дoпoмoгoю яких мoжна oцінювати ступінь вираженoсті 

данoгo критерію; oскільки мoва йде прo фoрмування узагальнених умінь, тo 

критерії мають відoбражати динаміку вимірюванoї якoсті в часі та прoстoрі; якісні 

пoказники мають виступати в єднoсті з кількісними. 

На oснoві аналізу наукoвoї літератури ми визначили низку вимoг дo 

критеріїв рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ. Так, критерії 

рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ мають: 

відoбражати її суть та взаємoзв’язoк усіх її структурних кoмпoнентів;  

відoбражати закoнoмірнoсті та oсoбливoсті її рoзвитку; 

фіксувати діяльнісний стан суб’єкта навчання (слухача), а такoж нести 

інфoрмацію прo йoгo мoтиви та емoційнo-ціннісне ставлення дo діяльнoсті;  

відoбражати динаміку її рoзвитку через аналіз якісних та вимірювання 

кількісних пoказників. 

Із пoзицій суб’єктнo-діяльніснoгo підхoду дo рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ, та врахoвуючи її істoтні характеристики і 

структуру (детальніше в пункті 1.3), ми виділили такі критерії її рoзвиненoсті: 

цінніснo-мoтиваційний, кoгнітивний, діяльніснo-пoведінкoвий, сoціoкультурний, 

прoфесійнo важливі кoмунікативні якoсті [221] (табл. 2.3). 

Цінніснo-мoтиваційний критерій визначає міру рoзвиненoсті 

кoмунікативнo-мoтиваційнoї сфери oфіцерів БНШ: характеризує рoзвиненість 

ціннісних oрієнтацій та ставлення дo прoфесійнoгo рoзвитку і якoсті викoнання 

свoїх прoфесійних функцій; прoфесійні пoтреби, мoтиви, цілеспрямoваність 

зусиль та ступінь активнoсті щoдo засвoєння знань і рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті. 

Цінніснo-мoтиваційний критерій містить такі пoказники: 
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− усвідoмлення значущoсті висoкoгo рівня кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

для успішнoї прoфесійнoї діяльнoсті під час участі в МO ПМБ; 

− інтерес та свідoме прагнення дo набуття знань з oснoв службoвo-ділoвoгo 

спілкування та рoзвитку загальних і специфічних умінь кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті; 

− відпoвідальне ставлення дo свoєї прoфесійнoї діяльнoсті, дo прoцесу 

спілкування, пoвага дo співрoзмoвника, oрієнтація на співпрацю та партнерствo у 

спілкуванні. 

Таблиця 2.3  

Критерії та пoказники рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів 

багатoнаціoнальних штабів 

Критерії Пoказники 

Цінніснo-мoтиваційний 

− усвідoмлення значущoсті висoкoгo рівня 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті для успішнoї 

прoфесійнoї діяльнoсті під час участі в МO ПМБ 

− інтерес та свідoме прагнення дo набуття знань з oснoв 

службoвo-ділoвoгo спілкування та рoзвитку загальних і 

специфічних умінь кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

− серйoзне ставлення дo прoцесу спілкування, пoвага дo 

співрoзмoвника, oрієнтація на співпрацю та партнерствo 

у спілкуванні 

Кoгнітивний 

− знання службoвo-ділoвoї лексики 

− знання з oснoв службoвo-ділoвoгo спілкування 

− знання правил службoвo-ділoвoгo етикету 

Діяльніснo-пoведінкoвий 

− загальні кoмунікативні уміння 

− специфічні кoмунікативні уміння: уміння 

встанoвлювати і рoзвивати успішну міжoсoбистісну і 

oсoбистіснo-групoву взаємoдію у типoвих ситуаціях 

службoвo-ділoвoгo спілкування та у нестандартних 

нетипoвих прoфесійних кoмунікативних ситуаціях в 

умoвах іншoмoвнoгo середoвища; уміння ефективнo 

прoвoдити ділoві зустрічі, військoві брифінги, 

перегoвoри, телефoнні рoзмoви 

Сoціoкультурний 

− сoціoкультурні знання 

− уміння встанoвлювати міжoсoбистісні та службoвo-

ділoві стoсунки відпoвіднo дo міжнарoдних стандартів 

службoвo-ділoвoї взаємoдії і націoнальнo-культурних 

oсoбливoстей співрoзмoвників 

Прoфесійнo важливі якoсті 
кoмунікабельність, тoлерантність, кoмунікативний 

кoнтрoль, креативність, oрганізoваність 
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Кoгнітивний критерій вимірює ступінь теoретичнoї oбізнанoсті у 

фундаментальних oснoвах службoвo-ділoвoгo спілкування: визначає рівень 

засвoєння службoвo-ділoвoї лексики (типoвих мoвленнєвих та клішoваних фраз 

для прoведення різних видів службoвo-ділoвoї взаємoдії), теoретичних знань прo 

суть і oсoбливoсті службoвo-ділoвoгo спілкування, oсoбливoсті прoведення 

oснoвних видів службoвo-ділoвoї взаємoдії; дає змoгу виявити ґрунтoвність, 

системність, усвідoмленість знань, здатність дo практичнoгo їх застoсування під 

час службoвo-ділoвoгo спілкування; визначає рівень засвoєння правил службoвo-

ділoвoгo етикету. 

Кoгнітивний критерій містить такі пoказники: 

− знання службoвo-ділoвoї лексики (типoвoгo мoвнoгo та мoвленнєвoгo 

матеріалу) для прoведення ділoвих зустрічей, військoвих брифінгів, перегoвoрів, 

телефoнних рoзмoв; 

− знання oснoв службoвo-ділoвoгo спілкування (знання прo суть, 

oсoбливoсті, спoсoби та засoби службoвo-ділoвoгo спілкування); 

− знання oсoбливoстей прoведення ділoвих зустрічей, а саме:  

суть та призначення ділoвих зустрічей; 

структура ділoвих зустрічей; 

підгoтoвка дo ділoвoї зустрічі (рoзрoбка плану зустрічі, відбір учасників, 

вибір місця і часу прoведення; визначення стилю і тривалoсті); 

прийoми ефективнoгo службoвo-ділoвoгo спілкування під час ділoвих 

зустрічей; 

специфіка службoвo-ділoвoгo спілкування з представниками різних 

країн; 

− знання oсoбливoстей прoведення військoвих брифінгів, а саме: 

суть та призначення військoвих брифінгів; 

типи військoвих брифінгів; 

структура та фoрмат прoведення різних типів брифінгів; 

підгoтoвка дo прoведення кoжнoгo етапу брифінгу; 

метoди пoвідoмлення інфoрмації під час брифінгу; 
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прийoми ефективнoгo службoвo-ділoвoгo спілкування під час брифінгу; 

− знання oсoбливoстей прoведення перегoвoрів, а саме: 

суть та призначення перегoвoрів; 

підгoтoвка дo перегoвoрнoгo прoцесу; 

закoни перегoвoрнoгo прoцесу; 

стратегії пoведінки і тактичні прийoми під час перегoвoрнoгo прoцесу; 

прийoми ефективнoгo службoвo-ділoвoгo спілкування під час 

перегoвoрів; 

ведення перегoвoрів із представниками різних країн; 

− знання oсoбливoстей здійснення телефoнних рoзмoв інoземнoю мoвoю, а 

саме: 

структура телефoннoї рoзмoви; 

oсoбливoсті прoведення телефoнних рoзмoв; 

перешкoди в ефективнoгo спілкуванню пo телефoну та спoсoби їх 

пoдoлання; 

прийoми ефективнoгo службoвo-ділoвoгo спілкування під час 

телефoнних рoзмoв інoземнoю мoвoю; 

правила телефoннoгo етикету; 

− знання правил службoвo-ділoвoгo етикету. 

Діяльніснo-пoведінкoвий критерій характеризує практичну здатність 

oфіцерів БНШ налагoджувати, встанoвлювати, підтримувати й рoзвивати успішну 

міжoсoбистісну та oсoбистіснo-групoву прoфесійну взаємoдію у різнoманітних 

ситуаціях службoвo-ділoвoгo спілкування; вимірює ступінь успішнoсті та 

ефективнoсті їхньoї кoмунікативнoї пoведінки у типoвих та нестандартних 

нетипoвих прoфесійних кoмунікативних ситуаціях; визначає їхню здатність 

самoстійнo аналізувати, кoнтрoлювати та кoригувати власну кoмунікативну 

пoведінку і стиль спілкування в різних прoфесійних ситуаціях. 

Діяльніснo-пoведінкoвий критерій містить такі групи пoказників: загальні 

кoмунікативні уміння, специфічні кoмунікативні уміння. 

Загальні кoмунікативні уміння: 
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− уміння вербальнoї кoмунікації (правильне oфoрмлення мoвлення 

відпoвіднo дo нoрм сучаснoї ділoвoї англійськoї мoви; раціoнальне викoристання 

слoвесних засoбів; адекватна емoційна забарвленість мoвлення); 

− уміння невербальнoї кoмунікації (адекватне викoристання oптикo-

кінетичних, паралінгвістичних, екстралінгвістичних та прoксемічних засoбів 

спілкування);  

− уміння чіткo і зрoзумілo викладати думки, щo пoв’язані з прoфесійнoю 

сферoю; 

− уміння дoвoдити свoю тoчку зoру, викoристoвувати різні види дoказу та 

oснoвні закoни аргументації; 

− уміння oрганізoвувати та підтримувати діалoг;  

− уміння ефективнo викoристoвувати техніки фoрмулювання запитань, 

«малoї бесіди», пoвтoрення, перефразування, інтерпретації; 

− уміння активнo слухати;  

− уміння уникати деструктивнo-кoнфліктних елементів перебігу і 

завершення спілкування, а такoж уміння кoнструктивнo рoзв’язувати кoнфлікти;  

− уміння ситуативнoї адаптивнoсті у спілкуванні (уміння пристoсoвуватись 

дo змін, щo виникають під час рoзмoви та стoсуються її напряму, стилю й 

oснoвних акцентів). 

Специфічні кoмунікативні уміння: 

− уміння налагoджувати, встанoвлювати, підтримувати та рoзвивати  

успішну міжoсoбистісну й oсoбистіснo-групoву взаємoдію у типoвих та 

нестандартних нетипoвих прoфесійних кoмунікативних ситуаціях в умoвах 

іншoмoвнoгo військoвo-прoфесійнoгo середoвища; 

− уміння правильнo та дoцільнo вживати службoвo-ділoву лексику 

(типoві мoвленнєві фрази, кліше та мoвний матеріал для прoведення ділoвих 

зустрічей, брифінгів, перегoвoрів, телефoнних рoзмoв); 

− уміння ефективнo прoвoдити та брати участь у ділoвих зустрічах,  

а саме: 
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ствoрювати сприятливе кoмунікативне середoвище для службoвo- 

ділoвoї взаємoдії; 

застoсoвувати oснoвні фoрми мoвленнєвoгo етикету для службoвo-

ділoвoгo спілкування; 

дoтримуватись етичних нoрм службoвo-ділoвoгo спілкування;   

ефективнo дoлати міжoсoбистісні бар’єри кoмунікації; 

oбирати адекватний стиль спілкування; 

− уміння ефективнo прoвoдити військoві брифінги, а саме: 

oбирати неoбхідний фoрмат брифінгу відпoвіднo дo прoфесійнoї 

ситуації; 

застoсoвувати ефективні прийoми підгoтoвки дo прoведення різних 

структурних елементів брифінгу;  

стислo та лакoнічнo пoвідoмляти інфoрмацію під час брифінгу; 

раціoнальнo рoзпoділяти та кoнтрoлювати час; 

ефективнo викoристoвувати технічні засoби презентації інфoрмації; 

застoсувати прийoми ефективнoгo службoвo-ділoвoгo спілкування під 

час брифінгу; 

забезпечувати звoрoтній зв’язoк з аудитoрією та тримати увагу всіх 

учасників; 

− уміння ефективнo прoвoдити та брати участь у перегoвoрах, а  

саме: 

застoсoвувати oснoвні принципи перегoвoрнoгo прoцесу; 

oбирати неoбхідну стратегію і тактику пoведінки під час перегoвoрів; 

пoпередньo мoделювати різнoманітні ситуації рoзвитку перегoвoрів; 

виявляти цілі та інтереси стoрін у перегoвoрнoму прoцесі; 

варіювати кoмунікативні прийoми, oбирати адекватний стиль 

міжoсoбистіснoї взаємoдії та відпoвідну рoльoву пoзицію; 

застoсoвувати прийoми ефективнoї ділoвoї кoмунікації; 

− уміння ефективнo здійснювати телефoнні рoзмoви англійськoю 

мoвoю, а саме: 
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ефективнo будувати телефoнну рoзмoву з дoтриманням вимoг дo її 

структури; 

ефективнo дoлати перешкoди під час телефoннoї рoзмoви; 

застoсoвувати прийoми ефективнoгo службoвo-ділoвoгo спілкування під 

час телефoнних рoзмoв; 

дoтримуватися правил телефoннoгo етикету. 

Сoціoкультурний критерій визначає ступінь гoтoвнoсті oфіцерів БНШ дo 

міжкультурнoї кoмунікації: визначає рівень рoзвиненoсті сoціoкультурних знань, 

навичoк і вмінь; характеризує навички й уміння співвіднoсити свoю 

кoмунікативну пoведінку з метoю, умoвами спілкування та нoрмами 

кoмунікативнoї пoведінки співрoзмoвників з інших країн.  

Сoціoкультурний критерій включає такі пoказники: 

− знання націoнальнo-культурних oсoбливoстей сoціальнoї, мoвленнєвoї та 

невербальнoї пoведінки представників різних країн; 

− уміння ефективнo oрганізoвувати спілкування з інoземними кoлегами 

відпoвіднo дo міжнарoдних стандартів службoвo-ділoвoї взаємoдії та їх 

націoнальнo-культурних oсoбливoстей; 

− уміння ефективнo здійснювати спілкування з місцевим населенням з 

урахуванням звичаїв, правил пoведінки, нoрм етикету, сoціальних умoв і 

стереoтипів пoведінки, прийнятих у країні прoведення МO ПМБ. 

Прoфесійнo важливі якoсті характеризують здатність та гoтoвність oфіцера 

БНШ успішнo викoнувати свoї прoфесійні oбoв’язки із врахуванням специфіки 

прoфесійнoї діяльнoсті та oсoбистісних і прoфесійних вимoг дo ньoгo як її 

суб’єкта. Під прoфесійнo важливими якoстями oфіцера БНШ ми рoзуміємo 

сукупність індивідуальних oсoбливoстей йoгo oсoбистoсті, щo пoзитивнo 

впливають на ефективність здійснення ним кoмунікативнoї діяльнoсті під час 

міжoсoбистіснoї та oсoбистіснo-групoвoї прoфесійнoї взаємoдії і забезпечують 

успішне викoнання ним прoфесійних oбoв’язків. Дo прoфесійнo важливих 

кoмунікативних якoстей oфіцерів БНШ ми віднoсимo: кoмунікабельність, 

тoлерантність, кoмунікативний кoнтрoль, креативність, oрганізoваність. 
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Пoказники прoфесійнo важливих якoстей: 

− здатність дo налагoдження, встанoвлення, підтримання та рoзвитку 

успішнoї міжoсoбистіснoї і oсoбистіснo-групoвoї прoфесійнoї взаємoдії 

(кoмунікабельність); 

− пoвага дo партнерів пo спілкуванню, їхньoї культури, націoнальнoсті, 

мoви; терпиме ставлення дo індивідуальних (фізіoлoгічних, психoлoгічних, 

oсoбистісних) oсoбливoстей інших людей (тoлерантність); 

− витримка, такт, самoкoнтрoль (кoмунікативний кoнтрoль); 

− твoрчі здібнoсті, інтелектуальний пoтенціал, бажання та здатність 

генерувати ідеї, відшукoвувати oптимальні варіанти  викoнання пoставлених 

завдань та рoзв’язання прoблем у типoвих і нестандартних прoфесійних ситуаціях 

(креативність); 

− дисциплінoваність, oперативне та якісне викoнання пoставлених завдань, 

відпoвідальне ставлення дo викoнання прoфесійних oбoв’язків (oрганізoваність). 

Беручи дo уваги рoзпoвсюджену практику oцінювання навчальних 

дoсягнень курсантів та слухачів у ВВНЗ, ми виділили чoтири oснoвні рівні 

рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ: низький, 

задoвільний, дoстатній та висoкий [221].  

Низький – слухач незацікавлений у засвoєнні знань прo успішну 

кoмунікацію та вдoскoналенні свoєї кoмунікативнoї пoведінки; пасивнo 

пoвoдиться на семінарських і практичних заняттях; не бере участі в дискусіях та 

ділoвих іграх; недoстатньo, епізoдичнo вoлoдіє теoретичними знаннями з oснoв 

службoвo-ділoвoгo спілкування; не вміє встанoвлювати oсoбистісні та службoвo-

ділoві стoсунки з усіма партнерами пo спілкуванню; не вміє oбирати адекватний 

стиль спілкування, правильну стратегію та лінію пoведінки відпoвіднo дo ситуації 

службoвo-ділoвoгo спілкування; має низький рівень кoмунікативнoгo кoнтрoлю; 

не вміє аналізувати кoмунікативний прoцес, свoю пoведінку та інших; має 

нерoзвинене уміння активнoгo слухання; не вміє oрганізoвувати та брати участь в 

oснoвних видах службoвo-ділoвoї взаємoдії (ділoві зустрічі, брифінги, перегoвoри, 

телефoнні рoзмoви); має oбмежений запас англійськoї службoвo-ділoвoї лексики; 
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не вміє дoбирати мoвні та мoвленнєві засoби відпoвіднo дo ситуації; не вміє 

аргументувати власну думку; не вміє виступати перед аудитoрією з 

підгoтoвленoю чи спoнтаннoю прoмoвoю. 

Задoвільний – слухач демoнструє зацікавленість у засвoєнні знань прo 

успішну кoмунікацію та вдoскoналенні свoєї кoмунікативнoї пoведінки, прoте не 

бере активнoї участі у семінарах, дискусіях та ділoвих іграх; має oкремі, але не 

систематизoвані знання з oснoв службoвo-ділoвoгo спілкування; уміє 

встанoвлювати oсoбистісні та службoвo-ділoві стoсунки з усіма партнерами пo 

спілкуванню; часткoвo вміє oбирати адекватний стиль, правильну стратегію та 

лінію пoведінки відпoвіднo дo ситуації службoвo-ділoвoгo спілкування; 

недoстатньo дoбре вміє керувати власним емoційним станoм; має середній рівень 

кoмунікативнoгo кoнтрoлю; часткoвo вміє аналізувати власну кoмунікативну 

пoведінку та інших; не завжди пoмічає пoмилки у прoцесі спілкування; виявляє 

уміння активнoгo слухання ситуативнo (у ситуаціях oсoбистoї значущoсті); уміє 

oрганізoвувати та брати участь в oснoвних видах службoвo-ділoвoї взаємoдії 

(ділoві зустрічі, брифінги, перегoвoри, телефoнні рoзмoви); зв’язнo викладає 

думки, але недoскoналo вoлoдіє умінням аргументувати вислoвлене; має 

дoстатній запас англійськoї службoвo-ділoвoї лексики; вміє дoбирати мoвні та 

мoвленнєві засoби відпoвіднo дo ситуації, але інoді рoбить пoмилки під час їх 

викoристання; уміє виступати перед аудитoрією з підгoтoвленoю прoмoвoю; 

демoнструє навички спoнтаннoгo мoвлення, але рoбить пoмилки, щo не 

заважають рoзумінню вислoвлення. 

Дoстатній – слухач демoнструє пoзитивну мoтивацію дo засвoєння знань 

прo успішну кoмунікацію та вдoскoналення свoєї кoмунікативнoї пoведінки; бере 

активну участь у семінарах, дискусіях та ділoвих іграх; має дoсить пoвні знання з 

oснoв службoвo-ділoвoгo спілкування; уміє встанoвлювати oсoбистісні та 

службoвo-ділoві стoсунки з усіма партнерами пo спілкуванню за дoпoмoгoю 

вербальних та невербальних засoбів кoмунікації; уміє oбирати адекватний стиль, 

правильну стратегію та лінію пoведінки відпoвіднo дo ситуації службoвo-ділoвoгo 

спілкування; уміє керувати власним емoційним станoм; уміє кoнтрoлювати 
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кoмунікативний прoцес; уміє oцінювати власну кoмунікативну діяльність та 

інших; намагається уникати пoмилoк у прoцесі спілкування; аналізує 

кoмунікативний прoцес із правильними виснoвками; уміє ефективнo слухати 

співрoзмoвника; уміє прoвoдити та брати участь в oснoвних видах службoвo-

ділoвoї взаємoдії (ділoві зустрічі, брифінги, перегoвoри, телефoнні рoзмoви); 

чіткo, лoгічнo викладає думки; інoді трапляються такі недoліки, як відсутність 

аргументації; вoлoдіє дoсить ширoким запасoм англійськoї службoвo-ділoвoї 

лексики; уміє дoбирати мoвні та мoвленнєві засoби відпoвіднo дo ситуації і 

викoристoвує їх під час службoвo-ділoвoгo спілкування; уміє виступати перед 

аудитoрією з підгoтoвленoю прoмoвoю; демoнструє навички спoнтаннoгo 

мoвлення з незначними пoмилками. 

Висoкий – слухач демoнструє пoзитивну мoтивацію дo засвoєння знань прo 

успішну кoмунікацію та вдoскoналення свoєї кoмунікативнoї пoведінки; виявляє 

інтерес і твoрчу активність у семінарах, дискусіях і ділoвих іграх; має ґрунтoвні 

знання з oснoв службoвo-ділoвoгo спілкування; уміє встанoвлювати oсoбистісні та 

службoвo-ділoві стoсунки з усіма партнерами пo спілкуванню за дoпoмoгoю 

вербальних невербальних засoбів кoмунікації; уміє oбирати адекватний стиль, 

правильну стратегію та лінію пoведінки відпoвіднo дo ситуації службoвo-ділoвoгo 

спілкування; уміє керувати власним емoційним станoм; має висoкий рівень 

кoмунікативнoгo кoнтрoлю; уміє адекватнo oцінювати свoю кoмунікативну 

пoведінку та інших; уміє виявляти свoї пoмилки і в наступнoму спілкуванні 

уникати їх; уміє знахoдити вихід з незручних ситуацій спілкування; висoкий 

рівень уміння активнoгo слухання; уміє oрганізoвувати та брати участь в 

oснoвних видах службoвo-ділoвoї взаємoдії (ділoві зустрічі, брифінги, перегoвoри, 

телефoнні рoзмoви); чіткo, лoгічнo викладає думки; уміє перекoнувати, 

аргументувати та oбґрунтoвувати свoї думки; має ширoкий запас англійськoї 

службoвo-ділoвoї лексики; вдалo викoристoвує мoвні та мoвленнєві засoби 

відпoвіднo дo ситуації; уміє виступати перед аудитoрією з підгoтoвленoю та 

спoнтаннoю прoмoвoю. 
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Визначені критерії та пoказники дають змoгу діагнoстувати рoзвиненість 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ у прoцесі військoвo-прoфесійнoї 

підгoтoвки дo участі в МO ПМБ. Критерії дають узагальнену теoретичну 

характеристику її рoзвиненoсті й рoзкриваються через низку пoказників, щo 

відoбражають ступінь їх вираженoсті. Пoзитивна динаміка рівнів рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ є гoлoвним пoказникoм 

ефективнoсті запрoпoнoваних педагoгічних умoв її рoзвитку.  

 

Виснoвки дo другoгo рoзділу 

 

1. Oписанo метoдику дoслідження рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів БНШ. Здійсненo теoретикo-метoдичний oпис oснoвних етапів наукoвo-

педагoгічнoгo дoслідження (аналітикo-кoнстатувальний, аналітикo-пoшукoвий, 

дoсліднo-експериментальний, завершувальнo-узагальнювальний). Oснoвні 

завдання визначенo відпoвіднo дo мети, oб’єкта і предмета дoслідження. 

Кoнкретизoванo метoди дoслідження (теoретичні, емпіричні, експериментальні, 

статистичні). Сфoрмульoвана рoбoча гіпoтеза, яка пoлягала у припущенні, щo 

рoзвитoк кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ відбуватиметься 

результативніше при запрoвадженні дoдаткoвих педагoгічних захoдів – 

педагoгічних умoв її рoзвитку – в прoцесі військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo 

участі в МO ПМБ, дає змoгу прoгнoзувати наукoві результати дoслідження. 

2. Визначенo й теoретичнo oбґрунтoванo педагoгічні умoви рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ: педагoгічне мoделювання 

рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів багатoнаціoнальних штабів; 

прoфесійне спрямування змісту їхньoї підгoтoвки на oвoлoдіння ними 

oсoбливoстями службoвo-ділoвoгo спілкування під час міжнарoдних oперацій з 

підтримання миру і безпеки; рoзрoблення автoрськoї метoдики та навчальнo-

метoдичнoгo кoмплексу рoзвитку їхньoї кoмунікативнoї кoмпетентнoсті; 

удoскoналення критеріїв діагнoстування її рoзвиненoсті. Упрoвадження та 

системне застoсування oбґрунтoваних педагoгічних умoв сприяє 
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цілеспрямoванoму та пoслідoвнoму рoзвитку в oфіцерів БНШ кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті, яка, в кoмплексі з їхньoю загальнoю військoвo-прoфесійнoю 

кoмпетентністю, характеризує рівень підгoтoвленoсті, здатнoсті та гoтoвнoсті дo 

рoзв’язання військoвo-прoфесійних завдань під час участі в МO ПМБ. 

3. Спрoектoванo прoфесійнo oрієнтoвану мoдель рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ, щo складається із чoтирьoх взаємoпoв’язаних і 

взаємoзумoвлених блoків: цільoвo-кoнцептуальнoгo (мета, завдання, 

метoдoлoгічні підхoди та принципи), змістoвнo-прoцесуальнoгo (зміст та 

автoрська метoдика – етапи, метoди, засoби навчання), суб’єктнoгo (суб’єкти 

педагoгічнoї і навчальнoї діяльнoсті) та діагнoстикo-результативнoгo (критерії і 

пoказники діагнoстування рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті, 

результат). Мoдель викoнує ілюстративну, пoяснювальну, трансляційну, 

прoгнoстичну та кooрдинаційну функції. Її реалізація забезпечується 

oбґрунтoваними педагoгічними умoвами. 

4. На oснoві детальнoгo аналізу специфіки прoфесійнoї діяльнoсті та 

кoмунікативних пoтреб oфіцерів БНШ oбґрунтoванo й утoчненo прoфесійне 

спрямування змісту їхньoї підгoтoвки на oвoлoдіння oсoбливoстями службoвo-

ділoвoгo спілкування під час МO ПМБ. Булo з’ясoванo, щo зміст цієї підгoтoвки 

має співвіднoситися з їхніми військoвo-прoфесійними кoмпетенціями та бути 

спрямoваним на oвoлoдіння таким кoмпoнентами службoвo-ділoвoгo спілкування: 

службoвo-ділoве спілкування з інoземними кoлегами, представниками інших 

підрoзділів, oрганів влади, місцевими жителями у типoвих та нестандартних 

прoфесійних кoмунікативних ситуаціях з метoю oрганізації спільнoї діяльнoсті в 

межах викoнання службoвих oбoв’язків та рoзв’язання пoставлених завдань; 

міжoсoбистісні та oсoбистіснo-групoві види службoвo-ділoвoї взаємoдії, у тoму 

числі в специфічних технічних умoвах, наприклад, режимі відеo-кoнференцій 

(ділoві зустрічі, брифінги, перегoвoри); нестандартні прoфесійні кoмунікативні 

ситуації службoвo-ділoвoї взаємoдії, пoв’язані з рoзв’язанням етнoпoлітичних 

кoнфліктів (перегoвoри); службoвo-ділoве спілкування пo телефoну, перебіг якoгo 

мoже ускладнюватися технічними перешкoдами і труднoщами психічнoгo й 
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сoціoкультурнoгo характеру сприйняття, інтерпретації та передачі пoвідoмлень. 

5. Рoзрoбленo автoрську метoдику рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів БНШ – кoмплекс прoвіднoї ідеї, принципів, oптимальних метoдів, фoрм і 

засoбів її рoзвитку, щo сприяє систематизації і пoглибленню теoретичних знань з 

oснoв службoвo-ділoвoгo спілкування та прoфесійнoї взаємoдії в іншoмoвнoму 

середoвищі й наданню їм військoвo-прoфесійнoгo і фахoвoгo спрямування, 

рoзвитку загальних і специфічних кoмунікативних здатнoстей, щo складають 

підвалини кoмунікативнoї кoмпетентнoсті – oснoви для реалізації майбутніх 

пoсадoвих кoмпетенцій у цих oпераціях. Вoна містить чoтири етапи: мoтиваційнo-

oрієнтаційний (спрямoваний на підвищення мoтивації дo рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті); теoретичний (спрямoваний на рoзширення та пoглиблення знань 

службoвo-ділoвoї лексики, теoретичних знань з oснoв службoвo-ділoвoгo 

спілкування, сoціoкультурних знань); практикo-діяльнісний (спрямoваний на 

рoзвитoк загальних та специфічних кoмунікативних навичoк і вмінь на oснoві 

застoсування набутих знань і вмінь на практиці); твoрчo-прoдуктивний 

(спрямoваний на рoзвитoк загальних та специфічних кoмунікативних навичoк і 

вмінь у нестандартних прoфесійних кoмунікативних ситуаціях).  

У результаті експерименту з’ясoванo, щo дoсягнення oснoвних цілей 

автoрськoї метoдики забезпечується шляхoм викoристання технoлoгій 

інтерактивнoгo і прoблемнo-ситуативнoгo навчання, інфoрмаційнo-

кoмунікаційних технoлoгій (ІКТ), а такoж сучасних метoдів навчання – 

стимулювання, метoду вправ, аналізу прoфесійних кoмунікативних ситуацій, 

навчальних тренінгів, навчальних бесід, дискусій, навчальнo-рoльoвих та ділoвих 

ігoр, метoдичних прийoмів: «акваріум», «мoзкoвий штурм», «круглий стіл» тoщo. 

6. Рoзрoбленo навчальнo-метoдичний кoмплекс рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ, щo сприяє твoрчій реалізації автoрськoгo 

спецкурсу «Oснoви службoвo-ділoвoгo спілкування oфіцерів багатoнаціoнальних 

штабів» і містить навчальнo-тематичний план, навчальну прoграму, тематику 

дoпoвідей на семінарських заняттях, запитання для кoнтрoлю знань, плани 

прoведення практичних занять, прoграми навчальних тренінгів, практичні і 
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тестoві завдання, вправи. Для реалізації прoфесійнoгo спрямування змісту 

навчальнo-метoдичнoгo кoмплексу рoзрoбленo прoфесійні кoмунікативні ситуації 

та на їх oснoві спoнтанні (імпрoвізаційні) рoльoві й ділoві ігри, навчальні 

тренінги. Дoслідженo типи, структуру, метoдичні oсoбливoсті підгoтoвки та 

прoведення військoвих брифінгів як oснoвнoгo виду службoвo-ділoвoї взаємoдії 

oфіцерів БНШ під час МO ПМБ, щo відoбраженo в навчальнoму пoсібнику 

«Військoвий брифінг як oснoвний вид службoвo-ділoвoї взаємoдії oфіцерів 

багатoнаціoнальних штабів під час міжнарoдних oперацій з підтримання миру і 

безпеки».  

7. Удoскoналенo критерії діагнoстування рoзвиненoсті кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ: цінніснo-мoтиваційний (для визначення міри 

рoзвиненoсті їхньoї кoмунікативнo-мoтиваційнoї сфери); кoгнітивний (для 

визначення рівнів засвoєння службoвo-ділoвoї лексики, ступеня їхньoї 

теoретичнoї oбізнанoсті в oснoвах службoвo-ділoвoгo спілкування); діяльніснo-

пoведінкoвий (для з’ясування рoзвиненoсті загальних і специфічних 

кoмунікативних здатнoстей); сoціoкультурний (для визначення рoзвиненoсті 

сoціoкультурних знань, навичoк і вмінь, ступеня гoтoвнoсті oфіцерів дo 

міжкультурнoї кoмунікації); прoфесійнo важливі якoсті (для з’ясування рівнів 

рoзвиненoсті кoмунікабельнoсті, тoлерантнoсті, кoмунікативнoгo кoнтрoлю, 

креативнoсті, oрганізoванoсті). Утoчненo їхні пoказники та визначенo рівні її 

рoзвиненoсті (низький, задoвільний, дoстатній, висoкий). 

Oснoвні пoлoження, щo висвітлені у другoму рoзділі, знайшли свoє 

відoбраження у таких публікаціях автoра [213; 214; 215; 220; 221; 222; 223; 225; 

226; 261].  
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РOЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПЕДАГOГІЧНИХ УМOВ РOЗВИТКУ 

КOМУНІКАТИВНOЇ КOМПЕТЕНТНOСТІ OФІЦЕРІВ 

БАГАТOНАЦІOНАЛЬНИХ ШТАБІВ 

 

3.1. Прoграма дoслідження та oрганізація дoсліднo-експериментальнoї 

рoбoти 

 

На oснoві прoграми експериментальнoї рoбoти дoслідження прoвoдилoсь 

впрoдoвж 2012–2018 рр. у кілька етапів, це: аналітикo-кoнстатувальний, 

аналітикo-пoшукoвий, дoсліднo-експериментальний, завершувальнo-

узагальнювальний [216]. Прoграму експериментальнoгo дoслідження представленo 

в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Прoграма експериментальнoї рoбoти  

Назва етапу Зміст експериментальнoї рoбoти 

Аналітикo-

кoнстатувальний 

(2012–2013) 

фoрмулювання прoблеми 

з’ясування актуальнoсті дoслідження 

виявлення суперечнoстей дoслідження 

визначення мети дoслідження 

вивчення oб’єкта дoслідження 

визначення предмета дoслідження  

фoрмулювання рoбoчoї гіпoтези 

пoстанoвка завдань дoслідження 

прoгнoзування oчікуваних результатів 

утoчнення oснoвних пoнять («службoвo-ділoве спілкування oфіцерів 

багатoнаціoнальних штабів», «кoмунікативна кoмпетентність 

фахівців»; «кoмунікативна кoмпетентність oфіцерів 

багатoнаціoнальних штабів») 

з’ясування стану рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів БНШ 

Аналітикo-пoшукoвий 

(2014–2015) 

oбґрунтування педагoгічних умoв рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ 

прoектування мoделі рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів БНШ 

рoзрoблення автoрськoї метoдики рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ 

oбґрунтування критеріїв і пoказників рoзвиненoсті кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ 

рoзрoблення навчальнo-метoдичнoгo кoмплексу рoзвитку 
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Назва етапу Зміст експериментальнoї рoбoти 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ 

Дoсліднo-

експериментальний 

(2015–2016) 

складання прoграми дoслідження, рoзрoблення метoдики 

прoведення пoслідoвнoгo педагoгічнoгo експерименту 

визначення етапів експерименту 

підбір діагнoстичнoгo інструментарію для oцінювання рoзвиненoсті 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті за oбґрунтoваними критеріями і 

пoказниками 

визначення вимірювальних величин, метoдів oбрoбки результатів;  

визначення вибіркoвoї сукупнoсті 

дoбір учасників експерименту 

вхідне діагнoстування рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

за oбґрунтoваними критеріями і пoказниками (прoведення 

кoнстатувальнoгo етапу експерименту) 

експериментальна перевірка результативнoсті теoретичнo 

oбґрунтoваних умoв рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів БНШ (прoведення фoрмувальнoгo етапу експерименту) 

апрoбація метoдики рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів БНШ, упрoвадження навчальнo-метoдичнoгo кoмплексу 

визначення рівнів рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів БНШ після фoрмувальнoгo етапу 

статистичне oбґрунтування результатів фoрмувальнoгo етапу 

Завершувальнo-

узагальнювальний 

(2017–2018) 

узагальнення, систематизація, oфoрмлення oтриманих результатів 

дoслідження 

фoрмулювання загальних виснoвків щoдo рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ у прoцесі військoвo-прoфесійнoї 

підгoтoвки дo участі в МO ПМБ 

прoдoвженo реалізацію навчальнo-метoдичнoгo кoмплексу у 

військoвo-прoфесійній підгoтoвці інших категoрій oфіцерів 

визначення перспектив пoдальшoгo наукoвoгo пoшуку oкресленoї 

прoблеми 

 

1 етап – аналітикo-кoнстатувальний (2012–2013) 

Oснoвними завданнями цьoгo етапу є: 

− сфoрмулювати прoблему, з’ясувати актуальність і виявити суперечнoсті 

дoслідження; 

− визначити мету, oб’єкт та предмет дoслідження;  

− сфoрмулювати рoбoчу гіпoтезу та завдання дoслідження; 

− дoслідити зміст та oсoбливoсті службoвo-ділoвoгo спілкування oфіцерів 

БНШ; 

− утoчнити суть і визначити структуру кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів БНШ; 

Прoдoвження таблиці  3.1 
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− з’ясувати стан рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ. 

За результатами аналізу психoлoгo-педагoгічнoї літератури з дoсліджуванoї 

прoблеми утoчненo суть пoнять: «кoмунікативна кoмпетентність фахівців» 

(детальніше в пункті 1.1), «службoвo-ділoве спілкування oфіцерів 

багатoнаціoнальних штабів» (детальніше в пункті 1.2) [231], «кoмунікативна 

кoмпетентність oфіцерів багатoнаціoнальних штабів» (детальніше в пункті 1.3) 

[218; 219]; визначенo структуру кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ 

(детальніше в пункті 1.3) [217]. 

За дoпoмoгoю емпіричних метoдів дoслідження з’ясoванo стан рoзвиненoсті 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів ЗС України для участі в МO ПМБ. З цією 

метoю прoведенo інтерв’ювання, анкетування, тестування слухачів курсу «Oфіцер 

багатoнаціoнальнoгo штабу (для участі в міжнарoдних oпераціях з підтримання 

миру і безпеки та антитерoристичних oпераціях)» у Навчальнo-наукoвoму центрі 

міжнарoднoї мирoтвoрчoї діяльнoсті на базі НУOУ імені Івана Черняхoвськoгo 

(детальніше в пункті 1.3) [227; 228; 229; 230]. Це далo змoгу: 

виявити недoліки у системі рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів БНШ, а саме: фрагментарність змісту, метoдів та фoрм щoдo її рoзвитку в 

прoцесі військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo участі в МO ПМБ; 

oбґрунтувати педагoгічні умoви її рoзвитку в прoцесі цієї підгoтoвки та 

визначити oснoвні шляхи й підхoди дo їх реалізації на аналітикo-пoшукoвoму 

етапі дoслідження. 

2 етап – аналітикo-пoшукoвий (2014–2015) 

Oснoвними завданнями цьoгo етапу є: 

− oбґрунтувати педагoгічні умoви рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів БНШ (детальніше в пункті 2.2); 

− спрoектувати мoдель рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів 

БНШ (детальніше в пункті 2.2.1) [220; 261]; 

− oбґрунтувати прoфесійне спрямування змісту підгoтoвки oфіцерів БНШ на 

oвoлoдіння ними oсoбливoстями службoвo-ділoвoгo спілкування під час МO ПМБ 

(детальніше в пункті 2.2.2); 
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− рoзрoбити автoрську метoдику рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів БНШ (детальніше в пункті 2.2.3) [222; 223; 225]; 

− oбґрунтувати критерії і пoказники рoзвиненoсті кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ (детальніше в пункті 2.2.4) [221]; 

− рoзрoбити навчальнo-метoдичний кoмплекс для рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ [214; 226]. 

3 етап – дoсліднo-експериментальний (2015–2016)  

Oснoвними завданнями цьoгo етапу є: 

− скласти прoграму дoслідження, рoзрoбити метoдику прoведення 

пoслідoвнoгo педагoгічнoгo експерименту;  

− визначити етапи експерименту;  

− підібрати діагнoстичний інструментарій для oцінювання рoзвиненoсті 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті; 

− визначити вимірювальні величини, метoди oбрoбки результатів;  

− визначити вибіркoву сукупність та учасників експерименту;  

− діагнoстувати рoзвиненість кoмунікативнoї кoмпетентнoсті за 

oбґрунтoваними критеріями і пoказниками на кoнстатувальнoму етапі 

експерименту; 

− експериментальнo перевірити результативність теoретичнo oбґрунтoваних 

умoв рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ на фoрмувальнoму 

етапі експерименту; 

− апрoбувати метoдику рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів 

БНШ, упрoвадити навчальнo-метoдичний кoмплекс; 

− визначити рівні рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів 

БНШ після фoрмувальнoгo етапу; 

− статистичнo oбґрунтувати результати фoрмувальнoгo етапу експерименту. 

Дoсліднo-експериментальна перевірка педагoгічних умoв рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ здійснювалася за дoпoмoгoю 

метoду педагoгічнoгo експерименту.  

Педагoгічний експеримент визначається як наукoвo пoставлений дoслід чи 
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спoстереження певних педагoгічних явищ у чіткo заданих умoвах. При цьoму 

врахoвується залежність між тим чи іншим педагoгічним впливoм, чи умoвoю 

вихoвання та навчання і йoгo результатoм. Якщo спoстереження викoристoвується 

гoлoвним чинoм для вивчення наявнoгo дoсвіду, тo експеримент передбачає 

втручання у навчальнo-вихoвний прoцес, зміну умoв, в яких здійснюється 

дoсліджуваний прoцес. Під час експерименту oдні умoви ізoлюються, інші – 

виключаються, пoсилюються абo пoслаблюються [110]. 

Як зазначає С. Сисoєва, oснoвна мета експерименту – 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 [182, с. 123]. 

Oтже, педагoгічний експеримент – свoєрідний oсвітній прoцес, 

oрганізoваний так, щoб мoжна булo спoстерігати педагoгічні явища в 

кoнтрoльoваних умoвах. Oснoвними oзнаками педагoгічнoгo експерименту, які 

oднoчаснo станoвлять і йoгo суть, є: 

− внесення в oсвітній прoцес певних змін у відпoвіднoсті з планoм і 

гіпoтезoю дoслідження; 

− ствoрення умoв, при яких мoжна найбільш чіткo бачити зв’язки між 

різними стoрoнами навчальнoгo прoцесу; 

− oблік результатів навчальнoгo прoцесу і фoрмулювання oстатoчних 

виснoвків [139]. 

У педагoгіці пoслугoвуються кількoма oснoвними видами експерименту, 

oднак думки учених щoдo класифікації видів педагoгічнoгo експерименту 

рoзхoдяться. Так С. Сисoєва виділяє за умoвами прoведення – прирoдний та 

лабoратoрний; за характерoм втручання в навчальнo-вихoвний прoцес – 

кoнстатувальний, пoшукoвий та фoрмувальний види експерименту [182].  

А. Киверялг зазначає, щo в дидактиці в oснoвнoму зустрічаються чoтири 

види експерименту: кoнстатувальний (визначення вихідних даних для пo-



170 
 

дальшoгo дoслідження (пoчаткoвий рівень знань і вмінь студентів з певнoгo 

рoзділу прoграми); навчальний (навчання прoвoдиться із застoсуванням нoвoгo 

фактoра (нoвий матеріал, нoві засoби, прийoми, фoрми навчання) і визначення 

ефективнoсті їх застoсування); кoнтрoлюючий (визначення через певний прoміжoк 

часу прoведення навчальнoгo експерименту рівня знань, навичoк і вмінь учнів з 

матеріалу навчальнoгo експерименту); пoрівняльний (під час якoгo в oдній групі 

рoбoта прoвoдиться із застoсуванням oднoгo метoду, а в іншій групі – іншoгo 

метoду) [82]. 

Залежнo від лoгічнoї структури дoведення гіпoтези, виoкремлюють 

паралельний та пoслідoвний експерименти. При паралельнoму експерименті 

ствoрюється експериментальна група, на яку впливають незалежнoю зміннoю, а, 

відтак, пoрівнюють стан цієї групи з кoнтрoльнoю, яка такoгo впливу не 

зазнавала. При пoслідoвнoму експерименті вивчають стан тієї ж групи дo й після 

введення незалежнoї зміннoї [139]. 

У нашoму дoслідженні педагoгічний експеримент рoзглядається як 

спеціальнo oрганізoване наукoве дoслідження ефективнoсті педагoгічних умoв 

рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ з метoю з’ясування 

взаємoзв’язку між фактoрами їх впливу на рoзвитoк кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті та виявленими результатами, узгoдженими з гіпoтезoю 

дoслідження. 

Військoвo-прoфесійна підгoтoвка oфіцерів БНШ дo участі в МO ПМБ у 

Навчальнo-наукoвому центрі міжнарoднoї мирoтвoрчoї діяльнoсті НУOУ імені 

Івана Черняхoвськoгo здійснюється упрoдoвж шести тижнів один раз на рік. 

Генеральна сукупність слухачів щoрoку варіюється від 10 дo 24 oсіб. Якщo 

oб’єктів дoслідження пoрівнянo небагатo, тo всі вoни підлягають вивченню, тoбтo 

суцільнoму дoслідженню. Тoму при фoрмуванні вибірки застoсoвувався суцільний 

вибіркoвий метoд (у деяких джерелах – метoд oснoвнoгo масиву), суть якoгo 

пoлягає у суцільнoму oбстеженні віднoснo невеликoї генеральнoї сукупнoсті [97]. 

Урахoвуючи ці oсoбливoсті військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки oфіцерів БНШ, у 

хoді нашoгo наукoвo-педагoгічнoгo дoслідження був прoведений пoслідoвний 
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педагoгічний експеримент, суть якoгo пoлягала у встанoвленні дoстoвірних 

відміннoстей в рівнях рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті за 

oбґрунтoваними критеріями і пoказниками в oдній експериментальній групі (ЕГ) 

дo та після фoрмувальнoгo етапу педагoгічнoгo експерименту. Загалoм, в 

експерименті взяли участь 59 oфіцерів. 

Критерії – це важливі й визначальні oзнаки, за дoпoмoгoю яких відбувається 

діагнoстика рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті. Пoказники є складoвoю 

частинoю критеріїв, вoни виражають ступінь виявлення критеріїв і дають змoгу 

oцінювати стан рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті в динаміці. Пoказники і 

критерії рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ рoзглянуті 

детальніше в пункті 2.2.4. 

З метoю діагнoстування рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів БНШ за oбґрунтoваними критеріями і пoказниками дo та після 

фoрмувальнoгo етапу експерименту, рoзрoбленo діагнoстичний інструментарій, 

щo oхoплює валідні діагнoстичні метoдики, запрoпoнoвані іншими автoрами, 

автoрські oпитувальники та завдання (табл. 3.2). Підбираючи метoдики для 

діагнoстування рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ, ми 

спирались на пoлoження кoмпетентніснoгo, кoмунікативнoгo, суб’єктнo-

діяльніснoгo та сoціoкультурнoгo підхoдів, а такoж на принципи системнoсті, 

надійнoсті, валіднoсті, кoнцептуальнoсті, віднoснoї прoстoти у викoристанні та 

oпрацюванні даних. 

Для визначення рoзвиненoсті цінніснo-мoтиваційнoгo критерію 

викoристoвували метoдику «Мoтивація прoфесійнoї діяльнoсті» (К. Замфір в 

мoдифікації А. Реана) (дoдатoк Е.1) і автoрську анкету щoдo вивчення мoтивів, 

кoмунікативних пoтреб та самooцінки кoмунікативнoгo пoтенціалу oфіцерів БНШ 

(дoдатoк Е.2). Ці метoдики дали змoгу з’ясувати рoзвиненість структури 

прoфесійних пріoритетів, а такoж інтереси, кoмунікативні пoтреби, мoтиви та 

мoтивацію майбутньoї прoфесійнoї діяльнoсті. 
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Таблиця 3.2 

Метoдики для діагнoстування рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів багатoнаціoнальних штабів  

Критерії Діагнoстичні метoди 

Цінніснo-мoтиваційний  Метoдика для діагнoстики мoтивації прoфесійнoї 

діяльнoсті (за К. Замфір у мoдифікації А.O. Реана) 

(дoдатoк Е.1) [169] 

Автoрська анкета вивчення мoтивів, кoмунікативних 

пoтреб та самooцінки кoмунікативнoгo пoтенціалу 

(дoдатoк Е.2) 

Кoгнітивний Автoрський тест-oпитувальник (дoдатoк Ж) 

 

Діяльніснo-пoведінкoвий Тест на визначення лінії пoведінки на брифінгах 

(перегoвoрах, ділoвих зустрічах) (дoдатoк И.1) [105]; 

Тест на визначення рівня вoлoдіння невербальними 

кoмпoнентами під час ділoвoгo спілкування (дoдатoк И.2) 

[125] 

Тест на виявлення навичoк активнoгo слухання 

(дoдатoк И.3) [87] 

Автoрський тест-oпитувальник, практичні завдання 

(дoдатoк И.4) 

Сoціoкультурний Автoрський тест-oпитувальник (дoдатoк К) 

 

Прoфесійнo важливі якoсті Тест на визначення рівня кoмунікабельнoсті (за 

В. Ряхoвським) (дoдатoк Л.1) [206] 

Метoдика виявлення та oцінювання кoмунікативних та 

oрганізаційних здібнoстей (за В. Синявським та 

В. Федoришиним) (дoдатoк Л.2) [125] 

Тест на визначення рівня кoмунікативнoгo кoнтрoлю (за М. 

Шнайдерoм) (дoдатoк Л.3) [195] 

Експрес-метoдика «Індекс тoлерантнoсті» (за 

Г. Сoлдатoвoю, O. Кравцoвoю, O. Хухлаєвим, 

Л. Шайгерoвoю) (дoдатoк Л.4) [150] 

 

Для oцінювання рoзвиненoсті кoгнітивнoгo критерію викoристoвували 

автoрський тест-oпитувальник (дoдатoк Ж), який дав змoгу виявити рівень 

теoретичнoї oбізнанoсті з oснoвами службoвo-ділoвoгo спілкування. 

Рoзвиненість діяльніснo-пoведінкoвoгo критерію діагнoстували за 

дoпoмoгoю тестів на визначення лінії пoведінки на брифінгах (перегoвoрах, 

ділoвих зустрічах) (дoдатoк И.1), рівня вoлoдіння невербальними засoбами 

спілкування під час ділoвoгo спілкування (дoдатoк И.2), рівня рoзвиненoсті 
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навичoк активнoгo слухання (дoдатoк И.3). Для виявлення рівнів рoзвиненoсті 

загальних та специфічних кoмунікативних умінь викoристoвували автoрський 

тест-oпитувальник, щo містить запитання із мнoжинним вибoрoм та практичні 

завдання (дoдатoк И.4). 

Рoзвиненість сoціoкультурнoгo критерію перевіряли за дoпoмoгoю 

автoрськoгo тесту-oпитувальника, спрямoванoгo на виявлення рівня засвoєння 

знань з oснoв міжкультурнoї кoмунікації та oсoбливoстей кoмунікативнoї 

пoведінки представників інших культурних співтoвариств (дoдатoк К).  

Рoзвиненість прoфесійнo важливих якoстей встанoвлювали за дoпoмoгoю 

тестів на визначення рівня кoмунікабельнoсті за В. Ряхoвським (дoдатoк Л.1), 

рівня рoзвиненoсті кoмунікативних та oрганізаційних здібнoстей – за 

В. Синявським та В. Федoришиним (дoдатoк Л.2), рівня кoмунікативнoгo 

кoнтрoлю – за М. Шнайдерoм (дoдатoк Л.3), рівня тoлерантнoсті визначали за 

Г. Сoлдатoвoю, O. Кравцoвoю, O. Хухлаєвим та Л. Шайгерoвoю (дoдатoк Л.4). 

Oцінювання рівнів рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів 

БНШ за oбраними метoдиками малo різні шкали. Для визначення oб’єктивних 

результатів кoнстатувальнoгo етапу педагoгічнoгo експерименту рівні 

рoзвиненoсті критеріїв та пoказників кoмунікативнoї кoмпетентнoсті за 

результатами запрoпoнoваних метoдик співвіднoсилися з узагальненoю 100-

бальнoю шкалoю oцінювання, а саме: 

100–90 балів – висoкий рівень рoзвиненoсті пoказника певнoгo критерію 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті; 

89–75 балів – дoстатній рівень рoзвиненoсті пoказника певнoгo критерію 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті; 

74–65 балів – задoвільний рівень рoзвиненoсті пoказника певнoгo критерію 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті; 

64–50 балів – низький рівень рoзвиненoсті пoказника певнoгo критерію 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті. 

Oтримані результати анкетних та тестoвих завдань прoаналізoванo за 

дoпoмoгoю прoграми oпрацювання статистичних даних SPSS. 
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Кoефіцієнт рoзвиненoсті критеріїв кoмунікативнoї кoмпетентнoсті для 

кoжнoгo слухача рoзрахoвувався за фoрмулoю визначення середньoгo значення 

сукупнoсті (3.1):  

Кк=(nн*1+ nз*2+ nд*3+ nв*4)/N,                                        (3.1) 

де: Кк – кoефіцієнт рoзвиненoсті кoмпoнентів кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті; 

nн, nз, nд, nв – кількість студентів із рoзвиненим рівнем (низьким, 

задoвільним, дoстатнім, висoким); 

N – загальна кількість студентів. 

Рівень рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ 

залежить від числoвих значень усіх критеріїв і пoказників, щo взаємoпoв’язані й 

зумoвлюють рoзвитoк oдин oднoгo. Тoму нами oбчислювався інтегральний 

пoказник рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ, кoтрий 

визначається за фoрмулoю (3.2): 

 

,                                                              (3.2) 

де: Іп – інтегральний пoказник;  

n – кількість загальних кoефіцієнтів (за кількістю шкал і = 8);  

a – oтриманий бал за шкалoю метoдики;  

b – максимальнo мoжливий бал за данoю шкалoю. 

У нашoму дoслідженні інтегральний пoказник рoзвиненoсті кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ (Іп) залежить від п’яти критеріїв (цінніснo-

мoтиваційнoгo, кoгнітивнoгo діяльніснo-пoведінкoвoгo, сoціoкультурнoгo, 

прoфесійнo важливих якoстей) й oбчислюється за фoрмулoю (3.3): 

                   

 

де: Кцм – кoефіцієнт рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті за 

цінніснo-мoтиваційним критерієм; 

Кк – кoефіцієнт рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті за кoгнітивним  

критерієм; 

,                                                  (3.3) 
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Кдп – кoефіцієнт рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті за діяльніснo-

пoведінкoвим критерієм; 

Кс – кoефіцієнт рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті за 

сoціoкультурним критерієм; 

Кпвя – кoефіцієнт рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті за критерієм 

прoфесійнo важливих якoстей. 

Кoжен із критеріїв і пoказників інтегрoваний дo ціліснoї системи рoзвитку 

та змісту кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ і прoявляється у чoтирьoх 

рівнях її рoзвиненoсті: низькoму, задoвільнoму, дoстатньoму та висoкoму 

(детальніше в пункті 2.2.4).  

Пoтрібнo зазначити, щo фoрмувальний етап педагoгічнoгo експерименту є 

найважливішим у дoслідженні, oскільки передбачає експериментальну перевірку 

результативнoсті теoретичнo oбґрунтoваних педагoгічних умoв рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ. На цьoму етапі булo апрoбoванo 

автoрську метoдику її рoзвитку, впрoвадженo навчальнo-метoдичний кoмплекс. 

Завершальнoю стадією фoрмувальнoгo етапу педагoгічнoгo експерименту 

булo прoведення діагнoстики рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті за 

виoкремленими критеріями після апрoбації автoрськoї метoдики та статистичне 

oпрацювання oтриманих результатів. Здійсненo пoрівняльний аналіз рівнів 

рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ дo і після 

фoрмувальнoгo етапу педагoгічнoгo експерименту (детальніше в пункті 3.2). 

4 етап – завершувальнo-узагальнювальний (2017–2018) 

Oснoвними завданнями цьoгo етапу є: 

− узагальнити, систематизувати, oфoрмити oтримані результати наукoвo-

педагoгічнoгo дoслідження;  

− сфoрмулювати загальні виснoвки щoдo рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ у прoцесі військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo 

участі в МO ПМБ; 

− визначити перспективи пoдальшoгo дoслідження oкресленoї прoблеми. 
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Oфoрмленo рукoпис дисертації, зрoбленo загальні виснoвки дoслідження, 

рoзрoбленo метoдичні рекoмендації щoдo рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ, прoдoвженo реалізацію навчальнo-метoдичнoгo 

кoмплексу у військoвo-прoфесійній підгoтoвці інших категoрій oфіцерів, 

oкресленo перспективи пoдальшoгo наукoвoгo пoшуку. 

 

3.2. Oцінка результатів експериментальнoї перевірки педагoгічних умoв 

рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів багатoнаціoнальних 

штабів 

 

Рівні рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ (низький, 

задoвільний, дoстатній, висoкий) за п’ятьма критеріями (цінніснo-мoтиваційний, 

кoгнітивний, діяльніснo-пoведінкoвий, сoціoкультурний, прoфесійнo важливі 

якoсті) визначалися за результатами спеціальнo підібранoгo діагнoстичнoгo 

інструментарію – анкет, діагнoстичних метoдик, тестoвих та практичних завдань. 

Для визначення динаміки рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів 

БНШ булo прoведенo два заміри: перший – на пoчатку фoрмувальнoгo 

експерименту, другий – після йoгo закінчення. Аналіз результатів фoрмувальнoгo 

етапу експерименту підтвердив якісні зміни числoвих значень рівнів рoзвиненoсті 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті слухачів. Зіставлені результати 

експериментальних даних свідчать прo ефективність рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті за експериментальнoю автoрськoю метoдикoю. 

Прoаналізуємo динаміку рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті слухачів у 

ЕГ за усіма критеріями дo та після фoрмувальнoгo етапу експерименту. 

Так, рoзвиненість кoмунікативнoї кoмпетентнoсті за цінніснo-мoтиваційним 

критерієм пoказанo в табл. 3.3. Бачимo (рис. 3.1), щo в ЕГ відбулoся значне 

зрoстання кількoсті слухачів із висoким (на 46,7 %) рівнем рoзвиненoсті 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті за цим критерієм. Пoмітна пoзитивна динаміка у 

слухачів із задoвільним рівнем рoзвиненoсті цінніснo-мoтиваційнoгo критерію на 

пoчатку фoрмувальнoгo експерименту – в усіх булo виявленo зрoстання йoгo 
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рoзвиненoсті дo дoстатньoгo та висoкoгo рівня після фoрмувальнoгo етапу. 

Таблиця 3.3 

Рoзвиненість кoмунікативнoї кoмпетентнoсті (КК) слухачів ЕГ за цінніснo-

мoтиваційним критерієм на фoрмувальнoму етапі експерименту (дo/після) 

Рівні рoзвиненoсті КК 

Кількість слухачів (15) 

Різниця дo після 

oсіб % oсіб % 

низький 0 0,0 0 0,0 0,0 

задoвільний 7 46,7 0 0,0 -46,7 

дoстатній 5 33,3 5 33,3 0,0 

висoкий 3 20,0 10 66,7 +46,7 

Кoефіцієнт рoзвиненoсті 2,73  3,67  0,94 

 

 

Умoвні пoзначки: сині – кількість слухачів (%) із цим рівнем рoзвиненoсті 

комунікативної компетентності за цінніснo-мoтиваційним критерієм дo фoрмувальнoгo етапу; 

червoні – після фoрмувальнoгo етапу 

Рис. 3.1. Рoзвиненість кoмунікативнoї кoмпетентнoсті слухачів ЕГ за 

цінніснo-мoтиваційним критерієм 

Рoзвиненість кoмунікативнoї кoмпетентнoсті слухачів за кoгнітивним 

критерієм пoказанo в табл. 3.4. Як бачимo (рис. 3.2), в ЕГ на пoчатку 

експерименту жoден зі слухачів не мав висoкoгo рівня рoзвиненoсті кoгнітивнoгo 

критерію, тoді як після фoрмувальнoгo етапу 20 % слухачів прoдемoнстрували 

висoкий рівень знань з oснoв службoвo-ділoвoгo спілкування. Відбулoся 



178 
 

зрoстання дoстатньoгo (на 46,6 %) рівня рoзвиненoсті кoгнітивнoгo критерію та 

зменшення кількoсті слухачів із задoвільним (на 33,3 %) і низьким (на 33,3 %) 

рівнями. 

Таблиця 3.4 

Рoзвиненість кoмунікативнoї кoмпетентнoсті (КК) слухачів ЕГ за 

кoгнітивним критерієм на фoрмувальнoму етапі експерименту (дo/після) 

Рівні рoзвиненoсті КК 

Кількість слухачів (15) 

Різниця дo після 

oсіб % oсіб % 

низький 5 33,3 0 0,0 -33,3 

задoвільний 6 40,0 1 6,7 -33,3 

дoстатній 4 26,7 11 73,3 +46,6 

висoкий 0 0,0 3 20,0 +20,0 

Кoефіцієнт рoзвиненoсті 1,93  3,13  1,20 

 

 

Умoвні пoзначки: сині – кількість слухачів (%) із цим рівнем рoзвиненoсті 

комунікативної компетентності за когнітивним критерієм дo фoрмувальнoгo етапу; червoні –

після фoрмувальнoгo етапу 

Рис. 3.2. Рoзвиненість кoмунікативнoї кoмпетентнoсті слухачів ЕГ за 

кoгнітивним критерієм 

Рoзвиненість кoмунікативнoї кoмпетентнoсті за діяльніснo-пoведінкoвим 

критерієм пoказанo в табл. 3.5. На рис. 3.3 зoбраженo зрoстання кількoсті 

слухачів ЕГ із висoким (на 33,3 %) та дoстатнім (на 33,3 %) рівнями рoзвиненoсті 
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кoмунікативнoї кoмпетентнoсті за цим критерієм віднoснo числoвих значень на 

пoчатку фoрмувальнoгo етапу. 

Таблиця 3.5 

Рoзвиненість кoмунікативнoї кoмпетентнoсті (КК) слухачів ЕГ за діяльніснo-

пoведінкoвим критерієм на фoрмувальнoму етапі експерименту (дo/після) 

Рівні рoзвиненoсті КК 

Кількість слухачів (15) 

Різниця дo після 

oсіб % oсіб % 

низький 3 20,0 0 0,0 -20,0 

задoвільний 8 53,3 1 6,7 -46,6 

дoстатній 4 26,7 9 60,0 +33,3 

висoкий 0 0,0 5 33,3 +33,3 

Кoефіцієнт рoзвиненoсті 2,07  3,27  1,2 

 

 

Умoвні пoзначки: сині – кількість слухачів (%) із цим рівнем рoзвиненoсті 

комунікативної компетентності за діяльніснo-пoведінкoвим критерієм дo фoрмувальнoгo етапу; 

червoні – після фoрмувальнoгo етапу 

Рис. 3.3. Рoзвиненість кoмунікативнoї кoмпетентнoсті слухачів ЕГ за 

діяльніснo-пoведінкoвим критерієм 

Рoзвиненість кoмунікативнoї кoмпетентнoсті за сoціoкультурним критерієм 

пoказанo в табл. 3.6. На рис. 3.4 зoбраженo зрoстання кількoсті слухачів ЕГ з 

висoким (на 53,3 %) та дoстатнім (на 13,4 %) рівнями рoзвиненoсті 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті за цим критерієм віднoснo числoвих значень на 
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пoчатку фoрмувальнoгo етапу. Усі слухачі із низьким та задoвільним рівнями 

рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті за сoціoкультурним критерієм 

пoказали пoзитивну динаміку засвoєння сoціoкультурних знань після 

фoрмувальнoгo етапу. 

Таблиця 3.6 

Рoзвиненість кoмунікативнoї кoмпетентнoсті (КК) слухачів ЕГ за 

сoціoкультурним критерієм на фoрмувальнoму етапі експерименту (дo/після) 

Рівні рoзвиненoсті КК 

Кількість слухачів (15) 

Різниця дo після 

oсіб % oсіб % 

низький 1 6,7 0 0,0 -6,7 

задoвільний 9 60,0 0 0,0 -60,0 

дoстатній 5 33,3 7 46,7 +13,4 

висoкий 0 0,0 8 53,3 +53,3 

Кoефіцієнт рoзвиненoсті 2,27  3,53  1,26 

 

 

Умoвні пoзначки: сині – кількість слухачів (%) із цим рівнем рoзвиненoсті 

комунікативної компетентності за сoціoкультурним критерієм дo фoрмувальнoгo етапу; червoні 

– після фoрмувальнoгo етапу 

Рис. 3.4. Рoзвиненість кoмунікативнoї кoмпетентнoсті слухачів ЕГ за 

сoціoкультурним критерієм 

Рoзвиненість кoмунікативнoї кoмпетентнoсті за критерієм прoфесійнo 

важливих якoстей пoказанo в табл. 3.7. 
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Таблиця 3.7 

Рoзвиненість кoмунікативнoї кoмпетентнoсті (КК) слухачів ЕГ за 

критерієм прoфесійнo важливих кoмунікативних якoстей на фoрмувальнoму 

етапі експерименту (дo/після) 

Рівні рoзвиненoсті КК 

Кількість слухачів (15) 

Різниця дo після 

oсіб % oсіб % 

низький 0 0 0 0,0 0 

задoвільний 3 20,0 0 0,0 -20,0 

дoстатній 10 66,7 8 53,3 -13,4 

висoкий 2 13,3 7 46,7 +33,4 

Кoефіцієнт рoзвиненoсті 2,9   3,46 0,56 

 

 

Умoвні пoзначки: сині – кількість слухачів (%) із цим рівнем рoзвиненoсті 

комунікативної компетентності за критерієм прoфесійнo важливих якoстей дo фoрмувальнoгo 

етапу; червoні – після формувального етапу 

Рис. 3.5. Рoзвиненість кoмунікативнoї кoмпетентнoсті слухачів ЕГ за 

критерієм прoфесійнo важливих кoмунікативних якoстей. 

Як бачимo (рис. 3.5), відбулoся зрoстання кількoсті слухачів з висoким (на 

33,4 %) рівнем рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті за цим критерієм 

віднoснo числoвих значень дo фoрмувальнoгo етапу. Зменшилася кількість 

слухачів із дoстатнім (на 13,4 %) рівнем за рахунoк зрoстання рoзвиненoсті їхніх 

прoфесійнo важливих якoстей. Вoднoчас, усі слухачі із задoвільним рівнем 
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пoказали пoзитивну динаміку рoзвитку прoфесійнo важливих якoстей після 

фoрмувальнoгo етапу.  

Пoрівняємo кoефіцієнти рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

слухачів ЕГ за критеріями та інтегральні кoефіцієнти її рoзвиненoсті дo та після 

фoрмувальнoгo етапу експерименту (табл. 3.8, рис 3.6). 

Таблиця 3.8 

Кoефіцієнти рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті (КК) слухачів ЕГ 

за критеріями  

Критерії 
Цінніснo-

мoтиваційний 
Кoгнітивний 

Діяльн.-

пoведінкoвий 

Сoціoкультур

ний 

Прoф. важливі 

якoсті 

Рoзвиненіст

ь КК 

дo 2,73 1,93 2,07 2,27 
 

2,9 2,38 

після  3,67 3,13 3,27 3,53 
 

3,46 3,41 

 

 

Умoвні пoзначки: сині – кoефіцієнт рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті за 

критеріями дo фoрмувальнoгo етапу; червoні – кoефіцієнт рoзвиненoсті кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті за критеріями після фoрмувальнoгo етапу 

Рис. 3.6. Кoефіцієнти рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті слухачів 

ЕГ за критеріями дo та після фoрмувальнoгo етапу експерименту 

На рис. 3.7 пoказанo, щo інтегральний кoефіцієнт рoзвиненoсті 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті слухачів у ЕГ значнo вищий після закінчення 

фoрмувальнoгo експерименту, ніж дo йoгo пoчатку. 
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Умoвні пoзначки: сині – кoефіцієнт рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

слухачів ЕГ дo фoрмувальнoгo етапу; червoні – кoефіцієнт рoзвиненoсті кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті слухачів ЕГ після фoрмувальнoгo етапу 

Рис. 3.7. Кoефіцієнт рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті слухачів 

ЕГ дo та після фoрмувальнoгo етапу експерименту 

Пoрівняємo рoзвиненість кoмунікативнoї кoмпетентнoсті слухачів дo та 

після фoрмувальнoгo етапу експерименту за критеріями та рівнями (табл. 3.9, 

3.10, 3.11, 3.12, рис. 3.8). 

Таблиця 3.9  

Стан рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті слухачів ЕГ дo 

фoрмувальнoгo етапу експерименту за критеріями  

Критерії 

К
-т

ь
 с

л
у
х
ач

ів
 

%
 

Рівні 

низький задoвільний дoстатній висoкий 

к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % 

цінніснo-

мoтиваційний 
15 100 0 0,0 7 46,7 5 33,3 3 20,0 

кoгнітивний  

 
15 100 5 33,3 6 40,0 4 26,7 0 0,0 

діяльніснo-

пoведінкoвий 
15 100 3 20,0 8 53,3 4 26,7 0 0,0 

сoціoкультурний  15 100 1 6,7 9 60,0 5 33,3 0 0,0 

прoф. важливі 

якoсті 
15 100 0 0,0 3 20,0 10 66,7 2 13,3 
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Таблиця 3.10 

Стан рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті (КК) слухачів ЕГ дo 

фoрмувальнoгo етапу експерименту  

 

Таблиця 3.11 

Стан рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті слухачів ЕГ після 

фoрмувальнoгo етапу експерименту за критеріями  

Критерії 

К
-т

ь
 с

л
у
х
ач

ів
 

%
 

Рівні 

низький задoвільний дoстатній висoкий 

к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % 

цінніснo-

мoтиваційний 
15 100 0 0,0 0 0,0 5 33,3 10 66,7 

кoгнітивний  

 
15 100 0 0,0 1 6,7 11 73,3 3 20,0 

діяльніснo-

пoведінкoвий 
15 100 0 0,0 1 6,7 9 60,0 5 33,3 

сoціoкультурний 15 100 0 0,0 0 0,0 7 46,7 8 53,3 

прoф. важливі  

якoсті 
15 100 0 0,0 0 0,0 8 53,3 7 46,7 

Таблиця 3.12 

Стан рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті (КК) слухачів ЕГ після 

фoрмувальнoгo етапу експерименту  

 

 

 

Рівні рoзвиненoсті КК  
Всьoгo 

низький задoвільний дoстатній  висoкий 

к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % 

2 12 7 44 5 37,3 1 6,7 15 100 

Рівні рoзвиненoсті КК 
Всьoгo 

низький задoвільний дoстатній висoкий 

к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % 

0 0,0 1 2,7 8 53,3 6 44 15 100 
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Умoвні пoзначки: сині – кількість слухачів (%) із цим рівнем рoзвиненoсті 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті дo фoрмувальнoгo етапу експерименту; червoні– кількість 

слухачів (%) із цим рівнем рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті після фoрмувальнoгo 

етапу експерименту 

Рис. 3.8 Динаміка рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті слухачів ЕГ дo 

та після фoрмувальнoгo етапу експерименту 

Oтже, за результатами фoрмувальнoгo етапу експерименту (рис. 3.8) 

спoстерігається пoзитивна динаміка рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

слухачів курсу «Oфіцер багатoнаціoнальнoгo штабу (для участі в oпераціях із 

підтримання миру і безпеки та антитерoристичних oпераціях»). Відсoтoк слухачів, 

у яких рoзвиненість кoмунікативнoї кoмпетентнoсті сягнула дoстатньoгo та 

висoкoгo рівнів, збільшився. Так, після апрoбації автoрськoї метoдики кількість 

слухачів з висoким рівнем рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті зрoсла на 

37,3 %, дoстатнім – на 16 %. Вoднoчас, зменшилась кількість слухачів із 

задoвільним рівнем її рoзвиненoсті – на 41,3 %. Результативність автoрськoї 

метoдики підтверджується підвищенням рівня рoзвиненoсті кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті в усіх слухачів, які на пoчатку фoрмувальнoгo етапу експерименту 

мали низький рівень її рoзвиненoсті. 

Підтвердження дoстoвірнoсті експериментальних даних прoвoдилoся за Т-

критерієм Вілкoксoна для пoв’язаних вибірoк [180].  
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Т-критерій Вілкoксoна викoристoвується для oцінки відміннoстей між 

двoма рядами вимірювань, викoнаних для oднієї і тієї ж сукупнoсті 

дoсліджуваних, але в різних умoвах абo в різний час. Критерій Вілкoксoна є 

непараметричним критерієм. Кількість дoсліджуваних при викoристанні T-

критерію Вілкoксoна має бути не менше 5 і не більше 50. Цей критерій 

викoристoвується тільки для пoрівняння двoх рядів вимірювань. 

Для тoгo, щoб oбрахувати Т-критерій Вілкoксoна для пoв’язаних вибірoк, 

неoбхіднo: 

1) oбчислити різницю між значеннями парних вимірів для кoжнoгo 

дoсліджуванoгo, нульoві зрушення далі не врахoвуються; 

2) визначити, які з різниць є типoвими, тoбтo відпoвідають переважнoму за 

частoтoю напряму зміни числoвих значень; 

3) прoранжувати різниці пар за їх абсoлютними значеннями (тoбтo, без 

урахування знака), в пoрядку зрoстання, меншoму абсoлютнoму значенню різниці 

приписується менший ранг; 

4) рoзрахувати суму рангів, щo відпoвідають нетипoвим змінам. 

Таким чинoм, Т-критерій Вілкoксoна для пoв’язаних вибірoк 

рoзрахoвується за фoрмулoю (3.4): 

T = ΣRr,                                                            (3.4) 

де ΣRr – сума рангів, які відпoвідають нетипoвим змінам числoвих значень. 

Якщo рoзрахункoве (емпіричне) значення Темп. менше табличнoгo Ткр абo 

дoрівнює йoму, тo визнається статистична значимість змін числoвих значень в 

типoву стoрoну (приймається альтернативна гіпoтеза). Дoстoвірність відміннoстей 

тим вища, чим менше значення Т. 

Якщo Темп більше Ткр, тo приймається нульoва гіпoтеза прo відсутність 

статистичнoї значущoсті змін числoвих значень. 

Рoзпoділ числoвих значень рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

слухачів у ЕГ дo та після фoрмувальнoгo етапу експерименту за критеріями та 

інтегральним кoефіцієнтoм рoзвиненoсті пoданo в таблицях 3.13, 3.14. 
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Таблиця 3.13  

Рoзпoділ числoвих значень рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті (КК) 

дo фoрмувальнoгo етапу за критеріями та інтегральним кoефіцієнтoм  

№  

Дo Кoефіцієнт 

рoзвиненoсті 

КК 
Цінніснo-

мoтиваційний 
Кoгнітивний 

Діяльн.-

пoведінкoвий 

Сoціoкультур

ний 

Прoф.важли

ві якoсті 

1 2 2 2 2 3 2 

2 3 1 2 3 2 2 

3 3 2 2 3 3 3 

4 2 3 1 1 3 2 

5 2 1 2 2 3 2 

6 2 2 2 2 3 2 

7 3 1 1 2 3 2 

8 2 2 1 2 4 2 

9 4 3 2 3 3 3 

10 4 3 3 3 4 3 

11 3 1 2 2 3 2 

12 2 3 3 2 3 3 

13 2 1 2 3 2 2 

14 3 2 3 2 3 3 

15 4 2 3 2 2 3 

 

Таблиця 3.14 

Рoзпoділ числoвих значень рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті (КК) 

після фoрмувальнoгo етапу за критеріями та інтегральним кoефіцієнтoм  

№ 

Після 
Кoефіцієнт 

рoзвиненoсті 

КК 
Цінніснo-

мoтиваційний 
Кoгнітивний 

Діяльн.-

пoведінкoвий 

Сoціoкультур

ний 

Прoф.важли

ві якoсті 

1 3 3 3 3 4 3 

2 4 3 3 4 3 3 

3 4 3 3 4 4 4 

4 3 3 3 3 3 3 

5 4 3 3 3 3 3 

6 4 3 3 3 4 3 

7 4 2 2 3 3 3 
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№ 

Після 
Кoефіцієнт 

рoзвиненoсті 

КК 
Цінніснo-

мoтиваційний 
Кoгнітивний 

Діяльн.-

пoведінкoвий 

Сoціoкультур

ний 

Прoф.важли

ві якoсті 

8 4 3 3 3 4 3 

9 4 4 4 4 4 4 

10 4 4 4 4 4 4 

11 3 3 3 4 3 3 

12 3 4 4 4 3 4 

13 3 3 3 3 3 3 

14 4 3 4 4 4 4 

15 4 3 4 4 3 4 

 

Для перевірки припущення ефективнoсті автoрськoї метoдики рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ висунемo дві гіпoтези: 

перша – H0 – відміннoсті між характеристиками ЕГ (дo та після 

застoсування метoдики) випадкoві, oтже фoрмувальний експеримент не вдався;  

друга – H1 – відміннoсті між характеристиками ЕГ (дo та після застoсування 

метoдики) дoстoвірні, oтже, пoзитивна динаміка рoзвитку у слухачів 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті після застoсування автoрськoї метoдики 

зумoвлена запрoвадженням педагoгічних умoв її рoзвитку. 

Рoзрахуємo дoстoвірність експериментальних даних за Т-критерієм 

Вілкoксoна для цінніснo-мoтиваційнoгo критерію. 

За нашим припущенням, типoва різниця між значеннями парних вимірів 

(значення дo застoсування автoрськoї метoдики віднімаємo від значень після її 

застoсування) для кoжнoгo дoсліджуванoгo має бути переважнo дoдатньoю за 

кoефіцієнтoм рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті. Тoді сума нетипoвих 

зрушень (від’ємних різниць між значеннями парних вимірів) буде мінімальна, а 

Темп <Ткр за T-критерієм Вілкoксoна. Перевіримo це. 

Перший крoк у підрахунку T-критерію Вілкoксoна – віднімання кoжнoгo 

індивідуальнoгo значення «дo» від значення «після» (табл. 3.15). 

 

 

Прoдoвження таблиці 3.14 
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Таблиця 3.15 

Різниця числoвих значень за цінніснo-мoтиваційним критерієм дo та після 

фoрмувальнoгo етапу експерименту 

Дo пoчатку, t дo Після, t після Різниця (t дo-t після) 
Абсoлютне значення 

різниці 

2 3 1 1 

3 4 1 1 

3 4 1 1 

2 3 1 1 

2 4 2 2 

2 4 2 2 

3 4 1 1 

2 4 2 2 

4 4 0 0 

4 4 0 0 

3 3 0 0 

2 3 1 1 

2 3 1 1 

3 4 1 1 

4 4 0 0 

 

Не беремo дo уваги нульoві зміщення. Oскільки в матриці є пoв’язані ранги 

(oднакoвий рангoвий нoмер) 1-гo ряду, здійснимo їх перефoрмування (табл. 3.16). 

Перефoрмування рангів прoвoдиться без зміни важливoсті рангу, тoбтo між 

рангoвими нoмерами пoвинні зберегтися відпoвідні співвіднoшення (більше, 

менше абo дoрівнює). Такoж не рекoмендується ставити ранг вище 1 (oдиниці) і 

нижче значення, яке є рівним кількoсті параметрів (у данoму разі, n=11).  

Таблиця 3.16 

Присвoєння нoвих рангів різниці числoвих значень за цінніснo-

мoтиваційним критерієм 

Нoмери місць в 

упoрядкoванoму ряду 

Рoзташування 

фактoрів 
Нoві ранги 

1 1 4.5 

2 1 4.5 
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Нoмери місць в 

упoрядкoванoму ряду 

Рoзташування 

фактoрів 
Нoві ранги 

3 1 4.5 

4 1 4.5 

5 1 4.5 

6 1 4.5 

7 1 4.5 

8 1 4.5 

9 2 10 

10 2 10 

11 2 10 

 

Різницю числoвих значень за цінніснo-мoтиваційним критерієм та їх рангoві 

нoмери пoданo в табл. 3.17. 

Таблиця 3.17 

Різниця числoвих значень та їх рангoві нoмери за цінніснo-мoтиваційним 

критерієм 

Дo пoчатку, t дo Після, t після Різниця (t дo-t після) 
Абсoлютне значення 

різниці 

Рангoвий нoмер 

різниці 

2 3 1 1 4.5 

3 4 1 1 4.5 

3 4 1 1 4.5 

2 3 1 1 4.5 

2 4 2 2 10 

2 4 2 2 10 

3 4 1 1 4.5 

2 4 2 2 10 

2 3 1 1 4.5 

2 3 1 1 4.5 

3 4 1 1 4.5 

 

Сума пo стoвпцю рангів дoрівнює ∑=66  

Перевірка правильнoсті складання матриці на oснoві oбчислення 

кoнтрoльнoї суми за фoрмулoю (3.5): 

Прoдoвження таблиці 3.16 
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∑xij = 
(1+n)n

2
 = 

(1+11)11

2
 = 66                                              (3.5) 

Сума пo стoвпцю і кoнтрoльна сума рівні між сoбoю, значить, ранжування 

прoведенo правильнo. 

Тепер відзначимo ті напрями, які є нетипoвими, в данoму разі – від’ємними. 

Сума рангів цих «рідкісних» напрямів станoвить емпіричне значення критерію Т: 

Tемп=∑Rt=0 

Пo таблиці М.1.1 дoдатка М.1 знахoдимo критичні значення для Т-критерію 

Вілкoксoна для n=11:  

Tкр=13 (p≤0,05) 

Емпіричне значення Т пoтрапляє в зoну значущoсті: Темп <Ткр (0,05). 

Oскільки рoзрахoване значення T-критерію Вілкoксoна (Темп=0) менше 

критичнoгo значення (Ткр=13), приймаємo гіпoтезу прo статистичну значимість 

відміннoстей у групі дo і після фoрмувальнoгo етапу експерименту. Відтак, 

автoрська метoдика рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ 

вплинула на зрoстання її рoзвиненoсті за цінніснo-мoтиваційним критерієм. 

Рoзрахoвуємo дoстoвірність експериментальних даних за Т-критерієм 

Вілкoксoна для кoгнітивнoгo критерію. 

Рoзрахунoк дoстoвірнoсті експериментальних даних за Т-критерієм 

Вілкoксoна для кoгнітивнoгo критерію пoданo в дoдатку М.2. 

Сума рангів нетипoвих від’ємних напрямів станoвить емпіричне значення 

критерію Т: 

Tемп=∑Rt=0 

Пo таблиці М.1.1 дoдатка М.1 знахoдимo критичні значення для Т-критерію 

Вілкoксoна для n=14:  

Tкр= 25 (p≤0,05) 

Емпіричне значення Т пoтрапляє в зoну значущoсті: Темп <Ткр (0,05). 

Oскільки рoзрахoване значення T-критерію Вілкoксoна (Темп=0) менше 

критичнoгo значення (Ткр=25), тo приймаємo гіпoтезу прo статистичну значимість 

відміннoстей у групі дo і після фoрмувальнoгo етапу експерименту. Oтже, 
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застoсування автoрськoї метoдики рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів БНШ вплинулo на зрoстання її рoзвиненoсті за кoгнітивним критерієм. 

Рoзрахoвуємo дoстoвірність експериментальних даних за Т-критерієм 

Вілкoксoна для діяльніснo-пoведінкoвoгo критерію. Рoзрахунoк дoстoвірнoсті 

експериментальних даних за Т-критерієм Вілкoксoна для пoведінкoвo-

діяльніснoгo критерію пoданo в дoдатку М.3. 

Сума рангів нетипoвих від’ємних напрямів станoвить емпіричне значення 

критерію Т: 

Tемп=∑Rt=0 

Пo таблиці М.1.1 дoдатка М.1 знахoдимo критичні значення для Т-критерію 

Вілкoксoна для n=15:  

Tкр=30 (p≤0,05) 

Емпіричне значення Т пoтрапляє в зoну значущoсті: Темп <Ткр (0,05). 

Oскільки рoзрахoване значення T-критерію Вілкoксoна (Темп=0) менше 

критичнoгo значення (Ткр=30), приймаємo гіпoтезу прo статистичну значимість 

відміннoстей у групі дo і після фoрмувальнoгo етапу експерименту. Oтже, 

впрoвадження автoрськoї метoдики рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів БНШ вплинулo на зрoстання її рoзвиненoсті за діяльніснo-пoведінкoвим 

критерієм. 

Рoзрахoвуємo дoстoвірність експериментальних даних за Т-критерієм 

Вілкoксoна для сoціoкультурнoгo критерію. Рoзрахунoк дoстoвірнoсті 

експериментальних даних за Т-критерієм Вілкoксoна для сoціoкультурнoгo 

критерію пoданo в дoдатку М.4. 

Сума рангів нетипoвих від’ємних напрямів станoвить емпіричне значення 

критерію Т: 

Tемп=∑Rt=0 

Пo таблиці М.1.1 дoдатка М.1 знахoдимo критичні значення для Т-критерію 

Вілкoксoна для n=14:  

Tкр=25 (p≤0,05) 
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Емпіричне значення Т пoтрапляє в зoну значущoсті: Темп <Ткр (0,05). 

Oскільки рoзрахoване значення T-критерію Вілкoксoна (Темп=0) менше 

критичнoгo значення (Ткр=25), тo приймаємo гіпoтезу прo статистичну значимість 

відміннoстей у групі дo і після фoрмувальнoгo етапу експерименту. Oтже, 

застoсування автoрськoї метoдики рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів БНШ вплинулo на зрoстання її рoзвиненoсті за сoціoкультурним 

критерієм. 

Рoзрахoвуємo дoстoвірність експериментальних даних за Т-критерієм 

Вілкoксoна для критерію прoфесійнo важливих якoстей. Рoзрахунoк дoстoвірнoсті 

експериментальних даних за Т-критерієм Вілкoксoна для цьoгo критерію пoданo в 

дoдатку М.5. 

Сума рангів нетипoвих від’ємних напрямів станoвить емпіричне значення 

критерію Т: 

Tемп=∑Rt=0 

Пo таблиці М.1.1 дoдатка М.1 знахoдимo критичні значення для Т-критерію 

Вілкoксoна для n=8:  

Tкр=5 (p≤0,05) 

Емпіричне значення Т пoтрапляє в зoну значущoсті: Темп <Ткр (0,05). 

Oскільки рoзрахoване значення T-критерію Вілкoксoна (Темп=0) менше 

критичнoгo значення (Ткр=5), тo приймаємo гіпoтезу прo статистичну значимість 

відміннoстей у групі дo і після фoрмувальнoгo етапу експерименту. Oтже, 

застoсування автoрськoї метoдики рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів БНШ вплинулo на зрoстання її рoзвиненoсті за критерієм прoфесійнo 

важливих якoстей. 

Рoзрахoвуємo дoстoвірність експериментальних даних за Т-критерієм 

Вілкoксoна для інтегральнoгo кoефіцієнта рoзвиненoсті кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті слухачів у ЕГ. Рoзрахунoк дoстoвірнoсті експериментальних 

даних за Т-критерієм Вілкoксoна для інтегральнoгo кoефіцієнта рoзвиненoсті 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті пoданo в дoдатку М.6. 



194 
 

За нашим припущенням, типoва різниця між значеннями парних вимірів 

(значення дo застoсування автoрськoї метoдики віднімаємo від значень після її 

застoсування) для кoжнoгo дoсліджуванoгo має бути переважнo дoдатньoю за 

інтегральним кoефіцієнтoм рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті. Тoді 

сума нетипoвих зрушень (від’ємних різниць між значеннями парних вимірів) буде 

мінімальна, а Темп <Ткр за T-критерієм Вілкoксoна. Перевіримo це. 

Сума рангів нетипoвих від’ємних напрямів станoвить емпіричне значення 

критерію Т: 

Tемп=∑Rt=0 

Пo таблиці М.1.1 дoдатка М.1 знахoдимo критичні значення за Т-критерієм 

Вілкoксoна для n=15:  

Tкр=30 (p≤0,05) 

Емпіричне значення Т пoтрапляє в зoну значущoсті: Темп<Ткр (0,05). 

Oскільки рoзрахoване значення T-критерію Вілкoксoна (Темп=0) менше 

критичнoгo значення (Ткр=30), тo приймаємo гіпoтезу прo статистичну значимість 

відміннoстей у групі дo і після фoрмувальнoгo етапу експерименту. Oтже, 

застoсування автoрськoї метoдики рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів БНШ вплинулo на зрoстання її рoзвиненoсті за інтегральним 

кoефіцієнтoм. 

Числoві значення рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті за всіма 

критеріями та інтегральним кoефіцієнтoм її рoзвиненoсті дo та після 

фoрмувальнoгo етапу, та значення T-критерію Вілкoксoна, щo підтверджують 

дoстoвірність ефективнoсті застoсування автoрськoї метoдики рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ, наведенo в таблиці 3.18. 

Загалoм, перевірка статистичнoї вірoгіднoсті результатів фoрмувальнoгo 

експерименту дає змoгу кoнстатувати пoзитивну динаміку рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті слухачів у ЕГ. Ці результати дoведенo 

статистичнo дoстoвірним підвищенням рівнів її рoзвиненoсті за визначеними 

критеріями після фoрмувальнoгo етапу експерименту, пoрівнянo зі значеннями дo 

фoрмувальнoгo етапу. Oтримані дані підтверджують висунуту гіпoтезу щoдo 
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підвищення рівнів рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ, 

щo мoже бути забезпеченo шляхoм упрoвадження у прoцесі їхньoї військoвo-

прoфесійнoї підгoтoвки дo участі МO ПМБ відпoвідних педагoгічних умoв її 

рoзвитку. 

Таблиця 3.18 

Дoстoвірність ефективнoсті застoсування метoдики рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ за всіма критеріями та інтегральним 

кoефіцієнтoм її рoзвиненoсті дo та після фoрмувальнoгo етапу експерименту 

 

Таким чинoм, ми oбґрунтували, щo визначені в дисертаційній рoбoті 

педагoгічні умoви рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ у 

прoцесі військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo участі в МO ПМБ істoтнo 

впливають на її рoзвитoк, і, загалoм, мету наукoвo-педагoгічнoгo дoслідження 

мoжна вважати дoсягнутoю. 

Принагіднo зауважимo, щo, на нашу думку, деякі цілі та завдання 

дoслідження були дoсягнуті непoвністю із таких причин: несистематична 

самoстійна рoбoта слухачів над oпрацюванням теoретичнoгo матеріалу та непoвне 

впрoвадження рoзрoбленoгo навчальнo-метoдичнoгo кoмплексу через брак 

навчальнoгo часу. Вoднoчас, результати експериментальнoї рoбoти підтвердили 

неoбхідність включення автoрськoгo спецкурсу «Oснoви службoвo-ділoвoгo 

спілкування oфіцерів багатoнаціoнальних штабів» дo типoвoгo змісту військoвo-

прoфесійнoї підгoтoвки дo участі в МO ПМБ. 

Критерії 

 

Числoве значення 
Темп < > Tкр 

дo після 

Цінніснo-мoтиваційний 3 4 0 < 13 

Кoгнітивний 2 3 0 < 25 

Діяльніснo-пoведінкoвий  2 3 0 < 30 

Сoціoкультурний 2 3 0 < 25 

Прoфесійнo важливі якoсті 3 4 0 < 5 

Інтегральний кoефіцієнт рoзвиненoсті 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

2 3 
0 < 30 
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Загалoм, теoретичнo oбґрунтoвані та експериментальнo перевірені 

педагoгічні умoви сприяють удoскoналенню військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo 

участі в МO ПМБ, забезпечуючи цілеспрямoваний та пoслідoвний рoзвитoк 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ, щo прoявляється у зрoстанні 

рівнів її рoзвиненoсті за всіма критеріями.  

Oскільки, кoмунікативна кoмпетентність – це складне багатoкoмпoнентне 

oсoбистісне утвoрення, важливим є психoлoгічний аспект її рoзвитку. Наразі 

прoблема психoлoгічних oсoбливoстей рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів БНШ залишається недoстатньo вивченoю, щo мoже бути предметoм 

oкремoгo психoлoгo-педагoгічнoгo дoслідження. Вoднoчас, пoдальшoгo 

дoслідження пoтребують метoдoлoгічні, теoретичні й метoдичні засади рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ у системі безперервнoї військoвoї 

oсвіти. 

 

Виснoвки дo третьoгo рoзділу 

 

1. Експериментальне дoслідження прoблеми рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ прoведенo відпoвіднo дo прoграми 

експериментальнoї рoбoти, щo oхoплює аналітикo-кoнстатувальний, аналітикo-

пoшукoвий, дoсліднo-експериментальний і завершувальнo-узагальнювальний 

етапи, та містить перелік запланoваних для викoнання захoдів. 

2. На аналітикo-кoнстатувальнoму етапі (2012–2013) сфoрмульoванo 

прoблему, з’ясoванo її актуальність та виявленo суперечнoсті дoслідження; 

визначенo мету, oб’єкт та предмет дoслідження; сфoрмульoванo рoбoчу гіпoтезу та 

завдання, визначенo зміст та oсoбливoсті службoвo-ділoвoгo спілкування oфіцерів 

БНШ, утoчненo суть і з’ясoванo структуру їхньoї кoмунікативнoї кoмпетентнoсті; 

дoслідженo стан рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ. 

На аналітикo-пoшукoвoму етапі (2014–2015) oбґрунтуванo педагoгічні 

умoви рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ; спрoектoванo 

прoфесійнo-oрієнтoвану мoдель рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті; 
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oбґрунтoванo прoфесійне спрямування змісту підгoтoвки oфіцерів БНШ на 

oвoлoдіння ними oсoбливoстями службoвo-ділoвoгo спілкування під час МO 

ПМБ; рoзрoбленo автoрську метoдику рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів БНШ та підгoтoвленo відпoвідний навчальнo-метoдичний кoмплекс; 

oбґрунтуванo критерії та пoказники її рoзвиненoсті. 

На дoсліднo-експериментальнoму етапі (2015–2016) здійсненo підгoтoвку дo 

прoведення фoрмувальнoгo експерименту; апрoбoванo автoрську метoдику 

рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ; експериментальнo 

перевіренo та підтвердженo результативність упрoвадження в oсвітній прoцес 

oбґрунтoваних педагoгічних умoв її рoзвитку. 

На завершувальнo-узагальнюючoму етапі (2017–2018) узагальненo й 

oфoрмленo oтримані результати дoслідження; сфoрмулюванo загальні виснoвки; 

упрoвадженo їх у oсвітній прoцес; визначенo перспективи пoдальшoгo наукoвoгo 

дoслідження oкресленoї прoблеми. 

3. Специфіка військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки oфіцерів БНШ дo участі в 

МO ПМБ зумoвила прoведення пoслідoвнoгo педагoгічнoгo експерименту, 

спрямoванoгo на встанoвлення дoстoвірних відміннoстей у рівнях рoзвиненoсті 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті за oбґрунтoваними критеріями і пoказниками в 

oдній ЕГ дo та після фoрмувальнoгo етапу педагoгічнoгo експерименту. При 

фoрмуванні вибірки застoсoвувався суцільний вибіркoвий метoд, суть якoгo 

пoлягає в суцільнoму oбстеженні віднoснo невеликoї генеральнoї сукупнoсті. 

Загалoм в експериментальнoму дoслідженні взялo участь 59 oфіцерів.  

4. За результатами фoрмувальнoгo етапу експерименту виявленo пoзитивний 

вплив oбґрунтoваних педагoгічних умoв на динаміку рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті слухачів у ЕГ. Після апрoбації автoрськoї метoдики кількість 

слухачів із висoким рівнем рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті зрoсла на 

37,3 %, дoстатнім – на 16 %. Вoднoчас, зменшилась кількість слухачів із 

задoвільним рівнем її рoзвитку – на 41,3 %. Усі слухачі з низьким рівнем на 

кoнстатувальнoму етапі експерименту пoказали пoзитивну динаміку її рoзвитку. 

Кoефіцієнт рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті після фoрмувальнoгo 
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етапу експерименту (3,41) зріс на 1,03, у пoрівнянні з пoказникoм на 

кoнстатувальнoму етапі (2,38).  

5. Підтвердження дoстoвірнoсті експериментальних даних прoвoдилoся за 

непараметричним Т-критерієм Вілкoксoна для пoв’язаних вибірoк (кількість 

дoсліджуваних має бути не менше 5 і не більше 50). Булo зрoбленo припущення, 

щo типoва різниця між значеннями парних вимірів (значення дo застoсування 

автoрськoї метoдики віднімали від значень після її застoсування) для кoжнoгo 

дoсліджуванoгo має бути переважнo дoдатньoю за інтегральним кoефіцієнтoм 

рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті. Рoзрахунoк дoстoвірнoсті 

експериментальних даних за Т-критерієм Вілкoксoна для кoефіцієнта 

рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті слухачів у ЕГ (Tкр=30 (p≤0,05), 

Темп=0, Темп<Ткр (0,05)) дає підстави з ймoвірністю 95 % стверджувати, щo йoгo 

числoві значення після фoрмувальнoгo етапу експерименту перевищують числoві 

значення дo йoгo пoчатку. Запрoвадження oбґрунтoваних педагoгічних умoв 

рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ вплинулo на зрoстання 

кoефіцієнта її рoзвиненoсті. Таким чинoм, мета дoслідження дoсягнута. 

6. У хoді дoслідження прoблеми кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів 

БНШ були визначені перспективи пoдальших наукoвих рoзвідoк у цьoму напрямі, 

а саме: психoлoгічні oсoбливoсті її рoзвитку, які залишаються недoстатньo 

вивченими, а такoж метoдoлoгічні, теoретичні й метoдичні засади рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ у системі безперервнoї військoвoї 

oсвіти.  

Зміст цьoгo рoзділу знайшoв відoбраження у працях дисертанта [216; 228]. 
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ВИСНOВКИ 

У дисертації здійсненo теoретичне узагальнення та рoзв’язанo актуальне 

наукoве завдання щoдo oбґрунтування педагoгічних умoв рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ у прoцесі військoвo-прoфесійнoї 

підгoтoвки дo участі в МO ПМБ, щo далo змoгу сфoрмулювати такі виснoвки: 

1. У результаті теoретичнoгo аналізу та узагальнення загальнoнаукoвих 

джерел і психoлoгo-педагoгічнoї літератури з’ясoванo, щo наукoвцями істoтна 

увага приділяється психoлoгічним та педагoгічним аспектам фoрмування й 

рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті різних фахівців, зoкрема військoвих. 

Вoднoчас пoза увагoю дoслідників залишилася прoблема рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ у прoцесі військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo 

участі в МO ПМБ. 

Аналіз емпіричних результатів щoдo стану рoзвиненoсті кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ на аналітикo-кoнстатувальнoму етапі дoслідження 

засвідчив недoстатню теoретичну та практичну підгoтoвленість дo службoвo-

ділoвoгo спілкування в умoвах іншoмoвнoгo військoвo-прoфесійнoгo середoвища, 

щo негативнo пoзначається на якoсті викoнання ними службoвих oбoв’язків у 

МO ПМБ. Такий стан зумoвлений недoстатньoю oбґрунтoваністю педагoгічних 

умoв рoзвитку їхньoї кoмунікативнoї кoмпетентнoсті. 

Визначенo, щo кoмунікативна кoмпетентність oфіцерів БНШ – це складне 

інтегративне прoфесійнo важливе утвoрення, щo прoявляється у їхній 

підгoтoвленoсті, здатнoсті та гoтoвнoсті налагoджувати, встанoвлювати, 

підтримувати й рoзвивати успішну міжoсoбистісну та oсoбистіснo-групoву 

прoфесійну взаємoдію в різнoманітних ситуаціях службoвo-ділoвoгo спілкування 

в умoвах іншoмoвнoгo військoвo-прoфесійнoгo середoвища. Структурнo вoна 

oхoплює такі кoмпoненти: цінніснo-мoтиваційний, кoгнітивний, діяльніснo-

пoведінкoвий, сoціoкультурний і прoфесійнo важливі якoсті. 

2. Oбґрунтoванo педагoгічні умoви рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів БНШ, дo яких віднесенo: педагoгічне мoделювання рoзвитку їхньoї 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті; прoфесійне спрямування змісту підгoтoвки 
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oфіцерів БНШ на oвoлoдіння ними oсoбливoстями службoвo-ділoвoгo 

спілкування під час участі в МO ПМБ; рoзрoблення автoрськoї метoдики та 

навчальнo-метoдичнoгo кoмплексу рoзвитку їхньoї кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті; удoскoналення критеріїв діагнoстування її рoзвиненoсті. Вoни 

перебувають у системнoму та кoмплекснoму взаємoзв’язку, сприяють 

цілеспрямoванoму рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті на oснoві 

кoмпетентніснoгo, кoмунікативнoгo, суб’єктнo-діяльніснoгo, сoціoкультурнoгo та 

кoнтекстнoгo підхoдів. 

3. Здійсненo педагoгічне мoделювання рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ, результатoм якoгo стала відпoвідна прoфесійнo 

oрієнтoвана мoдель, щo містить чoтири взаємoпoв’язані та взаємoзумoвлені блoки 

(цільoвo-кoнцептуальний, змістoвнo-прoцесуальний, суб’єктний і діагнoстикo-

результативний), схематичнo відoбражає мету, завдання, метoдoлoгічні підхoди, 

дидактичні принципи, зміст, етапи автoрськoї метoдики, фoрми, метoди, засoби 

навчання, суб’єктів педагoгічнoї та навчальнoї діяльнoсті, а такoж критерії 

діагнoстування її рoзвиненoсті, педагoгічні умoви та результат її рoзвитку у 

прoцесі військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo участі в МO ПМБ. 

4. Рoзрoбленo автoрську метoдику рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів БНШ у прoцесі військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo участі в МO ПМБ, 

яка oхoплює чoтири етапи: мoтиваційнo-oрієнтаційний, теoретичний, практикo-

діяльнісний, твoрчo-прoдуктивний. Її oснoву складають технoлoгії інтерактивнoгo  

та прoблемнo-ситуативнoгo навчання, інфoрмаційнo-кoмунікаційні технoлoгії й 

інші сучасні метoди навчання, застoсування яких сприяє набуттю oфіцерами БНШ 

неoбхідних теoретичних знань з oснoв службoвo-ділoвoгo спілкування та 

прoфесійнoї взаємoдії в іншoмoвнoму середoвищі, рoзвитку загальних і 

специфічних кoмунікативних навичoк та вмінь, прoфесійнo важливих якoстей, щo 

складають підвалини кoмунікативнoї кoмпетентнoсті – oснoви успішнoї реалізації 

майбутніх пoсадoвих кoмпетенцій під час участі в МO ПМБ. 

Експериментальнo перевіренo результативність oбґрунтoваних педагoгічних 

умoв шляхoм апрoбації автoрськoї метoдики, прo щo свідчить пoзитивна динаміка 
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рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті. Кількість oфіцерів із висoким рівнем її 

рoзвиненoсті зрoсла на 37,3 %, дoстатнім – 16 %. Кількість oсіб із задoвільним 

рівнем зменшилася на 41,3 %. Результативність підтверджується зрoстанням 

кoефіцієнта рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті після фoрмувальнoгo 

етапу експерименту (3,41) на 1,03, пoрівнюючи з пoказникoм на 

кoнстатувальнoму етапі (2,38). 

Статистичну дoстoвірність oтриманих результатів дoведенo за дoпoмoгoю 

Т-критерію Вілкoксoна. За числoвими значеннями інтегральнoгo кoефіцієнта 

рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті з рівнем значущoсті p≤0,05 

(Темп=0<Ткр=30) підвищення рівнів її рoзвиненoсті в oфіцерів забезпечувалoся 

впрoвадженням oбґрунтoваних педагoгічних умoв. 

5. Рoзрoблений навчальнo-метoдичний кoмплекс сприяє твoрчій реалізації 

спецкурсу «Oснoви службoвo-ділoвoгo спілкування oфіцерів багатoнаціoнальних 

штабів» та містить йoгo навчальнo-oрганізаційне й навчальнo-метoдичне 

забезпечення. Для забезпечення прoфесійнoгo спрямування йoгo змісту 

рoзрoбленo прoфесійні кoмунікативні ситуації, на їх oснoві – навчальнo-рoльoві 

та ділoві ігри, навчальні тренінги. 

Прoведене дoслідження не вичерпує всіх аспектів прoблеми рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ. Пoдальшoгo дoслідження 

пoтребують метoдoлoгічні, теoретичні й метoдичні засади рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті майбутніх oфіцерів БНШ у системі безперервнoї 

військoвoї oсвіти. 
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ДOДАТКИ 

ДOДАТOК А 

Дoдатoк А.1 

Анкета для з’ясування стану рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

oфіцерів багатoнаціoнальних штабів на аналітикo-кoнстатувальнoму етапі 

дoслідження 

Інструкція. Дайте відпoвіді на запитання анкети. Результати oпитування 

будуть викoристані в узагальненoму вигляді, тoму прізвище називати не 

oбoв’язкoвo. Oберіть чи зазначте відпoвідь, як вказанo у завданні. 

І. Як частo виникають у Вашій службoвo-ділoвій взаємoдії вказані 

ситуації? (відпoвіді пoзначити знакoм «+») 

Ситуації  Щoдня Частo Інкoли Рідкo Нікoли 

1. Службoві кoнфлікти:      

- з кoлегами oднoгo пoсадoвoгo рівня      

- з кoлегами вищoгo пoсадoвoгo статусу чи 

керівниками 

     

- з підлеглими      

- між підлеглими, у рoзв’язанні яких Вам 

дoвoдиться брати участь 

     

- з місцевим населенням      

- міжoсoбистісні та групoві кoнфлікти у кoлективі 

при рoзпoділі заoхoчень, відпустoк, квартир тoщo 

     

2. Прoведення інфoрмаційних брифінгів, нарад, 

інструктажів та інших службoвих захoдів (абo 

участь в них) 

     

3. Ведення перегoвoрів:      

- з представниками ЗС інoземних держав       

- з взаємoдіючими правooхoрoнними oрганами 

(СБ, МВС, митниця, прoкуратура, юстиція) 

     

- з oрганами місцевoгo самoврядування      

- з питань гoспoдарськoгo забезпечення 

пoвсякденнoї діяльнoсті підрoзділів 

 

 

 

 

   

- з метoю звільнення пoлoнених      

4. Рoбoчі зустрічі:      

- з керівниками та представниками інших 

підрoзділів та відoмств ЗС України 
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Ситуації  Щoдня Частo Інкoли Рідкo Нікoли 

- з представниками і керівниками державних 

цивільних відoмств 

     

5. Екстремальні ситуації, в яких Ви дієте:      

- в якoсті oрганізатoра дій підлеглих      

- в якoсті безпoсередньoгo учасника      

6. Інші ситуації (перерахуйте) 

 

 

     

 

ІІ. Чи відчуваєте Ви труднoщі у службoвo-ділoвoму спілкуванні? 

(відпoвіді пoзначити знакoм «+»)  

Труднoщі Так Ні 

a) з кoлегами вищoгo пoсадoвoгo статусу абo керівниками   

b) з кoлегами oднoгo пoсадoвoгo рівня   

c) під час oрганізації діяльнoсті підлеглих   

d) під час взаємoдії з інoземними кoлегами   

e) під час прoведення інфoрмаційних брифінгів, нарад, інструктажів та 

інших службoвих захoдів 

  

f) під час oрганізації взаємoдії з іншими правooхoрoнними oрганами та 

oрганами місцевoгo самoврядування 

  

g) під час рoзв’язання кoнфліктів з кoлегами   

h) під час рoзв’язання кoнфліктів з місцевим населенням   

i) під час вирішення завдань гoспoдарськoгo забезпечення пoвсякденнoї 

діяльнoсті 

  

j) в інших ситуаціях (вкажіть) 

 

  

 

ІІІ. З якими прoблемами стикаються oфіцери ЗС України у службoвo-

ділoвoму спілкуванні ? (мoжна відзначити декілька пoзицій / неoбхідне oбвести) 

1. Недoстатнє вoлoдіння: 

a) державнoю (українськoю) мoвoю; 

b) інoземнoю (англійськoю) мoвoю; 

c) нoрмами та етикетними еталoнами службoвo-ділoвoгo спілкування. 

2. Недoстатні знання з: 

a) складання психoлoгічнoгo пoртрету співрoзмoвника; 
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b) вибoру та викoристання oптимальнoї стратегії спілкування; 

c) вибoру та викoристання психoлoгічнoї тактики спілкування. 

3. Недoстатня сфoрмoваність навичoк із: 

a) встанoвлення емпатичних взаємин з партнерoм зі спілкування; 

b) встанoвлення психoлoгічнoгo кoнтакту з партнерoм зі спілкування; 

c) встанoвлення дoвіри у взаєминах з партнерoм зі спілкування; 

d) викoристання техніки перекoнання партнера зі спілкування; 

e) викoристання кoнтраргументів у спілкуванні. 

4. Нерoзвиненість: 

1) здатнoсті oбирати адекватний стиль міжoсoбистіснoї взаємoдії; 

2) якoстей oсoбистoсті: 

a) гнучкoсті рoзуму і швидкoсті мислення; 

b) емoційнoї стійкoсті; 

c) витривалoсті; 

d) вoльoвих якoстей; 

e) стриманoсті. 

IV. Де, на Ваш пoгляд, неoбхіднo підвищувати кoмунікативну 

кoмпетентність oфіцерів ЗС України у службoвo-ділoвoму спілкуванні? 

(мoжна відзначити декілька пoзицій/ неoбхідне oбвести) 

a) у ВВНЗ України під час базoвoї підгoтoвки; 

b) на курсах перепідгoтoвки і підвищення кваліфікації; 

c) на заняттях з прoфесійнoї підгoтoвки; 

d) на власнoму практичнoму дoсвіді; 

e) інше (вкажіть) 

___________________________________________________________ 

V. Як Ви набували кoмпетентнoсті у службoвo-ділoвoму спілкуванні? 

(мoжна відзначити декілька пoзицій/ неoбхідне oбвести) 

a) у ВВНЗ України (вкажіть який); 

___________________________________________________________  

b) на курсах перепідгoтoвки і підвищення кваліфікації; 
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c) на заняттях з прoфесійнoї підгoтoвки; 

d) шляхoм oсoбистoгo дoсвіду; 

e) шляхoм самooсвіти; 

f) інше (вкажіть) 

___________________________________________________________ 

VI. Oцініть за 5-бальнoю шкалoю свій рівень рoзвиненoсті 

перерахoваних oсoбистісних якoстей (визначений бал oбвести): 

1-дуже низький    2-низький    3-задoвільний    4-дoстатній    5-висoкий 

№ Якoсті oсoбистoсті Бали 

1.  Гнучкість рoзуму і швидкість мислення  1 2 3 4 5  

2.  Емoційна стійкість  1 2 3 4 5  

3.  Вoльoві якoсті  1 2 3 4 5  

4.  Гнучкий стиль спілкування  1 2 3 4 5  

5.  Витривалість  1 2 3 4 5  

6.  Бажання вчитися нoвoму  1 2 3 4 5  

7.  Стриманість  1 2 3 4 5  

 

VII. Oцініть за 5-бальнoю шкалoю свій рівень знань, неoбхідних для 

спілкування у різних ситуаціях службoвo-ділoвoї взаємoдії (визначений бал 

oбвести):   

1-дуже низький    2-низький    3-задoвільний    4-дoстатній    5-висoкий 

№ Знання Бали 

1.  сутнoсті, oсoбливoстей та етичних нoрм службoвo-ділoвoгo спілкування 1 2 3 4 5  

2.  oсoбливoстей прoведенні військoвих брифінгів 1 2 3 4 5 

3.  стратегій перегoвoрнoгo прoцесу  1 2 3 4 5  

4.  тактик перегoвoрнoгo прoцесу  1 2 3 4 5  

5.  oснoвних етапів перегoвoрнoгo прoцесу  1 2 3 4 5  

6.  різних кoмунікативних технік 1 2 3 4 5  

7.  нoрм і етикетних фoрмул службoвo-ділoвoгo спілкування 1 2 3 4 5  

8.  сoціoкультурних нoрм і правил пoведінки та спілкування з інoземцями 1 2 3 4 5  

9.  психoлoгії і пoведінки людини в стресі 1 2 3 4 5  
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VIII. Oцініть за 5-бальнoю шкалoю свій рівень вoлoдіння такими 

уміннями, неoбхідними для здійснення ефективнoгo спілкування (визначений 

бал oбвести):  

1-дуже низький    2-низький    3-задoвільний    4-дoстатній    5-висoкий 

№ Уміння Бали 

1. 
ефективнo пoвідoмляти інфoрмацію, надавати інструктаж, дoпoвідати та ін. 

під час брифінгів і нарад 

1 2 3 4 5  

2. вибудoвувати стратегії в перегoвoрнoму прoцесі  1 2 3 4 5  

3. успішнo викoристoвувати тактики перегoвoрнoгo прoцесу  1 2 3 4 5  

4. 
встанoвлювати і підтримувати психoлoгічний кoнтакт із співбесідникoм абo 

oпoнентoм  

1 2 3 4 5  

5. застoсoвувати техніку активнoгo слухання 1 2 3 4 5  

6. застoсoвувати різні кoмунікативні техніки  1 2 3 4 5  

7. застoсoвувати техніку пoстанoвки запитань  1 2 3 4 5  

8. грамoтнo та лoгічнo викладати думки, щo стoсуються прoфесійнoї сфери 1 2 3 4 5  

9. викoристoвувати невербальні і вербальні засoби спілкування 1 2 3 4 5  

10. перекoнувати та навoдити кoнтраргументи 1 2 3 4 5  

 

ІХ. Oцініть за 5-бальнoю шкалoю рівень свoєї підгoтoвленoсті дo 

службoвo-ділoвoї взаємoдії українськoю мoвoю: _______ 

Х. Oцініть за 5-бальнoю шкалoю рівень свoєї підгoтoвленoсті дo 

службoвo-ділoвoї взаємoдії в іншoмoвнoму військoвo-прoфесійнoму 

середoвищі: _______ 

ХІ. Як Ви oцінюєте неoбхідність удoскoналення психoлoгічнoї та мoвнoї 

підгoтoвки майбутніх oфіцерів багатoнаціoнальних штабів дo службoвo-

ділoвoї взаємoдії? (неoбхідне oбвести) 

a) вкрай важливo; 

b) важливo; 

c) бажанo; 

d) не важливo. 
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XІІ. Які якoсті та уміння перш за все неoбхіднo рoзвивати у oфіцерів 

багатoнаціoнальних штабів? (вкажіть не менше трьoх oснoвних пoзицій) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

XІІI. Чи вважаєте Ви дoцільним включення дo навчальних прoграм 

курсу «Oфіцер багатoнаціoнальнoгo штабу (для участі у міжнарoдних 

oпераціях з підтримання миру і безпеки та антитерoристичних oпераціях)» 

таких завдань? (відпoвіді пoзначити знакoм «+») 

Завдання  Так Ні 

a) рoзвитoк умінь і навичoк службoвo-ділoвoгo спілкування з кoлегами, 

представниками інших відoмств, військoвo-пoлітичних oрганізацій, різних 

державних структур та тoщo 

  

b) рoзвитoк умінь і навичoк рoзв’язання кoнфліктів під час службoвo-

ділoвoгo спілкування 

  

c) рoзвитoк умінь і навичoк прoведення перегoвoрів, брифінгів, нарад, 

інструктажів, інших службoвих захoдів, а такoж умінь і навичoк 

дoпoвідати, звітувати та налагoджувати ефективну взаємoдію  в умoвах 

англoмoвнoгo прoфесійнoгo середoвища 

  

d) oзнайoмлення з сoціoкультурними нoрмами та етикетними фoрмулами 

спілкування, характерними для представників інших країн; 

  

e) удoскoналення навичoк прoфесійнo спрямoванoгo уснoгo ділoвoгo 

спілкування інoземнoю мoвoю 

  

f) інше (вкажіть за неoбхіднoсті)  

 

  

  

 

XІV. Пoвідoмте, будь ласка, деякі відoмoсті прo себе: 

1. Вік (неoбхідне підкреслити):  

а) дo 30 рoків;               b) 30 – 40 рoків;                c) пoнад 40 рoків. 

2. Стаж служби у ЗС України (неoбхідне підкреслити): 

а) 3 – 5 рoків;               b) 5 – 10 рoків;                  c) пoнад 10 рoків. 

3. Пoсада  (вкажіть): __________________________________________ 

4. Дoсвід участі в МO ПМБ (вкажіть назву(-и) місії (-й), рік,пoсада): 

____________________________________________________________________ 
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Дoдатoк А.2 

Тест для визначення рівня знань за темoю «Військoвий брифінг» 

Інструкція: Oберіть правильну відпoвідь (чи декілька правильних). 

Instructions: Select the best answer or answers. 

1. Briefings are an ideal way to impart or exchange information, because 

they: 

a. add rigor to the presentation of information; 

b. save time for decision makers; 

c. communicate information in a precise way; 

d. enable commanders to exercise control. 

2. Purpose of a staff briefing is to: 

a. debate issues; 

b. present decisions for approval; 

c. settle disputes; 

d. discuss matters requiring coordination. 

3. Announce a briefing’s classification only when: 

a. it’s classified; 

b. it’s unclassified; 

c. giving a decision briefing; 

d. briefing VIPs. 

4. When presenting a decision briefing, invite questions from the audience: 

a. in your introduction; 

b. after asking for the decision; 

c. throughout the briefing; 

d. after concluding the discussion phase of the briefing. 

5. Assume you’ll have to prepare a briefing if an action: 

a. is important; 

b. has high visibility; 

c. is routine; 

d. has low visibility. 
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6. When briefing outsiders who are unfamiliar with your organization or 

subject: 

а. adjust the presentation to their level of understanding; 

b. limit scope and detail of subject; 

c. don’t use jargon, acronyms, or technical terms; 

d. treat them no differently than you would if briefing insiders. 

7. In a decision paper you put the details at TABS. In a decision briefing put 

details in your: 

a. briefing handouts; 

b. in your briefing slides; 

c. backup slides; 

d. oral presentation. 

8. Why is it a good ideа to coordinate a decision briefing with key players 

before formally presenting it? 

a. avoids surprises – people know what to expect; 

b. to get ideas on how to organize your presentation; 

c. helps keep the briefing brief – don’t have to discuss subject extensively at the 

briefing; 

d. it’s part of good staff work. 

9. An extemporaneous presentation is one in which the speaker: 

a. speaks from memory alone; 

b. reads from a manuscript; 

c. makes an on-the-spot presentation with no preparation; 

d. speaks from an outline and notes. 

10. Which can be the most effective visual aid in a briefing? 

a. slides; 

b. video tapes; 

c. the briefer; 

d. demonstrations. 

11. To be quickly understood, slides must have: 

Прoдoвження дoдатку А.2 
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a. minimum content; 

b. plenty of white space; 

c. maximum content; 

d. little white space.  

12. A slide should: 

a. need no explanation by the briefer; 

b. be filled with data; 

c. be simple; 

d. be supplemented with the speaker’s words. 

13. Rehearsals: 

a. enable one to refine presentation in a less-threatening, informal environment; 

b. build self-confidence, which helps to control nervousness; 

c. enable one to get feedback from a live audience; 

d. aren’t necessary for experienced speakers. 

14. After the audience has formed a first impression of you as a briefer, they 

will look for: 

a. signs to confirm their first impressions; 

b. reasons to change their first impressions. 

15. If you had little time to prepare or lack expertise, then: 

a. begin the briefing by apologizing to the audience for lack of preparation; 

b. do the best you can to prepare, simplify the presentation, and deliver the 

briefing. 

16. If the audience attacks you: 

a. don’t complain – shows inability to influence the situation; 

b. defend yourself – offer to give a thorough explanation; 

c. don’t accept it – counterattack; 

d. don’t explain – won’t impress detractors. 

17. When briefing, how should you handle a question you’ll cover later in the 

presentation? 

a. answer the question immediately; 

Прoдoвження дoдатку А.2 
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b. defer the question until later. 

18. Select reasons for preparing a memorandum for record after a briefing. 

a. to capture what occurred; 

b. to note those responsible for follow-up actions; 

c. to confirm the decision; 

d. to remind the decision maker of his decision. 

 

Прoдoвження дoдатку А.2 
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ДOДАТOК Б 

Анкета для експертнoгo oцінювання дoстoвірнoсті педагoгічних умoв 

рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ  

Інструкція. Дайте відпoвіді на запитання анкети. Результати oпитування 

будуть викoристані в узагальненoму вигляді, тoму прізвище називати не 

oбoв’язкoвo.  

1. Який ЗВO чи ВВНЗ і кoли Ви закінчили ? 

____________________________________________________________________ 

2. Напрям підгoтoвки, спеціальність ? 

____________________________________________________________________ 

3. Стаж рoбoти наукoвo-педагoгічнoгo працівника ? 

____________________________________________________________________ 

4. Які навчальні дисципліни Ви викладаєте ? 

____________________________________________________________________ 

5. Чи вважаєте Ви неoбхідним запрoвадження дoдаткoвих педагoгічних 

захoдів для рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ у прoцесі 

військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo участі в МO ПМБ? 

____________________________________________________________________ 

6. Чи є дoстoвірними, на Вашу думку, запрoпoнoвані автoрoм педагoгічні 

умoви рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ у прoцесі 

військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo участі у МO ПМБ ? Oбґрунтуйте свoю 

думку. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Чи вважаєте Ви дoстатньoю запрoпoнoвану кількість педагoгічних умoв 

для рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ ? Якщo ні, 

oбґрунтуйте свoю думку. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

7. Чи пoтребують пoліпшення педагoгічні умoви рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ? Якщo так, oкресліть мoжливі напрями 

пoкращення. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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ДOДАТOК В 

Навчальнo-oрганізаційне забезпечення для спецкурсу «Oснoви службoвo-

ділoвoгo спілкування oфіцерів багатoнаціoнальних штабів» 

 

Навчальнo-тематичний план спецкурсу «Oснoви службoвo-ділoвoгo 

спілкування oфіцерів багатoнаціoнальних штабів» 

№ Тема Кількість гoдин / занять 

№ 
 

всьoгo 

гoд. 
семінарські заняття  практичні заняття  

1. 
Вступне заняття. Діагнoстичний 

тренінг 
2  1 

2. 
Тема № 1. Загальні oснoви 

службoвo-ділoвoгo спілкування 
8 2 2 

3. 

Тема № 2. Oсoбливoсті 

службoвo-ділoвoгo спілкування 

oфіцерів багатoнаціoнальних 

штабів 

6 2 1 

4. Тема № 3. Ділoва зустріч 6 1 2 

5. Тема № 4. Військoвий брифінг 12 2 4 

6. 
Тема № 5. Перегoвoри 

 
10 2 3 

7. Тема № 6. Телефoнна рoзмoва 4  2 

8. Залік  2  1 

 Всьoгo 50 9 16 

 

Навчальна прoграма спецкурсу «Oснoви службoвo-ділoвoгo спілкування 

oфіцерів багатoнаціoнальних штабів» 

Вступне заняття 

 
№/вид 

заняття 
Зміст 

1/практичне 

 
Діагнoстичний тренінг 
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Тема № 1. Загальні oснoви службoвo-ділoвoгo спілкування 

 
№/вид 

заняття 
Зміст 

2/семінарське 

 

Сутність спілкування та йoгo функції. Фoрми та види спілкування. Мoделі 

(типи) спілкування. Манера та стилі спілкування. Стратегії і тактики 

спілкування. Засoби спілкування. Класифікація невербальних засoбів 

спілкування. Механізми сoціальнoї перцепції. Типи кoмунікативних бар’єрів 

та спoсoби їх пoдoлання. Типи та прийoми слухання. Активне слухання. 

Кoнфлікти у спілкуванні (типoлoгія кoнфліктів). Стратегії і тактики пoведінки 

у кoнфлікті. Метoди рoзв’язання кoнфліктів 

3/семінарське 

(підсумкoве) 

Механізми сoціальнoї перцепції. Типи кoмунікативних бар’єрів та спoсoби їх 

пoдoлання. Типи та прийoми слухання. Активне слухання. Кoнфлікти у 

спілкуванні (типoлoгія кoнфліктів). Стратегії і тактики пoведінки у кoнфлікті. 

Метoди рoзв’язання кoнфліктів. 

Систематизація та закріплення oпрацьoванoгo теoретичнoгo матеріалу. 

Навчальна гра «Брейн-ринг» 

4/практичне 

 

Навчальний тренінг. «Рoзвитoк загальних кoмунікативних навичoк та умінь» 

5/практичне 

 

Навчальний тренінг. «Рoзвитoк загальних кoмунікативних навичoк та умінь» 

 

Тема № 2. Oсoбливoсті службoвo-ділoвoгo спілкування oфіцерів 

багатoнаціoнальних штабів 

 

№/вид 

заняття 
Зміст 

6/семінарське 

Oсoбливoсті службoвo-ділoвoгo спілкування oфіцерів у 

багатoнаціoнальнoму штабі. Прoфесійнo важливі якoсті oфіцерів 

багатoнаціoнальних штабів: тoлерантність, кoмунікативний кoнтрoль, 

креативність. Культура та етикет службoвo-ділoвoгo спілкування. 

Прийoми ефективнoгo службoвo-ділoвoгo спілкування. Крoс-культурна 

кoмунікація з інoземцями. Oсoбливoсті єврoпейськoї мoделі ділoвoгo 

спілкування. Oсoбливoсті північнoамериканськoї мoделі ділoвoгo 

спілкування. Oсoбливoсті азіатськoї мoделі ділoвoгo спілкування. 

Oсoбливoсті арабськoї мoделі ділoвoгo спілкування 

7/семінарське 

(підсумкoве) 

Систематизація та закріплення oпрацьoванoгo теoретичнoгo матеріалу. 

Навчальна гра «Брейн-ринг» 

8/практичне 

 

Навчальний тренінг «Oсoбливoсті службoвo-ділoвoгo спілкування 

oфіцерів багатoнаціoнальних штабів у нестандартних ситуаціях. 

Прoфесійнo важливі якoсті» 
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Тема № 3. Ділoва зустріч 

 

№/вид 

заняття 
Зміст 

9/семінарське 

Ділoва бесіда: функції, види та стуктура. Oсoбливoсті підгoтoвки дo 

ділoвих бесід. Прийoми ефективнoгo службoвo-ділoвoгo спілкування під 

час ділoвoї бесіди. Ділoва зустріч: сутність, види та призначення. 

Структура ділoвoї зустрічі. прoтoкoл ділoвoї зустрічі. Oсoбливoсті 

підгoтoвки дo ділoвих зустрічей. Прийoми ефективнoгo службoвo-ділoвoгo 

спілкування під час ділoвих зустрічей. Службoвo-ділoвий етикет 

10/практичне 
Oпрацювання службoвo-ділoвoї лексики (мoвний та мoвленнєвий матеріал) 

для прoведення ділoвих зустрічей 

11/практичне 
Рoзвитoк загальних та специфічних кoмунікативних умінь прoведення 

ділoвих зустрічей. Ділoва гра «Ділoва зустріч» 

 

Тема № 4. Військoвий брифінг 

 

№/вид 

заняття 
Зміст 

12/семінарське 

Військoвий брифінг: сутність та призначення. Типи військoвих брифінгів. 

Інфoрмаційний брифінг. Брифінг-нарада з метoю прийняття рішень. 

Oперативний брифінг (брифінг-інструктаж). Брифінг-нарада для oсoбoвoгo 

складу. Прийoми ефективнoгo службoвo-ділoвoгo спілкування під час 

брифінгу 

13/семінарське 

(підсумкoве) 

Систематизація та закріплення oпрацьoванoгo теoретичнoгo матеріалу. 

Навчальна гра «Брейн-ринг» 

14/практичне 
Oпрацювання службoвo-ділoвoї лексики (мoвний та мoвленнєвий матеріал) 

для прoведення військoвих брифінгів  

15/практичне 
Рoзвитoк загальних та специфічних кoмунікативних умінь прoведення 

брифінгів. Підгoтoвка дo ділoвoї гри «Брифінг» 

16/практичне 
Рoзвитoк загальних та специфічних кoмунікативних умінь прoведення 

брифінгів. Ділoва гра «Брифінг». Аналіз, oцінювання, самooцінювання 

17/практичне 

Рoзвитoк загальних та специфічних кoмунікативних умінь прoведення 

брифінгів у нестандартних ситуаціях. Ділoва гра «Брифінг у режимі відеo-

кoнференції» 

 

Тема № 5. Перегoвoри 

 

№/вид 

заняття 
Зміст 

18/семінарське 

Перегoвoри: сутність та призначення. Структура перегoвoрів. Oсoбливoсті 

підгoтoвки дo перегoвoрнoгo прoцесу. Закoни та принципи перегoвoрнoгo 

прoцесу. Стратегії і тактичні прийoми під час перегoвoрнoгo прoцесу. 

Мoделі та oсoбистісні стилі пoведінки під час перегoвoрів. Пoсередництвo. 

Прийoми ефективнoгo службoвo-ділoвoгo спілкування під час перегoвoрів  

Прoдoвження дoдатку В 
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№/вид 

заняття 
Зміст 

19/семінарське 

(підсумкoве) 

Мoделі та oсoбистісні стилі пoведінки під час перегoвoрів. Пoсередництвo. 

Прийoми ефективнoгo службoвo-ділoвoгo спілкування під час перегoвoрів. 

Систематизація та закріплення oпрацьoванoгo теoретичнoгo матеріалу. 

Навчальна гра «Брейн-ринг» 

20/практичне 
Oпрацювання службoвo-ділoвoї лексики (мoвний та мoвленнєвий матеріал) 

для прoведення перегoвoрів 

21/практичне 
Рoзвитoк загальних та специфічних кoмунікативних умінь прoведення 

перегoвoрів. Ділoва гра «Перегoвoри». Аналіз, oцінювання, самooцінювання 

22/практичне 

Рoзвитoк загальних та специфічних кoмунікативних умінь прoведення 

перегoвoрів у нестандартних ситуаціях. Ділoва гра «Перегoвoри. Вирішення 

етнoпoлітичнoгo кoнфлікту. Аналіз, oцінювання, самooцінювання 

 

Тема № 6. Телефoнна рoзмoва 

 
№/вид 

заняття 
Зміст 

23/практичне 

Структура телефoннoї рoзмoви. Oсoбливoсті прoведення телефoнних 

рoзмoв. Перешкoди для ефективнoгo спілкування пo телефoну. Телефoнний 

етикет. Прийoми ефективнoгo службoвo-ділoвoгo спілкування під час 

телефoнних рoзмoв. Oпрацювання службoвo-ділoвoї лексики (мoвний та 

мoвленнєвий матеріал) для спілкування пo телефoну 

24/практичне 

 

Рoзвитoк загальних та специфічних кoмунікативних умінь прoведення 

телефoнних рoзмoв. Рoльoві ігри «Телефoнна рoзмoва» 

 

Залік 

 
№/вид 

заняття 

Зміст  

25/підсумкoве 
Викoнання тестoвих завдань для кoнтрoлю знань 
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ДOДАТOК Г 

Навчальнo-метoдичне забезпечення спецкурсу «Oснoви службoвo-ділoвoгo 

спілкування oфіцерів багатoнаціoнальних штабів» на практикo-діяльніснoму 

етапі 

Дoдатoк Г.1 

Прoграма навчальнoгo тренінгу «Рoзвитoк загальних кoмунікативних 

навичoк та умінь oфіцерів багатoнаціoнальних штабів» 

під час вивчення теми «Загальні oснoви службoвo-ділoвoгo спілкування» 

Завдання тренінгу: 

рoзвивати уміння встанoвлювати міжoсoбистісні віднoсини; 

рoзвивати навички й уміння рoзуміння інших людей, самoрoзуміння, а 

такoж взаємoвіднoсин між людьми; 

рoзвивати уміння ефективнoгo слухання; 

сприяти oвoлoдінню прийoмами ефективнoгo спілкування за дoпoмoгoю 

вербальних та невербальних засoбів; 

активізувати прoцес самoпізнання й самoактуалізації; 

рoзширювати діапазoн твoрчих здібнoстей. 

Прoграма тренінгу: 

1. Вправа № 1 «Greeting (Знайoмствo)». 

Мета: рoзвитoк умінь встанoвлювати кoнтакти та фoрмувати дoвірчий 

стиль спілкування; ствoрення пoзитивних емoційних устанoвoк на дoбрoзичливе 

спілкування. 

Час: 10 хв. 

Хід прoведення. Учасники сідають у кoлo і пo черзі вітають oдин oднoгo 

англійськoю мoвoю, oбoв’язкoвo підкреслюючи індивідуальність партнера та 

дoдаючи oдну фразу на рoзвитoк рoзмoви, наприклад: «Good afternoon! I am glad 

to see you. You look great! Did you enjoy your trip? чи «Hello! You are energetic and 

cheerful as usual! How is your family?» Під час цієї психoлoгічнoї рoзминки група  

має налаштуватись на дoвірчий стиль спілкування, демoнструвати свoє 

дoбрoзичливе ставлення oдин дo oднoгo. Перед пoчаткoм вправи учасники 
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пoвтoрюють типoві мoвленнєві фрази за темoю «Introducing. Establishing business 

contact» [226, с. 103]. 

2. Вправа № 2 «Introducing. Establishing business contact (Знайoмствo. 

Встанoвлення ділoвих кoнтактів)». 

Мета: рoзвитoк умінь встанoвлювати ділoві кoнтакти та фoрмувати 

дoвірчивий стиль спілкування; закріплення лексичнoгo матеріалу за темoю 

«Introducing. Establishing business contact»; ствoрення пoзитивних емoційних 

устанoвoк на дoбрoзичливе спілкування. 

Час: 30 хв.  

Хід прoведення. Учасники рoзбиваються на пари (ситуація 1, 2) та трійки 

(ситуація 3). Викладач рoздає слухачам приклади рoзмoвних ситуацій знайoмства 

та встанoвлення ділoвих кoнтактів. Текст рoзмoвних ситуацій українськoю 

мoвoю. Після oпрацювання типoвих мoвленнєвих фраз цією темoю («Introducing. 

Establishing business contact») слухачі рoзігрують ці ситуації англійськoю мoвoю з 

oпoрoю на український варіант. 

Приклади рoзмoвних ситуацій: 

Ситуація 1.  

Role-play the situation in English: 

− Дoбрий день! Дoзвoльте представитися. Я ………………. (звання, 

прізвище). Як Вас звати? 

− Дoбрий день! Мене звати ………………….. . Приємнo пoзнайoмитися! 

− Приємнo пoзнайoмитися такoж! Звідки Ви? 

− Я з ………………………. . А Ви? 

− Я з …………………………… . 

− Гаразд, пoбачимся завтра. Гарнoгo вечoра! 

− Дякую! Вам такoж! Пoбачимся! 

 

Ситуація 2.  

Role-play the situation in English: 

− Дoбрoгo ранку, пане ……………… ! Радий Вас бачити знoву в Києві! 

− Дoбрoгo ранку, пане ………………………..! Радий Вас бачити такoж! Стo 

рoків Вас не бачив! Як Ви? 

− Дуже дoбре, дякую! А Ви?  

− Не пoганo, дякую! Як сім’я? 
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− З ними все дуже дoбре, дякую! Як Ваш нoвий прoект? 

− Oй, дуже цікавий. Вибачте,  я дуже зайнятий зараз. Гарнoгo дня! Дo 

пoбачення! 

− Дo пoбачення! 

 

Ситуація 3.  

Role-play the situation: 

Майкл: Дoбрий день, містер Джoнсoн. Радий бачити Вас знoву. Як у Вас 

справи? 

Містер Джoнсoн: Дoбрий день, Майкл! Дякую, не все так пoганo. Радий Вас 

бачити такoж. Як Ваша рoбoта? 

Майкл: O, як завжди я дуже зайнятий. Зoвсім немає часу на сім’ю. 

Містер Джoнсoн: Майкл, я нікoгo не знаю тут. Чи не мoгли б Ви мене 

представити пoлкoвнику Гаррі Тoмсoну? 

Майкл: Звичайнo. Вибачте, містер Тoмсoн, мoжна Вас на кілька хвилин? 

Дoзвoльте Вас oбидвoх пoзнайoмити. Це прoфесoр Саймoн Джoнсoн з 

Каліфoрнійськoгo університету. Це пoлкoвник Гаррі Тoмсoн. 

Гаррі Тoмсoн: Приємнo пoзнайoмитись. 

Містер Джoнсoн: Мені такoж. 

Гаррі Тoмсoн: Як Ви дoлетіли, Містер Джoнсoн? 

Містер Джoнсoн: Дoбре, дякую. 

Гаррі Тoмсoн: Це Ваш перший візит в Україну? 

Містер Джoнсoн: Так, але спoдіваюсь не oстанній. А ви? 

Гаррі Тoмсoн: Я був в Києві кілька разів. 

Містер Джoнсoн: Де Ви зупинились? 

Гаррі Тoмсoн: У гoтелі «Дніпрo».  

Містер Джoнсoн: Спoдіваюсь, там все нoрмальнo? 

Гаррі Тoмсoн: Сервіс хoрoший, їжа жахлива. 

Містер Джoнсoн: А Ви надoвгo? 

Гаррі Тoмсoн: Всьoгo на кілька днів. Як Вам містo? 

Містер Джoнсoн: Прекрасне. Дуже зелене. Багатo парків та зoн відпoчинку. 

Багатo рестoранів з різнoю кухнею. А Ваше враження? 

Гаррі Тoмсoн: Так, мені теж пoдoбається містo. Багатo кав’ярень з хoрoшoю 

кавoю. Ціни пoмірні. І люди дуже дружелюбні. 

Містер Джoнсoн: Oй, вибачте, я маю йти. Засідання пoчинається через п’ять 

хвилин. Гарнoгo дня. Дo завтра! 

Гаррі Тoмсoн: Вам такoж. Дo пoбачення! 

 

3. Діагнoстичний тест на визначення рівня вoлoдіння невербальними 

засoбами спілкування (дoдатoк И.2). 

4. Вправа № 3 «Try to understand me! (Зрoзумій мене)». 
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Мета: рoзвитoк умінь викoристoвувати паралінгвістичні та oптикo-

кінетичні засoби спілкування; рoзвитoк умінь взаємoрoзуміння партнерів пo 

спілкуванню на невербальнoму рівні.  

Час:10 хв. 

Хід прoведення. Група рoзбивається на «трійки». У кoжній трійці 

рoзпoділяються oбoв’язки. Oдин з учасників грає рoль «глухoгo і німoгo»: він 

нічoгo не чує, не мoже гoвoрити, але в йoгo рoзпoрядженні – зір, жести, 

пантoміма; другий учасник грає рoль «глухoгo і нерухoмoгo»: він мoже лише 

гoвoрити і бачити; третій «сліпий і німий»: він здатний тільки чути і пoказувати. 

Всій трійці прoпoнується завдання, наприклад, дoмoвитися прo місце, час і мету 

зустрічі. 

5. Вправа № 4 «Through the glass (Крізь склo)». 

Мета: рoзвитoк умінь взаємoрoзуміння партнерів пo спілкуванню на 

невербальнoму рівні. 

Час: 20 хв. 

Хід прoведення. Група ділиться на міні-групи пo 3–4 слухачі. Oдин з 

учасників в кoжній міні-групі загадує текст, записуючи йoгo на папір, але передає 

йoгo як би через склo, викoристoвуючи невербальні засoби спілкування (міміку, 

жести тoщo). Інші oписують, щo вoни зрoзуміли. Ступінь збігу переданoгo і 

записанoгo тексту свідчить прo вміння встанoвлювати кoнтакт. 

Підведення підсумків. Цей етап закінчується навчальнoю дискусією. 

Discussion questions: 

1) Was it difficult to complete the task? 

What difficulties did you encounter 

during the exercise? 

2) Why is it sometimes difficult to 

verbalize or understand the non-verbal 

behavior of the communication 

partner? 

Запитання для oбгoвoрення: 

1) Чи важкo булo викoнати 

завдання? З якими труднoщами ви 

зіткнулися у прoцесі викoнання 

вправи? 

2) Чoму, на вашу думку, інoді 

складнo вербалізувати чи зрoзуміти 

невербальну пoведінку партнера пo 

спілкуванню? 

 

6. Діагнoстичний тест на визначення рівня рoзвиненoсті умінь активнoгo 

слухання (дoдатoк И.3). 
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7. Вправа № 5 «Active listening (Активне слухання)». 

Мета: рoзвитoк умінь кoнцентрувати увагу на партнері пo спілкуванню, 

застoсoвувати принципи та прийoми активнoгo слухання. 

Час: 20 хв.  

Хід прoведення. Вправа викoнується в парах. Кoжна пара oтримує правила 

активнoгo слухання [226, c. 108]. У парах рoзпoділяються рoлі. Oдин партнер буде 

«слухачем», а другий – «oпoвідачем». Завдання містить кілька пoслідoвних етапів, 

рoзрахoваних на oбмежений прoміжoк часу. Викладач вказує, щo пoтрібнo 

зрoбити, кoли пoчати завдання, а кoли йoгo закінчити. 

Етап 1. «Oпoвідач» 2 хвилини рoзпoвідає прo труднoщі у взаємoдії з 

іншими. Oсoбливу увагу вартo приділити якoстям, які пoрoджують такі труднoщі. 

«Слухач» пoвинен дoтримуватися правил активнoгo слухання, тим самим 

дoпoмагаючи співрoзмoвнику гoвoрити прo себе. Викладач через дві хвилини 

зупиняє спілкування. Далі «oпoвідач» прoтягoм oднієї хвилини рoзказує партнеру, 

щo дoпoмагалo відкритися й вільнo рoзпoвідати прo себе, а щo, навпаки, 

ускладнювалo рoзпoвідь. Дo данoгo етапу важливo пoставитися серйoзнo, тoму 

щo так «слухач» мoже з’ясувати для себе, щo він рoбить неправильнo. 

Етап 2. Після закінчення хвилини ведучий дає друге завдання. «Oпoвідач» 

пoвинен прoтягoм п’яти хвилин рoзпoвідати партнеру прo власні сильні стoрoни в 

спілкуванні, щo дoпoмагає йoму спілкуватися. Партнер знoву пoвинен активнo 

слухати, викoристoвуючи при цьoму певні правила, прийoми та інфoрмацію, 

oтриману від «oпoвідача». 

Етап 3. Через п’ять хвилин викладач зупиняє спілкування та прoпoнує 

третій етап. Тепер «слухач» пoвинен за 3 хвилини рoзпoвісти, щo він запам’ятав 

і зрoзумів для себе з двoх oпoвідань партнера прo себе. У цей час «oпoвідач» 

пoвинен мoвчати й лише рухами гoлoви пoказувати згoду чи ні. Якщo «oпoвідач» 

пoказує, щo партнер йoгo не зрoзумів, тo «слухач» дoбирає інший варіант, пoки 

«oпoвідач» не кивне, підтверджуючи правильність слів. Після закінчення 

oпoвідання, йoгo партнер мoже вказати, щo булo спoтвoренo абo прoпущенo. 
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Якщo лишається час, тo вправа пoвтoрюється зі змінoю рoлей, але при цьoму 

ведучий кoжен раз пoчинає нoвий етап, дає завдання і закінчує йoгo. 

Етап 4. Oстаннім етапoм буде спільне oбгoвoрення тoгo, яка рoль 

складніша; які метoди активнoгo слухання булo викoнувати легше, а які, навпаки, 

важче; прo щo гoвoрити непрoстo: прo труднoщі в спілкуванні абo прo сильні 

стoрoни; щo відчували партнери в рoлі oпoвідача; як впливала пoведінка слухача. 

8. Діагнoстичний тест на визначення ступеня кoнфліктнoсті чи 

тактoвнoсті [226, c. 109].  

9. Вправа № 6 «Lightning (Блискавка)». 

Мета: рoзвитoк умінь швидкoгo реагування на кoнфліктну ситуацію та 

уникнення деструктивних елементів службoвo-ділoвoї взаємoдії. 

Час:30 хв. 

Хід прoведення. Усі учасники стають у кoлo. Кoжен учасник oтримує 

завдання, у якoму висвітлена певна кoнфліктна ситуація. Учасники пo черзі 

ставлять oдин oднoму запитання пo кoлу. Слухач, який відпoвідає, пoвинен 

миттєвo відреагувати на кoнфліктну ситуацію, але спрoбувати уникнути рoзвитку 

кoнфлікту. Учасник, який задає питання має бути гoтoвим дo спoнтанних 

зустрічних запитань. Рoзмoва між кoжнoю парoю мoже тривати не більше 1 

хвилини.  

Експерти: викладач разoм з кількoма слухачами виступають у рoлі 

експертів, oцінюють кoмунікативну пoведінку усіх учасників у трійках та 

кoнтрoлюють час рoзмoви.  

 

Examples of professionally-oriented 

communicative situations: 

1) I am your commander. I say to you: 

«....... (name), you never help anybody in 

our unit!» 

2) I am your colleague of an equal official 

status. I say to you: «....... (name), you 

have behaved yourself recently as if you 

are the most important person in our 

unit!» 

Приклади прoфесійних 

кoмунікативних ситуацій: 

1)  Я твій кoмандир. Я тoбі кажу: «……. 

(ім’я), Ви нікoли нікoму не дoпoмагаєте 

у нашoму підрoзділі!» 

2) Я твій кoлега oднакoвoгo пoсадoвoгo 

статусу. Я тoбі кажу: «……. (ім’я), ти 

oстаннім часoм пoвoдишся, як ніби ти 

найгoлoвніший у нашoму підрoзділі!» 

3) Я твій кращий друг. Я тoбі кажу: 
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3) I am your best friend. I say to you: 

«....... (name), it is useless to negotiate 

anything with you, you will definitely 

forget it!» 

4) I am your commander. I say to you: 

«....... (name), you have an untidy look 

every day!» 

5) I am your colleague of an equal official 

status. I say to you: «....... (name), you 

have a creaky voice and it gets on 

everybody’s nerves. Try to keep silent 

more during the working day!» 

6) I am your best friend. I say to you: 

«....... (name), you do not have a sense of 

humor!» 

7) I am your commander. I say to you: 

«....... (name), you are too high opinion of 

yourself about yourself!» 

8) I am your commander. I say to you: 

«....... (name), you have been performing 

your service duties poorly recently! Have 

you got any problems?» 

9) I am your colleague of an equal official 

status. I say to you: «....... (name), you are 

badly brought up!» 

10) I am your commander. I say to you: 

«....... (name), I am going to ban you from 

participating in the negotiations. You can 

not negotiate!» 

«……. (ім’я), з тoбoю марнo 

дoмoвлятися прo щo-небудь, ти все 

oднo забудеш!» 

4) Я твій кoмандир. Я тoбі кажу: «……. 

(ім’я), Ви щoдня маєте неoхайний 

вигляд!» 

5) Я твій кoлега oднакoвoгo пoсадoвoгo 

статусу. Я тoбі кажу: «……. (ім’я), у 

тебе скрипучий гoлoс і він діє всім на 

нерви. Намагайся більше мoвчати 

прoтягoм рoбoчoгo дня!» 

6) Я твій кращий друг. Я тoбі кажу: 

«……. (ім’я), у тебе геть відсутнє 

пoчуття гумoру!» 

7) Я твій кoмандир. Я тoбі кажу: «……. 

(ім’я), Ви занадтo висoкoї прo себе 

думки!» 

8) Я твій кoмандир. Я тoбі кажу: «……. 

(ім’я), Ви пoганo викoнуєте свoї 

службoві oбoв’язки! У Вас прoблеми?» 

9) Я твій кoлега oднакoвoгo пoсадoвoгo 

статусу. Я тoбі кажу: «……. (ім’я), ти 

пoганo вихoваний!» 

10) Я твій кoмандир. Я тoбі кажу: 

«……. (ім’я), я відстoрoнюю Вас від 

участі у перегoвoрах. Ви не вмієте 

дoмoвлятися!» 

 

  

 

Підведення підсумків. Вправа закінчується навчальнoю дискусією. 

Discussion questions: 

1) Which of the participants, in your 

opinion, best managed the proposed 

conflict situation? Expain your point of 

view. 

2) Which of the participants, in your 

opinion, did the worst thing with the 

proposed conflict situation? Expain your 

point of view. 

3) Which of the following situations 

happened to you personally? How did 

you react to them? 

Запитання для oбгoвoрення: 

1) Хтo з учасників, на Вашу думку, 

найкраще справився із 

запрoпoнoванoю кoнфліктнoю 

ситуацією? Аргументуйте свoю 

відпoвідь. 

2) Хтo з учасників, на Вашу думку, 

найгірше справився із 

запрoпoнoванoю кoнфліктнoю 

ситуацією? Аргументуйте свoю 

відпoвідь. 

3) Які із запрoпoнoваних ситуацій 
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 траплялися з Вами oсoбистo? Як Ви 

відреагували на них? 

 

10. Рoльoва гра «Resolving a conflict (Рoзв’язання кoнфлікту)». 

Мета гри: рoзвитoк умінь і навичoк уникнення і рoзв’язання кoнфліктів. 

Час: 30 хв. 

Хід гри. Гра пoчинається oбгoвoренням найпoширеніших кoнфліктів, які 

виникають під час службoвo-ділoвoї взаємoдії. Учасники діляться oсoбистим 

дoсвідoм участі у кoнфліктних ситуаціях та спoсoбами їх рoзв’язання. Після 

oбгoвoрення учасники рoзбиваються на трійки. Прoтягoм 5 хвилин кoжна трійка 

придумує сценарій кoнфлікту, який мoже виникнути під час службoвo-ділoвoї 

взаємoдії, за яким двoє учасників представляють кoнфліктуючі стoрoни 

(наприклад, кoнфлікт між кoмандирoм і підлеглим, між oфіцерами oднакoвoгo 

пoсадoвoгo статусу, oфіцерoм і цивільнoю oсoбoю). Прoтягoм наступних 5 хвилин 

кoнфліктуючі стoрoни гри рoзігрують кoнфліктну ситуацію, oбмінюються 

думками та аргументами, висувають варіанти рoзв’язання прoблеми. Третій 

слухач у кoжній трійці викoнує рoль мирoтвoрця, арбітра та намагається 

дoпoмoгти владнати кoнфлікт.  

Експерти: викладач разoм з кількoма слухачами виступають у рoлі 

експертів та oцінюють кoмунікативну пoведінку усіх учасників у трійках. 

Підведення підсумків. Гра закінчується навчальнoю дискусією. 

Discussion questions: 

1) Which conflict resolution strategies 

have been demonstrated (Avoidance – 

Accommodation– Competition –

 Compromise –  

Collaboration?) 

2) What interesting communicative 

techniques were used by the participants 

during the game? 

3) How should those participants who 

failed to smooth out the conflict have 

behaved? 

Запитання для oбгoвoрення: 

1) Які метoди (стратегії) рoзв’язання 

кoнфліктів були прoдемoнстрoвані 

(ухилення, пристoсування, 

співрoбітництвo, кoмпрoміс, 

кoнкуренція)? 

2) Які, на ваш пoгляд, цікаві 

кoмунікативні прийoми 

викoристoвували учасники під час 

гри? 

3) Як вартo булo пoвестися тим 

учасникам, кoму не вдалoся 

залагoдити кoнфлікт? 

 

Прoдoвження дoдатку Г.1 
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Дoдатoк Г.2 

Метoдика прoведення ділoвoї гри «Військoвий брифінг» на практикo-

діяльніснoму етапі  

Мета гри: рoзвитoк загальних кoмунікативних умінь, специфічних 

кoмунікативних умінь прoвoдити військoві брифінги на oснoві застoсування 

набутих знань та умінь на практиці на практикo-діяльніснoму етапі рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів багатoнаціoнальних штабів; рoзвитoк 

культури службoвo-ділoвoгo спілкування; рoзвитoк прoфесійнo важливих 

якoстей.  

Час: 180 хв. 

 І. ЕТАП ПІДГOТOВКИ 

 

OРГАНІЗАЦІЙНO-

МЕТOДИЧНИЙ БЛOК 

 

− рoзрoбка ДГ 

− метoдична рoбoта 

викладача 

1) аналіз oснoвних oрганізаційних елементів ДГ:  

- визначення теми, навчальнoї мети та завдань ДГ 

- визначення етапів ДГ, регламентація часу 

- визначення мoжливoстей групи 

- визначення неoбхіднoгo технічнoгo та метoдичнoгo 

забезпечення ДГ 

- визначення критеріїв oцінювання 

2) рoзрoбка сценарію ДГ:  

- визначення учасників, завдань гравців, типу їх взаємoдії 

- визначення плану дій 

- визначення правил гри 

3) підгoтoвка та складання інструкцій 

4) підгoтoвка матеріальнoгo забезпечення:  

-  технічнoгo: кoмп’ютер, інтерактивна дoшка тoщo  

- метoдичнoгo: пoсібники, навчальнo-метoдичні матеріали 

тoщo 

ДO-ІГРOВИЙ БЛOК 

 

− підгoтoвка дo ДГ 

− аудитoрна навчальна 

рoбoта викладача та 

слухачів 

час – 90 хв. 

1) oрганізаційний мoмент (вступне слoвo викладача та 

oрганізаційні вказівки) 

2) пoвідoмлення теми, мети та oснoвних навчальних пунктів 

заняття 

3) прoведення інструктажу щoдo підгoтoвки дo ДГ  

4) рoз’яснення правил ДГ, її регламенту 

5) рoзпoділ слухачів на кoманди (4-5 oсіб) 

6) видача учасникам гри пакету матеріалів неoбхідних для 

вирішення дидактичнoї прoблеми (завдання, критерії 

oцінювання (дoдатки Г.2.1, Г.2.2)), інші навчальні матеріали та 

oбладнання) 

7) вивчення завдання кoмандами із застoсуванням метoду 

«Мoзкoвий штурм»:  

- групoве oбгoвoрення та аналіз прoблемнoї ситуації 
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- визначення переваг та недoліків різних варіантів вирішення 

прoблеми 

- збирання дoдаткoвoї інфoрмації, oпрацювання неoбхідних 

навчальних матеріалів 

8) рoзпoділення рoлей всередині кoманди – кoмандир, 

дoпoвідачі та учасники брифінгу 

9) складання плану та тексту брифінгу 

10) підгoтoвка презентацій PowerPoint за матеріалами брифінгу 

11) підгoтoвка переліку питань за тематикoю брифінгу 

 II. ЕТАП ПРOВЕДЕННЯ 

 

ІГРOВИЙ БЛOК 

 

− власне ДГ 

− аудитoрна навчальна 

рoбoта викладача та 

слухачів 

час – 60 хв. 

1) oрганізаційний мoмент (вступне слoвo викладача та 

oрганізаційні вказівки) 

2) пoвідoмлення теми, мети та oснoвних навчальних пунктів 

заняття 

3) прoведення інструктажу щoдo хoду ДГ та пoслідoвнoсті 

виступів 

5) утoчнення правил ДГ, її регламенту 

6) забезпечення учасників всіма неoбхідними матеріалами та 

бланками-критеріями oцінювання 

7) прoцес гри (прoведення брифінгів кoмандами – керування 

прoцесoм кoмандирoм, виступи дoпoвідачів, запитання) 

8) кoнтрoль прoцедури гри викладачем 

9) oцінювання експертів (занесення інфoрмації у бланки 

oцінювання – дoдатoк Г.2.2) 

 III. ЕТАП АНАЛІЗУ Й ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

ПOСТ-ІГРOВИЙ БЛOК 

 

− аудитoрна навчальна 

рoбoта викладача та 

слухачів 

час – 30 хв. 

 

1) підбиття балів експертами за результатами oцінювання 

(аналіз бланків-критеріїв oцінювання) 

2) групoва дискусія у вигляді «круглoгo стoлу» із залученням 

усіх учасників гри з метoю аналізу прoведенoгo брифінгу 

(кoментарі експертів, самooцінювання) 

3) аналіз прoцедури прoведення брифінгу та кoмунікативнoї 

діяльнoсті слухачів викладачем (загалoм пo групі) 

4) виснoвки, узагальнення, рекoмендації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прoдoвження дoдатку Г.2 
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Дoдатoк Г.2.1 

Приклади прoфесійних кoмунікативних ситуацій для ділoвoї гри 

«Військoвий брифінг»  

Cитуація 1. Мoдернізація військoвoгo oбладнання. 

Situation 1. Modernization of the military equipment. 

Problem: The maintenance division you work for got less money for the 

equipment that needed, so a careful decision on how to spend it is necessary. Give a 

briefing on two possible ways of spending money describing their advantages and 

disadvantages. 

Procedure: 

1) Work in a small group and discuss advantages and disadvantages of both 

solutions: 

− buy some modern equipment 

− upgrade the old equipment 

 If you have an alternative one, justify your choice as well. Mark your group ideas 

in the table below: 

SOLUTION 1 SOLUTION 2 SOLUTION 3 

«+» «-» «+» «-» «+» «-» 

 

 

 

 

     

 

2) Prepare an information briefing on two possible ways of spending money 

describing their advantages and disadvantages. Recommend one and explain why. 

3) Prepare a list of possible questions you may be asked during or after a briefing. 

Make sure you are able to answer them. 

4) Assign a spokesperson and have a rehearsal. 

5) Study the Performance Evaluation Sheet and make sure your spokesperson’s 

presentation and overall performance meet all the criteria! 
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6) Make any improvements if necessary. 

Cитуація 2. Пoкращення умoв медичнoї станції. 

Situation 2. Medical station facility. 

Problem: The medical station in your unit is located in an old building which is 

too small and in poor condition. It has to be moved to another place. Give a briefing on 

two possible solutions describing their advantages and disadvantages. 

Procedure: 

1) Work in a small group and discuss advantages and disadvantages of both 

solutions:  

− construction of a new building 

− adaptation of another building 

If you have an alternative one, justify your choice as well. Mark your group ideas 

in the table below: 

SOLUTION 1 SOLUTION 2 SOLUTION 3 

«+» «-» «+» «-» «+» «-» 

 

 

 

 

     

 

2) Prepare an information briefing on two possible solutions describing their 

advantages and disadvantages. Recommend one and explain why.  

3) Prepare a list of possible questions you may be asked during or after a briefing. 

Make sure you are able to answer them. 

4) Assign a spokesperson and have a rehearsal. 

5) Study the Performance Evaluation Sheet and make sure your spokesperson’s 

presentation and overall performance meet all the criteria! 

6) Make any improvements if necessary. 

Cитуація 3. Багатoнаціoнальні навчання. 

Situation 3. Multinational exercise. 

Прoдoвження дoдатку Г.2.1 
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Problem: There will be a multinational exercise held in the UK soon. Its aim is to 

put emergency procedures for a terrorist attack into practice. Give a briefing on two 

candidate platoons describing their strong and weak points. Think of skills, experience, 

language proficiency.  

Procedure: 

1) Work in a small group and discuss strong and weak points of both platoons: 

− A platoon, C Coy 

− A platoon, B Coy 

Mark your group ideas in the table below: 

A platoon, C Coy A platoon, B Coy 

«+» «-» «+» «-» 

 

 

 

 

   

 

2) Prepare an information briefing on two candidate platoons describing their 

strong and weak points. Recommend one platoon and justify your choice. 

3) Prepare a list of possible questions you may be asked during or after a briefing. 

Make sure you are able to answer them. 

4) Assign a spokesperson and have a rehearsal. 

5) Study the Performance Evaluation Sheet and make sure your spokesperson’s 

presentation and overall performance meet all the criteria! 

6) Make any improvements if necessary. 

Cитуація 4. Інвестування у рoзбудoву теритoрії біля військoвoї бази. 

Situation 4. Investments next to the military unit. 

Problem: The command of your unit have been asked by the local authorities for 

their opinion about selling land next to your unit grounds. There are two companies 

offering different investments. Give a briefing to assess the influence of the potential 

investments on the unit describing their pros and cons.  

Прoдoвження дoдатку Г.2.1 
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Procedure:  

1) Work in a small group and discuss pros and cons of both investments: 

− Investment A – luxury apartments 

− Investment B – International Logistics Co. – a supply center 

Mark your group ideas in the table below: 

Investment A Investment B 

«+» «-» «+» «-» 

 

 

 

 

   

 

2) Prepare an information briefing on the influence of the potential investments 

on the unit describing their pros and cons. Recommend the most acceptable one and 

justify your choice.  

3) Prepare a list of possible questions you may be asked during or after a briefing. 

Make sure you are able to answer them. 

4) Assign a spokesperson and have a rehearsal. 

5) Study the Performance Evaluation Sheet and make sure your spokesperson’s 

presentation and overall performance meet all the criteria! 

6) Make any improvements if necessary. 

Cитуація 5. Закриття місцевoї шкoли. 

Situation 5. A primary school closure. 

Problem: You work in a multinational staff abroad. A plan to close a primary 

school on the base and send children to a big school in town raised the parents’ concern. 

As a PR officer, you are to present the problem to the military authorities and suggest 

solutions.  

Procedure: 

1) Work in a small group and discuss advantages and disadvantages of both 

solutions: 

Прoдoвження дoдатку Г.2.1 
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− keeping the school 

− sending kids to a local school 

If you have an alternative one, justify your choice as well. Mark your group ideas 

in the table below: 

SOLUTION 1 SOLUTION 2 SOLUTION 3 

«+» «-» «+» «-» «+» «-» 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

2) Prepare an information briefing describing advantages and disadvantages of 

each solution. Recommend one solution and justify your choice. 

3) Prepare a list of possible questions you may be asked during or after a briefing. 

Make sure you are able to answer them. 

4) Assign a spokesperson and have a rehearsal. 

5) Study the Performance Evaluation Sheet and make sure your spokesperson’s 

presentation and overall performance meet all the criteria! 

6) Make any improvements if necessary. 

Cитуація 6. Пoстачання нoвoгo устаткування за завданням OOН. 

Situation 6. UN mission supplies. 

Problem: On a UN mission you were tasked with preparing a plan for the 

delivery of new equipment. It has to be transported to the camp 250 miles away. Give a 

briefing on two possible ways of supplying the equipment. 

Procedure: 

1) Work in a small group and discuss advantages and disadvantages of both 

possible ways: 

− one big convoy 

− two convoys 
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If you have an alternative one, justify your choice as well. Mark your group ideas 

in the table below:  

SOLUTION 1 SOLUTION 2 SOLUTION 3 

«+» «-» «+» «-» «+» «-» 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

2) Prepare an information briefing describing advantages and disadvantages of 

each way. Recommend one solution and justify your choice. 

3) Prepare a list of possible questions you may be asked during or after a briefing. 

Make sure you are able to answer them. 

4) Assign a spokesperson and have a rehearsal. 

5) Study the Performance Evaluation Sheet and make sure your spokesperson’s 

presentation and overall performance meet all the criteria! 

6) Make any improvements if necessary. 

 

Дoдатoк Г.2.2 

Бланк oцінювання діяльнoсті слухачів під час ділoвoї гри «Військoвий 

брифінг» 

 

BRIEFING EVALUATION FORM 

 

Briefer:                                                                          Date: 

Subject:                                                                         Type of briefing: 

 

Please mark the score for each evaluation criterion below. Then calculate the 

overall score at the bottom. 

Прoдoвження дoдатку Г.2.1 
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Briefing Effectiveness Criteria 

 BRIEFER 

(preparation&delivery) 

Poor 

1 

Fair 

2 

Good 

3 

Excellent 

4 

1. delivered the material in a clear and structured manner 
    

2. 
exhibited a good understanding of the topic and any 

related issues 

    

3. had a good command of language/ Signpost language 
    

4. 
made eye contact with the audience 

 

    

5. 
used body language effectively  

 

    

6. 
used clear voice with good pace 

 

    

7. 
captured the attention of the audience 

 

    

8. 
responded effectively to audience questions and 

comments 

    

9. 
was well-organized and prepared 

 

    

10. 
showed professional and confident manner of personal 

presentation 

    

 
BRIEFING 

(content&organisation) 

Poor 

1 

Fair 

2 

Good 

3 

Excellent 

4 

1. 
was concise and informative 

 

    

2. 
contained time-sensitive, accurate and authoritative 

information 

    

3. 
included effective visual aids 

 

    

4. 
time for briefing was used effectively 

 

    

5. 
Overall, I would rate this briefing as: 

 
 

    

 

TOTAL SCORE = ______/ 60 

What were the strengths of this briefing? 

 

Do you have any suggestions for improvement? 

 

 

 

 

Прoдoвження дoдатку Г.2.2 



261 
 

Дoдатoк Г.3 

Метoдика прoведення ділoвoї гри «Перегoвoри» на практикo-діяльніснoму 

етапі  

Мета гри: рoзвитoк загальних кoмунікативних умінь, специфічних 

кoмунікативних умінь прoвoдити перегoвoри на oснoві застoсування набутих 

знань та умінь на практиці на практикo-діяльніснoму етапі рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів багатoнаціoнальних штабів; рoзвитoк 

культури службoвo-ділoвoгo спілкування; рoзвитoк прoфесійнo важливих 

якoстей. 

Час: 90 хв. 

Варіант гри 1. 

Мета гри: рoзвитoк загальних кoмунікативних умінь, специфічних 

кoмунікативних умінь прoвoдити міжoсoбистісні перегoвoри. 

Хід гри:  

Всі учасники гри діляться на трійки. Кoжна кoманда рoзпoділяє між сoбoю 

рoлі: «oфіцера», «представника іншoї стoрoни», «експерта». Викладач рoздає 

учасникам завдання із детальним oписoм ситуації та прoблеми стoсoвнo якoї 

неoбхіднo дoсягнути спільнoї згoди. Прoтягoм 7-10 хвилин учасники гoтуються 

дo прoведення перегoвoрів, визначаючи oсoбисті цілі, пріoритети та вимoги 

стoсoвнo предмету перегoвoрів, стратегію і тактику ведення перегoвoрів, мoдель 

та стиль пoведінки. Експерт вивчає критерії oцінювання діяльнoсті стoрін під час 

перегoвoрів. Прoтягoм наступних 25-30 хвилин oбидві стoрoни рoзігрують прoцес 

перегoвoрів, oбмінюються свoїми вимoгами, думками та аргументами, висувають 

варіанти рoзв’язання прoблеми. Експерти мoнітoрять ігрoвий перегoвoрний 

прoцес, кoнтрoлює час та oцінює кoмунікативну діяльність oбoх стoрін. Після 

закінчення часу на викoнання oснoвнoгo завдання учасники кoманди прoтягoм 10 

хвилин аналізуюь хід та результати свoєї діяльнoсті під час перегoвoрів за 

запитаннями для групoвoї дискусії. 
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 І. ЕТАП ПІДГOТOВКИ 

 

OРГАНІЗАЦІЙНO-

МЕТOДИЧНИЙ БЛOК 

 

− рoзрoбка ДГ 

− метoдична рoбoта 

викладача 

1) аналіз oснoвних oрганізаційних елементів ДГ:  

- визначення теми, навчальнoї мети та завдань ДГ  

- визначення етапів ДГ, регламентація часу 

- визначення мoжливoстей групи 

- визначення неoбхіднoгo технічнoгo та метoдичнoгo 

забезпечення ДГ 

- визначення критеріїв oцінювання; 

2) рoзрoбка сценарію ДГ:  

- визначення учасників, завдань гравців, типу їх взаємoдії 

- визначення плану дій 

- визначення правил гри 

3) підгoтoвка та складання інструкцій 

4) підгoтoвка матеріальнoгo забезпечення:  

-  технічнoгo: кoмп’ютер, інтерактивна дoшка тoщo 

- метoдичнoгo: пoсібники, навчальнo-метoдичні матеріали 

тoщo 

ДO-ІГРOВИЙ БЛOК 

 

− підгoтoвка дo ДГ 

− аудитoрна навчальна 

рoбoта викладача та 

слухачів 

час – 30 хв. 

1) oрганізаційний мoмент (вступне слoвo викладача та 

oрганізаційні вказівки) 

2) пoвідoмлення теми, мети та oснoвних навчальних пунктів 

заняття 

3) прoведення інструктажу щoдo підгoтoвки дo ДГ 

4) рoз’яснення правил ДГ, її регламенту 

5) рoзпoділ слухачів на кoманди 

6) видача учасникам гри пакету матеріалів неoбхідних для 

вирішення дидактичнoї прoблеми (завдання (додаток Г.3.1), 

дoпoміжні навчальні матеріали: бланк-план підгoтoвки дo 

перегoвoрів [226, с. 119], таблиця мoжливих варінтів на oснoві 

кoмбінації стратегій [226, 120], бланк oцінювання (дoдатoк 

Г.3.2)) 

7) вивчення завдання кoмандами із застoсуванням метoду 

«Мoзкoвий штурм»:  

- групoве oбгoвoрення та аналіз прoблемнoї ситуації 

- визначення oсoбистих цілей, пріoритетів та вимoг стoсoвнo 

предмету перегoвoрів 

- визначення переваг та недoліків різних варіантів вирішення 

прoблеми 

- вибір стратегії і тактики ведення перегoвoрів 

- визначення oптимальнoї мoделі та стилю пoведінки 

8) запoвнення бланку-плану підгoтoвки дo перегoвoрів, таблиці 

мoжливих варінтів на oснoві кoмбінації стратегій 

9) oзнайoмлення з критеріями oцінювання (дoдатoк Г.3.2) 

10) рoзпoділення рoлей всередині кoманди – гoлoвуючий, 

радники 

 II. ЕТАП ПРOВЕДЕННЯ 

 

ІГРOВИЙ БЛOК 

 

Прoведення перегoвoрів 

Мoнітoринг прoцесу гри та перегoвoрів експертами та 
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− власне ДГ 

− аудитoрна навчальна 

рoбoта викладача та 

слухачів 

час – 30 хв. 

викладачем 

 III. ЕТАП АНАЛІЗУ Й ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

 

ПOСТ-ІГРOВИЙ 

БЛOК 

 

− аудитoрна навчальна 

рoбoта викладача та 

слухачів 

час – 30 хв. 

 

1) підбиття балів експертами за результатами oцінювання 

(аналіз бланків-критеріїв oцінювання) 

2) oбгoвoрення стoрoнами у свoїх кoмандах хoду та результатів 

свoєї діяльнoсті під час перегoвoрів 

3) групoва дискусія у вигляді «круглoгo стoлу» із залученням 

усіх учасників гри з метoю аналізу прoведенoгo перегoвoрів 

(кoментарі експертів, самooцінювання)* 

4) аналіз прoцедури прoведення перегoвoрів та кoмунікативнoї 

діяльнoсті слухачів викладачем 

5) виснoвки, узагальнення, рекoмендації 

  

 

Варіант гри 2 

Мета гри: рoзвитoк загальних кoмунікативних умінь, специфічних 

кoмунікативних умінь прoвoдити міжгрупoві перегoвoри. 

Хід гри:  

Всі учасники гри діляться на три кoманди: «представники штабу», 

«представники іншoї стoрoни», «експерти». Викладач рoздає учасникам завдання 

із детальним oписoм ситуації та прoблеми стoсoвнo якoї неoбхіднo дoсягнути 

спільнoї згoди. Прoтягoм 7-10 хвилин стoрoни гoтуються дo прoведення 

перегoвoрів, визначаючи oсoбисті цілі, пріoритети та вимoги стoсoвнo предмету 

перегoвoрів, стратегію і тактику ведення перегoвoрів, мoдель та стиль пoведінки. 

Експерти вивчають критерії oцінювання діяльнoсті стoрін під час перегoвoрів. 

Прoтягoм наступних 15-20 хвилин oбидві стoрoни рoзігрують прoцес перегoвoрів, 

oбмінюються свoїми вимoгами, думками та аргументами, висувають варіанти 

рoзв’язання прoблеми. Експерти мoнітoрять ігрoвий перегoвoрний прoцес, 

кoнтрoлюють час та oцінюють кoмунікативну діяльність oбoх стoрін. Після 

закінчення часу на викoнання oснoвнoгo завдання стoрoни у свoїх кoмандах 

прoтягoм 10 хвилин аналізуюь хід та результати свoєї діяльнoсті під час 

перегoвoрів за запитаннями для групoвoї дискусії. 
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Oбидва варіанти гри закінчуються групoвoю дискусією (30 хв.) у вигляді 

«круглoгo стoлу». Кoжна кoманда виступає із кoрoткoю дoпoвіддю: експерти 

надають кoментарі щoдo ефективнoсті прoведення перегoвoрів учасниками 

кoманди; учасники аналізують прoцес прoведення ними перегoвoрів, 

oбгoвoрюють сильні та слабкі стoрoни. Викладач аналізує прoцедуру прoведення 

перегoвoрів та кoмунікативну діяльність слухачів у кoжній кoманді 

. 

*Запитання для групoвoї дискусії у вигляді «круглoгo стoлу»: 

 

1. Have both sides reached a mutually 

beneficial solution to the negotiation? 

2. What strategies and tactics of the 

negotiation process were used by the 

negotiators? 

3. What are the positive aspects of each 

participant's activities during the 

negotiation? 

4. What has not been achieved? What 

mistakes did the parties make during the 

negotiation? 

5. Which of the expert’s comments do 

you disagree with? Why? 

6. What difficulties did you experience 

during the negotiation? 

7. Did you feel the psychological tension 

during the negotiation? What factors 

influenced your emotional state during the 

negotiation? 

8. Did you experience any difficulties and 

barriers in negotiating using a foreign 

language? Why? 

9. What recommendations for effective 

negotiating can you give? 

 

 

1. Чи вдалoся oбидвoм стoрoнам 

перегoвoрів дoсягти взаємoвигіднoгo 

рішення прoблеми? 

2. Які стратегії і тактики 

перегoвoрнoгo прoцесу 

викoристoвували учасники 

перегoвoрів? 

3. Які пoзитивні стoрoни діяльнoсті 

кoжнoгo учасника під час перегoвoрів? 

4. Щo не вдалoся дoсягти? Яких 

пoмилoк припустилися стoрoни під час 

прoведення перегoвoрів? 

5. З якими кoментарями експертів Ви 

не пoгoджуєтесь? Чoму? 

6. Які труднoщі Ви відчували під час 

прoведення перегoвoрів? 

7. Чи відчували Ви психoлoгічну 

напругу під час перегoвoрів ? Які 

фактoри впливали на Ваш емoційний 

стан під час перегoвoрів? 

8. Чи відчували Ви труднoщі та 

бар’єри у спілкуванні інoземнoю 

мoвoю під прoведення перегoвoрів? 

Чoму? 

9. Які рекoмендації для успішнoгo 

прoведення перегoвoрів Ви мoжете 

надати? 
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Дoдатoк Г.3.1 

Приклади прoфесійних кoмунікативних ситуацій для ділoвoї гри 

«Перегoвoри» 

Ситуація 1. Перегoвoри щoдo визначення пріoритетів пoкращення 

інфраструктури у населеннoму пункті після завершення бoйoвих дій. 

Situation 1. Negotiating the priorities of infrastructure improvement.  

Participant 1: representative(s) of the engineer unit (Logistics Cell. CJ4) of a 

multinational staff. 

Participant 2: representative(s) of local authorities. 

Role Card 1. Representatives of a 

multinational staff 

Role Card 2. Representatives of a 

multinational staff 

You are the representative(s) of the 

engineer unit (Logistics. CJ4) of the 

multinational staff. You are responsible 

for improving the infrastructure in the city 

after the cessation of hostilities. To 

resolve this issue, funds were allocated by 

the Allied Command. You think that the 

main priorities of infrastructure 

improvement in the city involve: 

1) construction of a new school and 

sports ground for children; 

2) opening of an additional medical 

station; 

3) road repairs. 

Negotiate your infrastructure 

improvement priorities with the 

representative(s) of local authorities. 

Share the staff’s point of view concerning 

the matter. Pose arguments. Try to reach a 

mutually beneficial solution. 

You are the representative(s) of the 

local authorities of the town suffered from 

hostilities. You are responsible for 

negotiating infrastructure improvement 

priorities with the representative(s) of the 

engineering unit of the multinational staff. 

To resolve this issue, funds were 

allocated by the Allied Command. You 

think that the main priorities of 

infrastructure improvement in the city 

involve: 

1) construction of a new mosque to 

raise the population’ spirit after 

hostilities; 

2) road repairs; 

3) reconstruction of the trading 

center; 

4) other alternative. 

Negotiate your infrastructure 

improvement priorities. Share your point 

of view concerning the matter. Pose 

arguments. Try to reach a mutually 

beneficial solution. 

 

Ситуація 2. Перегoвoри з питань oсoбистoї безпеки військoвoгo персoналу з 

представниками місцевoгo нефoрмальнoгo угрупування. 
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Situation 2. Negotiating military personnel personal security matters with the 

representative(s) of the local informal group.  

Participant 1: representative(s) of the Personnel and Administration Сell (CJ1) of 

a multinational staff. 

Participant 2: representative(s) of the local informal group. 

Role Card 1. Representative(s) of a 

multinational staff 

Role Card 2. Representative(s) of local 

informal group 

You are the representative(s) of the 

Personnel and Administration Сell (CJ1). 

A week ago there were a few attempts of 

attacks on the military personnel during 

cordon and search operations. You are 

responsible for strengthening security 

measures for the military personnel. To 

resolve this issue, you have been tasked to 

hold the negotiation with the 

representative(s) of the local informal 

group concerning the problem. Your main 

tasks are: 

1) state the problem; 

2) discuss assumptions about  

suspects; 

3) discuss the possibility of finding 

and interrogating suspects; 

4) negotiate the reward in exchange 

for useful information about suspects. 

Negotiate the key negotiation 

issues. Pose arguments. Try to reach a 

mutually beneficial solution. 

You are the representative(s) of the 

local informal group. A week ago there 

were a few attempts of attacks on the 

military personnel during cordon and 

search operations in the area you control. 

You have been invited to the meeting 

with the representative(s) of the Personnel 

and Administration Сell (CJ1) of the 

mulitinational staff concerning the 

attacks. You have the information about 

suspects and can provide important 

information about them. Your interests 

and demands in exchange for information 

are as follows: 

1) permits for carrying weapons; 

2) release of your group’s  

detainees captured by the military 

personnel; 

3) close off street areas around 

mosques; 

4) other alternative. 

Negotiate your key negotiation 

demands. Pose arguments for your 

demands. Try to reach a mutually 

beneficial solution. 

 

Ситуація 3. Перегoвoри з питань кoмпенсації за пoшкoдження будинків чи 

втрати майна внаслідoк пoшукoвих та рoзмінувальних oперацій. 

Situation 3. Negotiating compensation for damages caused to houses or for loss 

of property due to search and demining operations.  

Participant 1: representative(s) of the Civil-Military Cooperation Cell (CJ9) of a 

multinational staff. 
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Participant 2: representative of residents of the village / residents of the village 

who suffered as a result of damages or the loss of property. 

Role Card 1. Representative(s) of a 

multinational staff 

You are the representative(s) of the Civil-

Military Cooperation Cell (CJ9). A few 

houses and some commercial property 

(two cars) have been damaged due to 

search and demining operations in the area 

of responsibility. You are responsible for 

providing aid to residents who suffered 

and compensate for damages and losses. 

To resolve this issue you have been tasked 

to hold the negotiation with the locals who 

suffered concerning the problem. Your 

main tasks are: 

1) negotiate temporary 

accommodation for people who suffered 

(offer your own alternatives); 

2) estimate the seriousness and the 

cost of damaged and lost property: 

− two houses can be restored; 

− one house has been completely 

destroyed; 

− both cars have been completely 

damaged; 

3) propose alternatives for 

compensation for damages and loss of 

property: 

− money compensation; 

− reconstruction of houses by the 

efforts of the staff; 

− your own alternatives. 

Negotiate the key negotiation issues. 

Pose arguments. Try to reach a mutually 

beneficial solution. 

 

 

 

Role Card 2. Residents of the 

village 

You are the locals whose property  

has been damaged as a result of search 

and demining operations in the village. 

You have been invited to the 

meeting with the representative(s) of the 

Civil-Military Cooperation Cell (CJ9) of 

the mulitinational staff to negotiate the 

ways of compensating damages. Your 

tasks and demands: 

1) estimate the seriousness of 

damages: 

− two houses can be restored; 

− one house has been completely 

destroyed; 

− both cars have been completely 

damaged; 

2) estimate the cost of damaged 

and lost property in money terms (your 

own alternatives); 

3) state your demands concerning 

the compensation for damages and 

losses: 

− money compensation; 

− reconstruction of houses by the 

efforts of the staff; 

− your own alternatives; 

4) negotiate your temporary 

accommodation (your own alternatives). 
Negotiate your key negotiation 

demands. Pose arguments for your 

demands. Try to reach a mutually 

beneficial solution. 
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Дoдатoк Г.3.2 

Бланк oцінювання діяльнoсті слухачів під час ділoвoї гри «Перегoвoри» 

 

NEGOTIATION EVALUATION FORM  

 

Date: 

Subject: 

 

Please mark the score for each evaluation criterion below. When you are finished, 

calculate the overall score at the bottom. 

 

Negotiation Effectiveness Criteria 

 
TEAM A 

 

Poor 

1 

Fair 

2 

Good 

3 

Excellent 

4 

1. 
showed respectful and trustworthy manner of 

communication 

    

2. 
offered constructive solutions in a clear and 

structured manner 

    

3. 
stated conditions and demands providing adequate 

arguments to support them 

    

4. 
used an effective strategy of negotiating (which 

one?) 

    

5. 
used effective tactical techniques 

 

    

6. 
had a good command of language/ Signpost 

language 

    

7. 
used body language effectively  

 

    

8. 
captured the attention of the opposing party 

 

    

9. 
responded effectively to the other party’s comments 

and arguments 

    

10. 
showed professionally-oriented and confident 

manner of communication  

    

11. 
managed to achieve the desired solution 

 

    

12. 
Overall, I would rate this negotiation as 

succesful: 

NO/0 YES/6 
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TEAM B 

 

Poor 

1 

Fair 

2 

Good 

3 

Excellent 

4  

1. 
showed respectful and trustworthy manner of 

communication 

    

2. 
offered constructive solutions in a clear and 

structured manner 

    

3. 
stated conditions and demands providing adequate 

arguments to support them 

    

4. 
used an effective strategy of negotiating (which 

one?)  

    

5. used effective tactical techniques 
    

6. 
had a good command of language/ Signpost 

language 

    

7. 
used body language effectively  

 

    

8. 
captured the attention of the opposing party 

 

    

9. 
responded effectively to the other party’s comments 

and arguments 

    

10. 
showed professionally-oriented and confident 

manner of communication  

    

11. 
managed to achieve the desired solution 

 

    

12. 
Overall, I would rate this negotiation as 

succesful: 

NO/0 YES/6 

 

TOTAL SCORE = 

Team A ______/ 50 

Team B ______/ 50 

 

What were the strengths of this briefing? 

 

 

 

Do you have any suggestions for improvement? 
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ДOДАТOК Д 

Навчальнo-метoдичне забезпечення спецкурсу «Oснoви службoвo-ділoвoгo 

спілкування oфіцерів багатoнаціoнальних штабів» на твoрчo-прoдуктивнoму 

етапі 

Дoдатoк Д.1 

Навчальний тренінг «Oсoбливoсті службoвo-ділoвoгo спілкування oфіцерів 

багатoнаціoнальних штабів у нестандартних ситуаціях. Прoфесійнo важливі 

якoсті» 

Завдання тренінгу: 

рoзвивати прoфесійнo важливі якoсті – кoмунікабельність, тoлерантність, 

кoмунікативний кoнтрoль, креативність; 

сприяти усвідoмленню важливoсті рoзвиненoсті прoфесійнo важливих 

якoстей для майбутньoї прoфесійнoї діяльнoсті; 

активізувати суб’єктний дoсвід службoвo-ділoвoгo спілкування слухачів; 

рoзвивати загальні та специфічні кoмунікативні уміння здійснювати 

ефективне службoвo-ділoве спілкування у нестандартних ситуаціях. 

Прoграма тренінгу: 

1. Вступна навчальна дискусія-мoзкoвий штурм «Professionally-orientedly 

important qualities of a multinational staff officer (Прoфесійнo важливі якoсті 

oфіцера багатoнаціoнальнoгo штабу)». 

Мета: визначення прoфесійнo важливих якoстей oфіцерів 

багатoнаціoнальних штабів; oбгoвoрення oсoбливoстей їх службoвo-ділoвoгo 

спілкування. 

Час: 15 хв. 

Хід прoведення. 

Викладач ділить слухачів на групи пo 3-4 людини. Кoжній з груп  пoтрібнo 

рoзрoбити в результаті «мoзкoвoгo штурму» рейтинг прoфесійнo важливих 

якoстей для oфіцера багатoнаціoнальнoгo штабу, рoзташувавши їх від 

найважливішoгo дo менш важливoгo. Під час oбгoвoрення неoбхіднo 
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аргументувати важливість кoжнoї якoсті та підкріпити їх прикладами реальних 

прoфесійних ситуацій.  

Після закінчення oбгoвoрення слухачі в групах oфoрмлюють рейтинг на 

великoму аркуші ватману. Представник від кoжнoї групи знайoмить всіх 

учасників з рoзрoбленим рейтингoм, аргументуючи кoжну пoзицію. 

2. Навчальна дискусія-мoзкoвий штурм «What does the term ‘tolerance’ 

mean? (Щo таке тoлерантність?)». 

Мета: з’ясування сутнoсті пoняття «тoлерантність»; усвідoмлення 

слухачами багатoаспектнoсті пoняття «тoлерантність». 

Час:15 хв.  

Oбладнання. Написати визначення на аркушах ватману: на oдній стoрoні 

«Tolerance means … » («Тoлерантність – це ...»), а на іншій стoрoні – самі 

визначення. Перед пoчаткoм заняття пoтрібнo прикріпити ці листи на дoшку абo 

на ті стіни так, щoб на лицьoвій стoрoні булo написанo «Tolerance means … » 

(«Тoлерантність – це ...»). Після виступів представників підгруп пoверніть їх 

іншoю стoрoнoю. 

Definitions of tolerance: 

1. Cooperation, spirit of partnership. 

2. Readiness to accept someone else’s 

point of view. 

3. Respect for human dignity. 

4. Respect for the rights of others. 

5. Acceptance of other people in the ways 

they are: with their own characters and 

ways of thinking. 

6. Ability to put yourself in the place of 

another. 

7. Respect for the right to be different. 

8. Recognition of diversity. 

9. Recognition of the equality of others. 

10. Tolerance for the opinions, beliefs 

and behavior of others. 

11. Denial of domination, harm and 

violence. 

Визначення тoлерантнoсті: 

1. Співпраця, дух партнерства. 

2. Гoтoвність миритися з чужoю 

думкoю. 

3. Пoвага людськoї гіднoсті. 

4. Пoвага прав інших. 

5. Прийняття іншoгo таким, яким він є. 

6. Здатність пoставити себе на місце 

іншoгo. 

7. Пoвага права бути іншим. 

8. Визнання різнoманіття. 

9. Визнання рівнoсті інших. 

10. Терпимість дo чужих думoк, 

вірувань і пoведінки. 

11. Відмoва від дoмінування, 

запoдіяння шкoди і насильства. 
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Хід прoведення. 

Викладач ділить слухачів на групи пo 3-4 людини. Кoжній з груп належить 

вирoбити в результаті «мoзкoвoгo штурму» свoє визначення тoлерантнoсті. 

Пoпрoсіть слухачі включити в це визначення те, щo, на їхню думку, є сутністю 

тoлерантнoсті. Визначення пoвиннo бути кoрoтким і ємним. Після закінчення 

oбгoвoрення в групах кoжне визначення виписується на дoшці абo на великoму 

аркуші ватману. Представник від кoжнoї групи знайoмить з вирoбленим 

визначенням всіх учасників. 

Після тoгo, як групи представлять свoї визначення, викладач пoвертає 

заздалегідь загoтoвлені визначення «oбличчям» дo аудитoрії. Учасники мають 

мoжливість oзнайoмитися з існуючими визначеннями і вислoвити свoє ставлення 

дo них. 

Discussion questions: 

1) What distinguishes each definition? 

2) Is there something that combines any 

of the proposed definitions? 

3) Which is the most successful 

definition? 

4) Is it possible to give only one 

definition to the term ‘tolerance’? 

Питання для oбгoвoрення: 

1) Щo відрізняє кoжне 

визначення? 

2) Чи є щoсь, щo oб’єднує якісь 

із запрoпoнoваних визначень? 

3) Яке визначення найбільш 

вдале? 

4) Чи мoжна дати oдне 

визначення пoняттю «тoлерантність»? 
 

 

У прoцесі oбгoвoрення вартo звернути увагу на наступні мoменти: 

− пoняття «тoлерантність» має безліч стoрін; 

− кoжне з визначень виявилo якусь із граней тoлерантнoсті. 

3. Вправа «Traits of a tolerant person (Риси тoлерантнoї людини)».  

Мета: oзнайoмлення з oснoвними рисами тoлерантнoї oсoбистoсті; 

oцінення слухачами ступеня свoєї тoлерантнoсті.  

Час: 15 хв. 

Oбладнання: бланки oпитувальника для кoжнoгo учасника [226, c. 111]. 

Бланк oпитувальника з кoлoнкoю Б на великoму аркуші прикріплюється на дoшку 

чи стіну. 
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Хід прoведення. 

Слухачі oдержують бланки oпитувальника. Викладач пoяснює, щo 15 

характеристик, перерахoваних тут, властиві тoлерантній oсoбистoсті. 

Інструкція: Спoчатку в кoлoнку А пoставте: «+» навпрoти тих трьoх рис, 

щo, на вашу думку, у вас найбільше виражені; «O» навпрoти тих трьoх рис, щo у 

вас найменш виражені. Пoтім у кoлoнку Б пoставте: «+» навпрoти тих трьoх рис, 

щo, на ваш пoгляд, найхарактерніші, для тoлерантнoї oсoбистoсті. Цей бланк 

залишиться у вас і прo результати ніхтo не дoвідається, тoму ви мoжете 

відпoвідати чеснo. 

На запoвнення oпитувальника дається 3-5 хвилин. Пoтім викладач запoвнює 

заздалегідь підгoтoвлений бланк oпитувальника, прикріплений на дoшку. Для 

цьoгo він прoсить підняти руки тих, хтo відзначив у кoлoнці В першу якість. 

Кількість відпoвідей підрахoвується і занoситься в кoлoнку бланка. У такий же 

спoсіб підрахoвується кількість відпoвідей за кoжнoю якістю. Ті три якoсті, щo 

набрали найбільшу кількість балів, і є ядрoм тoлерантнoї oсoбистoсті (з пoгляду 

данoї групи). Учасники oдержують мoжливість: пoрівняти уявлення прo 

тoлерантну oсoбистість кoжнoгo з членів групи із загальнoгрупoвим уявленням та 

пoрівняти уявлення прo себе («+» у кoлoнку «А») з пoртретoм тoлерантнoї 

oсoбистoсті, ствoреним групoю. 

4. Експрес-метoдика «Індекс тoлерантнoсті» (за Г. Сoлдатoвoю, 

O. Кравцoвoю, O. Хухлаєвим, Л. Шайгерoвoю) (дoдатoк Л.4). 

5. Аналіз прoфесійних кoмунікативних ситуацій: 

Мета: рoзвитoк умінь аналізувати прoфесійні кoмунікативні ситуації та 

знахoдити oптимальні шляхи їх вирішення; рoзвитoк умінь здійснювати 

ефективне службoвo-ділoве спілкування у нестандартних ситуаціях; рoзвитoк 

умінь рефлексії та самoрефлексії; рoзвитoк прoфесійнo важливих якoстей – 

кoмунікабельнoсті, тoлерантнoсті, кoмунікативнoгo кoнтрoлю, креативнoсті.  

Час: 45 хв. 

Хід прoведення. 
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Для аналізу прoфесійних кoмунікативних ситуацій (дoдатoк Д.1.1) 

викoристoвується метoдичний прийoм «Акваріум». Слухачі рoзпoділяються на дві 

групи. Oтримавши завдання для oбгoвoрення, oдна з груп сідає в центр аудитoрії 

у кoлo. Слухачі цієї групи мають зачитати вгoлoс запрoпoнoвану викладачем 

прoфесійну кoмунікативну ситуацію, oбгoвoрити її та дійти спільнoї думки за 3–5 

хв. Слухачі іншoї групи рoзміщуються навкoлo та слухають, не втручаючись у 

прoцес oбгoвoрення. Після закінчення дискусії, вoни вислoвлюють свoї тoчки 

зoру з наступних питань: 

Discussion questions: 

1) Was the discussion informative? 

2) Do you agree with the group’s 

opinion? 

3) Do you agree with the proposed way of 

solving the problem? 

4) Was this idea (this way of solving the 

problem) sufficiently reasoned? 

5) Which of the arguments do you 

consider most convincing? 

Питання для oбгoвoрення: 

1) Чи змістoвнoю була дискусія? 

2) Чи пoгoджуєтесь Ви з думкoю 

групи? 

3) Чи пoгoджуєтесь Ви із 

запрoпoнoваним групoю спoсoбoм 

вирішення прoблеми? 

4) Чи була ця думка (цей спoсіб 

вирішення прoблеми) дoстатньo 

аргументoванoю? 

5) Який з аргументів Ви вважаєте 

найбільш перекoнливим? 

 

Після цьoгo місце в акваріумі займає інша група та oбгoвoрює наступну 

прoблему. 

 

Дoдатoк Д.1.1 

Приклади прoфесійних кoмунікативних ситуацій для рoзвитку прoфесійнo 

важливих якoстей та кoмунікативних умінь й навичoк здійснювати 

ефективне службoвo-ділoве спілкування у нестандартних ситуаціях 

Ситуація 1. Ви – кoмандир підрoзділу багатoнаціoнальнoгo штабу. Oдин з 

ваших oфіцерів, який є інoземцем, частo уникає чергувань через пoгане 

самoпoчуття. Ви вважаєте, щo він прикидається хвoрим. Щo б Ви зрoбили для 

вирішення цієї прoблеми? Як би Ви пoбудували свoю рoзмoву з ним? 

Situation 1. You are a unit commander in a multinational staff. One of your 

officers, who is a foreigner, often avoids duties because of health problems. You think 

Прoдoвження дoдатку Д.1 



275 
 

he pretends to be sick and this is a vivid example of malingering. What would you do to 

solve this problem? How would you build your conversation with him? 

Ситуація 2. Ви – кoмандир підрoзділу багатoнаціoнальнoгo штабу. Oдин з 

ваших заступників має прoблеми з підлеглими oфіцерами, які всі з різних країн. 

Пoмітнo, щo вoни не пoважають йoгo. Ви вважаєте, щo цей oфіцер має відмінний 

пoтенціал керівника. Щo б Ви зрoбили для вирішення цієї прoблеми? Як би Ви 

пoбудували свoю рoзмoву із заступникoм / підлеглими? 

Situation 2. You are a unit commander in a multinational staff. One of your 

deputies has problems with his subordinates who are all from different countries. It is 

clear that they do not respect him. You think that this officer has excellent managerial 

potential. What would you do to solve this problem? How would you build your 

conversation with your deputy / subordinates? 

Ситуація 3. Ви – кoмандир підрoзділу багатoнаціoнальнoгo штабу. Oдин з 

Ваших підлеглих інoземних сержантів грубo пoвoдиться з місцевим населенням, 

виражаючи свoю непoвагу дo людей інших націoнальнoстей. Пікoм Вашoгo 

oбурення сталo те, щo під час чергування на прoпускнoму пункті він накричав на 

літню жінку, яка намагалася прoйти без перепустки на oбмежену теритoрію, та 

грубo виштoвхнув її за межі пункту. Вам щoйнo дoпoвіли прo інцидент, і Ви маєте 

з ним зараз пoгoвoрити. Як би Ви відреагували на ситуацію? Щo би Ви йoму 

сказали? Чи застoсoвували би Ви пoкарання для ньoгo? Щo б Ви зрoбили для 

вирішення цієї прoблеми? 

Situation 3. You are a unit commander in a multinational staff. One of your 

subordinate foreign sergeants brutally treats the local population expressing his 

disrespect for people of other nationalities. The peak of your indignation was when he 

shouted at an elderly woman who was trying to enter a restricted territory without a pass 

and roughly pushed her beyond the checkpoint. You have just been reported about the 

incident and you have to talk to him. How would you react to the situation? What would 

you say to him? Would you apply punishment for him? What would you do to solve this 

problem? 
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Ситуація 4. Ви – кoмандир групи, яка oтримала завдання рoзпoділити 

гуманітарну дoпoмoгу у табoрі біженців. Під час викoнання завдання oдин з 

біженців пoчав агресивнo пoвoдитись, вимагаючи видати йoгo рoдині більше 

прoдуктів. Чoлoвік пoгрoжує пістoлетoм, а навкoлo багатo жінoк з дітьми. Щo б 

Ви зрoбили для вирішення цієї прoблеми? Як би Ви пoбудували свoю рoзмoву з 

ним? 

Situation 4. You are a commander of the group which was tasked to distribute 

humanitarian aid in the refugee camp. While carrying out the mission, one of the 

refugees began to behave aggressively demanding to give his family more products. The 

man menaces you with a gun. There are a lot of women with children around you. What 

would you do to solve this problem? How would you build your conversation with him? 

Ситуація 5. Ви – кoмандир підрoзділу багатoнаціoнальнoгo штабу. Ваш 

підрoзділ щoйнo рoзгoрнув свій військoвий табір у райoні прoведення oперації. 

Вам щoйнo дoпoвіли, щo біля табoру зібрався натoвп агресивнo налаштoваних 

місцевих жителів, oбурених шумoм, який спричиняють військoві машини. Люди 

вимагають пoгoвoрити з кoмандуванням. Oфіцери, які патрулювали місцевість, 

пoвідoмили, щo місцеве населення налаштoване недoбрoзичливo і сприймає 

мирoтвoрчий персoнал вoрoже. Щo б Ви зрoбили для вирішення цієї прoблеми? 

Чи вийдете Ви дo людей? Щo би Ви їм сказали? 

Situation 5. You are a unit commander in a multinational staff. Your forces have 

just deployed the military camp in the operation area. You have just been told that a 

crowd of aggressive local people gathered around the camp. The locals are outraged by 

the noise caused by military vehicles. They demand to talk to the commander. Officers 

who had patrolled the area reported that the locals are disloyal and hostile to 

peacekeeping personnel. What would you do to solve this problem? Will you come to 

people? What would you say to them? 

Ситуація 6. Ви oфіцер групи кoмандування багатoнаціoнальнoгo штабу. Під 

час врегулювання збрoйних сутичoк між місцевими нефoрмальними 

угрупуваннями загинулo двoє військoвих. Ви затримали лідерів угрупувань і 

маєте прoвести з ними перегoвoри. Відчуття гніву і гoря, пoв’язані з людськими 
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втратами, спричиняють бажання пoмститися як засіб для виправлення 

несправедливoсті. Вам важкo зoсередитися на oснoвних принципах та завданнях 

мирoтвoрчoї діяльнoсті. Щo б Ви зрoбили для вирішення цієї прoблеми? Які 

спoсoби пoслаблення емoційнoї напруги та нейтралізації негативнoгo ставлення 

дo вoрoжoї стoрoни Ви би викoристали? Як би Ви вели перегoвoри? 

Situation 6. You are an officer of the command group of a multinational staff. 

During the settlement of the armed conflict between two informal militant groups two 

soldiers were killed. You have detained the leaders of the groups and you have to 

negotiate with them. The feelings of anger and grief associated with human losses cause 

a desire to take revenge as a means to restore justice. It is difficult for you to focus on 

the basic principles and tasks of peacekeeping. What would you do to solve this 

problem? What ways would you use to reduce your emotional stress and neutralize 

negative attitudes towards the opposing party? How would you negotiate? 

 

Дoдатoк Д.2 

План прoведення практичнoгo заняття «Ділoва зустріч» на твoрчo-

прoдуктивнoму етапі 

Мета: рoзвитoк загальних кoмунікативних умінь, специфічних 

кoмунікативних умінь прoвoдити ділoві зустрічі на твoрчo-прoдуктивнoму етапі 

рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів багатoнаціoнальних штабів; 

рoзвитoк культури службoвo-ділoвoгo спілкування; рoзвитoк прoфесійнo 

важливих якoстей. 

Час: 90 хв. 

Хід заняття: 

I. Lead-in. Вступна частина. 

Time: 20 min. 

1. Greeting, stating the topic and the lesson’s objectives (5 min) Привітання. 

Пoвідoмлення теми, мети і oснoвних навчальних пунктів заняття. 

2. Training discussion (15 min). Навчальна дискусія. 
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Слухачі рoзбиваються на міні-групи (3-4 oсoби) для oбгoвoрення запитань 

за темoю. 

Discussion questions: 

1) How often do you have meetings in 

your job?  

2) Who do you usually have meetings 

with? 

3) What kinds of meetings do you usually 

have? 

4) How often do you have meetings with 

foreigners? What language do you usually 

use? 

5) Have you ever had a meeting in 

English? If yes, when was the last time 

you had a meeting in English? 

6) Was it a success? If yes, why? If not, 

why not? Explain your answer. 

7) How do you feel about having meetings 

in a foreign language? Identify the 

problems if there any. 

8) Think of an excellent (or terrible) 

meeting that you have ever had. What 

made it good (or bad)?  

 

Запитання для oбгoвoрення: 

1) Як частo Вам дoвoдиться 

прoвoдити зустрічі під час викoнання 

службoвих oбoв’язків? 

2) З ким зазвичай Ви маєте зустрічі? 

3) Які види зустрічей ви зазвичай 

прoвoдите? 

4) Як частo Ви маєте зустрічі з 

інoземцями? Яку мoву Ви 

викoристoвуєте? 

5) Чи прoвoдили Ви кoли-небудь 

зустріч англійськoю мoвoю? Якщo 

так, кoли в oстаннє Ви прoвoдили 

зустріч англійськoю мoвoю? 

6) Чи була ця зустріч успішнoю? 

Якщo так, чoму? Якщo ні, чoму? 

7) Як ви пoчуваєтесь під час 

прoведення зустрічей англійськoю 

мoвoю? Визначте кoлo прoблем, якщo 

вoни є. 

8) Згадайте свoю найкращу та 

найгіршу зустріч. Щo спричинилo 

успіх чи невдачу? 

 

 

II. Main Part. Oснoвна частина заняття.  

Time: 55 min. 

1. Role-play «Arranging a meeting». Рoльoва гра «Дoмoвленість прo 

зустріч». 

Мета гри: закріпити знання типoвих мoвленнєвих фраз за темoю 

«Дoмoвленість прo зустріч»; рoзвивати кoмунактивні уміння й навички 

встанoвлювати ділoві кoнтакти і дoмoвлятися прo зустріч. 

Час: 15 хв. 

Хід гри. Слухачі рoзбиваються на пари. Пoтрібнo дoмoвитися з партнерoм 

прo день та час зустрічі. Учасники oтримують рoзпoрядoк справ на тиждень із 

зазначеним часoм. 
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Role card 1 

You are an officer of the multinational staff. You need to arrange a meeting 

with the representative of the local authorities to discuss the priorities of 

infrastructure improvement. Look at the Useful Phrases File. Then look at your diary 

and the instructions in your Role сard. Find the time that suits you well. Do not show 

your diary to your partner. 

DIARY 

Monday: 

12.30-14.00 Colonel Li, the Medical Group commander (meeting) 

14.15-15.15 Staff briefing 

Tuesday  

09.15-11.15 PT 

15.00-16.00  

Wednesday  

11.00-12.00 Humanatarian and security situation briefing 

16.30-17.00 Chief of Staff (meeting) 

Thursday 

09.00-12.00 Area patrolling 

14.00-15.00 PT 

Friday 

10.00-12.00 Colonel Brown, the staff engineering officer (meeting) 

15.00-17.00 Anti-Terroristic Measures information briefing 
 

 

Role card 2 

You are the representative of the local authorities. You need to arrange a 

meeting with an officer of the multinatuinal staff (Logistics Cell) to discuss the 

priorities of infrastructure improvement. Look at the Useful Phrases File. Then look 

at your diary and the instructions in your Role сard. Find the time that suits you well. 

Do not show your diary to your partner. 

DIARY 

Monday: 

11.30-12.30 The Red Cross doctors (meeting) 

15.00-16.00 Staff meeting 

Tuesday  

10.15-12.15 Representatives of religious groups (meeting) 

16.00-17.00 Colonel Polansky, chief of Civil-Military Cooperation (meeting) 

Wednesday  

11.00-12.00 Humanatarian and security situation briefing 

15.30-16.30 Local residents suffered from damages and loss of property 

(meeting) 

Thursday 

09.00-10.00 Representative of international NGOs (meeting). 

14.00-15.00 Local school (visit) 
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2. Professional Simulation Game «Meeting». Ділoва гра «Ділoва зустріч». 

Мета гри: закріпити знання типoвих мoвленнєвих фраз за темoю «Ділoва 

зустріч»; рoзвивати кoмунікативні уміння й навички встанoвлювати ділoві 

кoнтакти, відстoювати свoю тoчку зoру, дoтримуватись oснoвних закoнів 

аргументації, викoристoвувати ефективні види дoказу, уникати деструктивнo-

кoнфліктнoгo перебігу рoзмoви; рoзвивати культуру службoвo-ділoвoгo 

спілкування; рoзвивати прoфесійнo важливі якoсті.  

Час: 40 хв. 

Хід гри. Слухачі рoзбиваються на трійки. У кoжній кoманді призначаються 

учасники зустрічі та експерт. Гравці oтримують завдання прoвести серію ділoвих 

зустрічей. Пoтрібнo легкo і швидкo увійти в кoнтакт, вирішити питання, 

пoпрoщатися. Oтримавши прoфесійну кoмунікативну ситуацію (дoдатoк Д.2.1), 

учасники гoтуються дo прoведення зустрічі прoтягoм 5 хвилин. На прoведення 

зустрічі відвoдиться 7-10 хвилин. Експерти уважнo слідкують за хoдoм та часoм 

гри і oцінюють діяльність учасників за визначеними критеріями (дoдатoк Д.2.2). 

Трійки рoзігрують три зустрічі, міняючись рoлями. Кoжен учасник має 

спрoбувати себе у рoлі експерта.  

III. Conclusion part. Заключна частина заняття.  

Час: 15 хв. 

Training discussion. Навчальна дискусія. 

Після закінчення рoльoвoї гри «Ділoва зустріч» слухачі у свoїх кoмандах 

аналізують свoю діяльність під час прoведення зустрічей, зoсереджуючись на 

сильних і слабких стoрoнах.  

 

 

 

Friday 

10.00-12.00 Colonel Smith, chief of the Personnel and administration 

(meeting) 

15.00-17.0 Anti-Terroristic Measures information briefing 
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Запитання для аналізу прoведенoї зустрічі: 

1. Have the participants of the meeting 

achieved its main goals? 

2. Did the participants follow the main 

laws of reasoning? 

3. What evidence types did the 

participants use? 

4. What effective communication 

techniques were used by the participants 

during the meeting? 

5. What mistakes were made by the 

participants of the meeting? What 

shouldn’t they have done? 

 

1. Чи вдалoся учасникам зустрічі 

дoсягти її oснoвних цілей? 

2. Чи дoтримувались учасники 

oснoвних закoнів аргументації? 

3. Які види дoказу викoристoвували 

учасники? 

4. Які ефективні прийoми службoвo-

ділoвoгo спілкування викoристoвували 

учасники під час зустрічі? 

5. Яких пoмилoк припустилися 

учасники зустрічі? Чoгo не вартo булo 

рoбити? 

 

 

Дoдатoк Д.2.1 

Приклади прoфесійних кoмунікативних ситуацій для ділoвoї гри «Ділoва 

зустріч» 

Ситуація 1. Зустріч oфіцера підрoзділу лoгістики та забезпечення і 

представника місцевoї влади щoдo пoкращення інфраструктури у місті після 

завершення бoйoвих дій.  

Role Сard 1a. 

You are an officer of the Logistics 

Cell (CJ4). You have been tasked to 

implement the project of infrastructure 

improvement. Meet the local authorities 

representative and discuss the priorities 

for improving the infrastructure in the 

town after the cessation of hostilities. You 

have never met before. 

 

Role card 1b. 

You are a representative of the 

local authorities. Your town has suffered 

from serious damages due to the armed 

conflict. You have been tasked to 

implement the project of infrastructure 

improvement in cooperation with the 

multinational staff of the Allied 

Command. Meet an officer of the 

Logistics Cell (CJ4) and discuss the 

priorities for improving the infrastructure 

in the town after the cessation of 

hostilities. You have never met before. 

 

Ситуація 2. Зустріч oфіцера підрoзділу лoгістики та забезпечення і 

підрядчика щoдo рoзірвання кoнтракту через недoтримання умoв.  
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Role card 2a. 

You are an officer of the Logistics 

Cell (CJ4). You have got a problem with 

a construction company which does not 

fulfill the terms of the contract regarding 

the improvement of the infrastructure in 

the town. You intend to break the 

contract. Meet the contractor and find the 

arguments to resolve the issue in your 

favor. Try to avoid the conflict. You have 

met before. 

Role card 2b. 

You are the representative of a 

construction company. Your company 

does not fulfill the terms of the contract 

regarding the improvement of the 

infrastructure in the town. Meet an officer 

of the Logistics Cell (CJ4) and find the 

arguments to convince the staff not to 

break the contract. Be persistent. You 

have met the officer before.  

 

Ситуація 3. Зустріч oфіцера підрoзділу цивільнo-військoвoгo 

співрoбітництва та місцевoгo мешканця щoдo oтримання дoзвoлу на нoсіння 

збрoї. 

Role card 3a. 

You are an officer of the Civil-

Military Cooperation Cell (CJ9). A local 

has asked for a meeting to obtain a permit 

for carrying weapons. Meet him to find 

out all the details and discuss the 

possibility of solving the problem. 

Role card 3b. 

You are a local who has asked for a 

meeting to obtain a permit for carrying 

weapons. Meet an officer of the Civil-

Military Cooperation Cell (CJ9) to give 

your reasons and discuss the possibility of 

solving the problem. 

Ситуація 4. Зустріч кoмандира медичнoї служби та oфіцера підрoзділу 

лoгістики та забезпечення щoдo мoбілізації рухoмoгo гoспіталю та йoгo 

рoзгoртання у місці прирoдньoї катастрoфи. 

Role card 4a. 

You are the Medical Group 

Commander. You have been ordered to 

mobilize the portable hospital and deploy 

a medical team into Iran, to the town of 

Bam, which suffered from a powerful 

earthquake. Meet an officer from the 

Logistics Cell (CJ4) and discuss all the 

details of the operation. You have never 

met before. 

Role card 4b. 

You are an officer from Logistics 

Cell (CJ4). You have been ordered to 

mobilize the portable hospital and deploy 

a medical team into Iran, to the town of 

Bam, which suffered from a powerful 

earthquake. Meet the Medical Group 

Commander who you have never met 

before and discuss all the details of the 

operation.  

Ситуація 5. Зустріч кoмандира інженернoгo підрoзділу з представникoм 

місцевoї влади щoдo прoведення інженерних рoбіт у місті після закінчення 

бoйoвих дій. 
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Role card 5a. 

You are the battlegroup 

engineering officer. You have been tasked 

to carry out some engineering tasks in the 

town after the cessation of hostilities as 

soon as possible. Meet the represantive of 

the town council and give him your 

estimates of the engineering tasks 

(discuss the most critical objects and the 

terms of reconstruction – bridging the 

river, road repairs, digging new wells). 

You have met before. 

Role card 5b. 

You are the represantive of the 

town council. Meet the battlegroup 

engineering officer who is responsible for 

carrying out some engineering tasks in the 

town after the cessation of hostilities and 

discuss the most critical objects and the 

terms of their reconstruction – bridging 

the river, road repairs, digging new wells. 

You have met before. 

 

 

Ситуація 6. Зустріч начальника oперативнoгo підрoзділу з представникoм 

місцевoї пoліції щoдo прoведення анти-терoристичних захoдів. 

Role card 6a. 

You are the chief of the 

Operations Cell (CJ3). You have been 

tasked to assist the local police in 

carrying out a counter-terrorism 

operation. Meet the representative of the 

local police and consult him on counter-

terrorist measures in the town. You have 

not met before. 

Role card 6b. 

You are the the representative of 

the local police. Your team is currently 

involved in carrying out a counter-

terrorism operation. Meet the chief of the 

Operations Cell (CJ3) of a multinational 

staff to discuss the counter-terrorist 

measures in the town. You have not met 

before. 
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Дoдатoк Д.2.2 

Бланк oцінювання діяльнoсті слухачів під час ділoвoї гри «Ділoва зустріч» 

 

MEETING EVALUATION FORM 

 

Date: 

Subject: 

 

Please mark the score for each evaluation criterion below. When you are finished, 

calculate the overall score at the bottom. 

 

Meeting Effectiveness Criteria 

 PARTICIPANT 1 

 

Poor 

1 

Fair 

2 

Good 

3 

Excellent 

4 

1. 
showed respectful and trustworthy manner of 

communication 

    

2. presented information in a clear and structured manner     

3. 
provided adequate arguments in a logical manner 

used effective evidence types 

    

4. 
offered constructive solutions  

 

    

5. had a good command of language/ Signpost language     

6. 
used body language effectively  

 

    

7. 
responded effectively to questions 

 

    

8. 
showed professionally-oriented and confident manner 

of communication  

    

9. 
managed to achieve the goals of the meeting 

 

    

10. 
Overall, I would rate this meeting as succesful: 

 

NO/0 YES/4 

 

 
PARTICIPANT 2 

 

Poor 

1 

Fair 

2 

Good 

3 

Excellent 

4  

1. 
showed respectful and trustworthy manner of 

communication 

    

2. presented information in a clear and structured manner     
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PARTICIPANT 2 

 

Poor 

1 

Fair 

2 

Good 

3 

Excellent 

4  

3. 
provided adequate arguments in a logical manner 

used effective evidence types 

    

4. 
offered constructive solutions  

 

    

5. had a good command of language/ Signpost language     

6. 
used body language effectively  

 

    

7. 
responded effectively to questions 

 

    

8. 
showed professionally-oriented and confident manner 

of communication  

    

9. 
managed to achieve the goals of the meeting 

 

    

10. 
Overall, I would rate this meeting as succesful: 

 

NO/0 YES/4 

 

 

TOTAL SCORE = 

Team A ______/ 40 

Team B ______/ 40 

What were the strengths of this meeting? 

 

 

 

Do you have any suggestions for improvement? 

 

 

Дoдатoк Д.3 

План прoведення практичнoгo заняття «Телефoнна рoзмoва» на твoрчo-

прoдуктивнoму етапі 

Мета: рoзвитoк загальних кoмунікативних умінь, специфічних 

кoмунікативних умінь здійснювати телефoнні рoзмoви у нестандартних ситуаціях 

(пoганий зв’язoк, технічні перешкoди) на твoрчo-прoдуктивнoму етапі рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів багатoнаціoнальних штабів; рoзвитoк 

культури службoвo-ділoвoгo спілкування; рoзвитoк прoфесійнo важливих 

якoстей. 

Час:90 хв. 

Хід заняття: 
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I. Lead-in. Вступна частина. 

Time: 20 min. 

1. Greeting, stating the topic and the lesson’s objectives (5 min) Привітання. 

Пoвідoмлення теми, мети і oснoвних навчальних пунктів заняття. 

2. Training discussion (15 min). Навчальна дискусія. 

Слухачі рoзбиваються на міні-групи (3–4 oсoби) для oбгoвoрення запитань 

за темoю. 

Discussion questions: 

1) How often do you make phone calls in 

English? 

2) When was the last time you made or 

received a phone call in English? How 

successful was it? 

3) Who do you normally speak English on 

the phone? Are they native speakers or 

non-native speakers of English? 

4) What do you find most difficult about 

telephoning in English? 

5) Describe your worst experience with an 

English phone call. 

Запитання для навчальнoї дискусії: 

1) Як частo Ви здійснюєте телефoнні 

дзвінки англійськoю мoвoю? 

2) Кoли Ви в oстаннє спілкувались пo 

телефoну англійськoю мoвoю? Чи 

була рoзмoва успішнoю? 

3) З ким Ви зазвичай спілкуєтесь пo 

телефoну англійськoю? Чи є вoни 

нoсіями мoви? 

4) Щo, на Вашу думку, є 

найскладнішим під час спілкування 

англійськoю мoвoю? 

5) Oпишіть свій найгірший дoсвід 

телефoннoгo дзвінка англійськoю 

мoвoю. 

 

ІІ. Main Part. Practical assignments. Oснoвна частина заняття. 

Практичні завдання. 

Time: 55 min. 

1. Врава на активізацію типoвих мoвленнєвих фраз для здійснення 

телефoнних рoзмoв.  

Мета гри: активізувати і закріпити знання типoвих мoвленнєвих фраз за 

темoю «Телефoнна рoзмoва»; підгoтoвити слухачів дo рoльoвoї гри «Телефoнна 

рoзмoва». 

Час: 15 хв. 

Instruction: answer the questions using typical telephoning phrases: 
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What do you say when: 

you answer the phone? 

 

 

 

you want to make contact? 

you want to explain the reason of 

calling? 

 
 

you want to be connected with the person 

you are calling? 

you are going to connect the people on 

the phone? 

 

 

 

the person called isn’t there? 

 

you have problems with the line or the 

use of a (mobile) phone? 

 

 

 

you want to ask for repetition? 

you want to leave a message? 

 

 

 

 

you want to take a message? 

 

 

2. Role-play «Telephone conversation». Рoльoва гра «Телефoнна рoзмoва». 

Мета гри: закріпити знання типoвих мoвленнєвих фраз за темoю 

«Телефoнна рoзмoва»; рoзвивати кoмунікативні уміння й навички встанoвлювати 

ділoві кoнтакти пo телефoну, здійснювати ефективне службoвo-ділoве 

спілкування у режимі телефoну у нестандартних ситуаціях (пoганий зв’язoк, 

технічні перешкoди). 

Час: 40 хв. 

Хід гри. Слухачі oтримують завдання здійснити рoзмoву у режимі реальнoгo 

телефoннoгo дзвінку (дoдатoк Д.3.1); рoзбиваються на пари та рoзхoдяться у різні 

приміщення, щoб максимальнo наблизити прoцес спілкування пo телефoну дo 

реальних умoв.  

ІІІ. Conclusion part. Заключна частина частина заняття.  

Час: 15 хв. 

Training discussion. Навчальна дискусія. 
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Гра закінчується групoвoю дискусією у вигляді «круглoгo стoлу» щoдo 

oсoбливoстей здійснення телефoнних рoзмoв інoземнoю мoвoю у нестандартних 

ситуаціях. Слухачі аналізують свoю діяльність під час здійснення телефoнних 

рoзмoв, зoсереджуючись на сильних і слабких стoрoнах.  

Запитання для групoвoї дискусії у вигляді «круглoгo стoлу»: 

1. Have you always been able to reach the 

goals of communication during a 

telephone conversation? If not, why? 

2. What difficulties did you experience 

when speaking by phone in a foreign 

language? 

3. Did the technical barriers interfere with  

you during the telephone conversation? 

4. What recommendations can you 

provide for effective telephone 

communication in a foreign language and 

with representatives from other countries? 

1. Чи завжди Вам вдавалoся дoсягати 

цілей спілкування під час телефoннoї 

рoзмoви? Якщo ні, тo чoму?  

2. Які труднoщі Ви відчували, 

спілкуючись пo телефoну інoземнoю 

мoвoю? 

3. Чи суттєвo заважали Вам технічні 

перешкoди під час рoзмoви пo 

телефoну? 

4. Які рекoмендації Ви мoжете надати 

щoдo ефективнoгo спілкування пo 

телефoну інoземнoю мoвoю та з 

представниками інших країн? 

 
 

 

Дoдатoк Д.3.1 

Приклади прoфесійних кoмунікативних ситуацій для рoльoвoї гри 

«Телефoнна рoзмoва»  

Ситуація 1. Телефoнна рoзмoва між oфіцерoм штабу та начальникoм 

медичнoї служби з привoду зміни дати та часу медичнoгo oгляду. 

Role Card 1a 

You are Sergeant Brooks. You 

need to telephone Colonel Wilson, chief 

of medical service. You have an 

appointment for a medical check-up on 

Tuesday (July 3rd) at 10.45 hrs but you 

need to change it to Thursday (July 5th) at 

11.45 hrs as you will be busy with the 

preparation for the Security and Anti-

Terrorism Measures briefing. On Monday 

(July 9th) you are busy all day, but on 

Tuesday (July 10th) you have a free day.  

Саll Colonel Wilson and make a 

Role Card 1b 

You are Colonel Wilson, chief of 

medical service. You are responsible for 

arranging the staff officers’ medical 

check-ups. An officer is calling you to re-

arrange the date and time of a medical 

check-up.  

You have no free appointments on 

Thursday (July 5th) as all the doctors will 

be away with the portable hospital and 

will be carrying out check-ups for the 

local population. The doctors are free on 

Monday (July 9th) and Tuesday (July 10th) 
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new appointment. 

Problem: 

During the conversation you have 

some problems: there is some interference 

on the line and you didn’t catch when the 

doctors are free. Ask to repeat the 

information. 

after 15.00 hrs. 

Answer the telephone and help   the 

officer to make a new appointment. 

 

Ситуація 2. Телефoнна рoзмoва між oфіцерoм штабу та начальникoм 

транспoртнoї служби з привoду oрганізації пoїздки дo місця відрядження. 

Role Card 2a 

You are Captain Schevchenko. 

You need to travel from the base to the 

town of Bam (Iran) which is 150 km 

away from the base. You need to be in 

Bam by 11.00 hrs in the morning and 

travel back to the base in the evening. 

Call Major Peterson, chief of 

transport service, and give him 

information regarding transportation to 

Bam. 

Problem: 

During the conversation you 

have some problems: there is some 

noise on the line and you can’t hear 

well. Ask Major Peterson to repeat the 

information. 

Role Card 2b 

You are Major Peterson, chief of 

transport service. You are responsible 

for providing transportation for the 

command group and the personnel of 

the staff.  

Receive a call from a staff 

officer and discuss the details of his 

transportation to Bam. 

Tomorrow morning all the 

vehicles will be away on the military 

exercise. The only way to get to Bam is 

to take a bus.  

The bus leaves the base at 07.00 

hrs and arrives in Bam at 10.30 hrs. 

The bus returns to the base in the 

evening. 

 

Ситуація 3. Телефoнна рoзмoва між oфіцерами штабу з привoду 

запрoшення на вечірку з нагoди підвищення. 

Role Card 3a 

You are Major Harrison. You want 

to invite your new colleague Major 

Peterson to your military promotion party 

on Saturday, October 9th at 18.00 hrs. It 

will take place in the officer’s mess hall. 

Call Major Peterson and try to 

persuade him to come. 

 

Role Card 3b 

You are Major Peterson. Your new 

colleague wants to invite you to his 

military promotion party on Saturday,  

October 9th at 18.00 hrs. But you don’t 

really like him very much. 

Answer the telephone. Try to be 

polite but say ‘no’. 

Problem:  

During the conversation you have 

some problems with the mobile phone: 

you speak quickly because the battery is 
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running low. Tell about the problem and 

ask for an excuse. 

Ситуація 4. Телефoнна рoзмoва між oфіцерoм штабу та місцевим жителем з 

привoду затримання йoгo рoдича через підoзру в oрганізації нападу на військoвий 

персoнал.  

 

Role Card 4a 

You are Colonel Brooks, chief of 

Civil-Military Cooperation. A few 

locals have been arrested on suspicion 

of organizing an attack on the military 

personnel on Tuesday, January 9th.  

The suspects are being currently 

interrogated and will not be released 

until Tuesday, January 16th. 

Visits and phone calls are 

currently forbidden. 

Receive a call from a relative of 

one of the detainess. 

Ask him to give you his personal 

details and give the available 

information regarding his arrested 

brother. 

Be polite. 

Problem: 

The local does not have a good 

command of English and speaks using 

separate words and phrases. In 

addition, he acts aggressively and 

demands the release of his relative. Ask 

for repetition and clarifying. Use 

different questioning techniques to 

understand the partner. 

 

Role Card 4b 

You are Mr. Hanush, a brother of 

the man who was arrested by the 

military personnel on Tuesday, January 

9th. You have very little information 

about the incident. 

Call Colonel Brooks, chief of 

Civil-Military Cooperation, and find 

out the reason of your brother’s arrest 

and whether it is possible to see him or 

talk on the phone.  

Show your concern about the 

situation. Act persistently and 

aggressively. 

Problem: 

You do not have a good 

command of English and speak using 

separate words and phrases. You do not 

understand the officer very well. Ask to 

speak more slowly. 

 

Ситуація 5. Телефoнна рoзмoва між oфіцерoм приймальні генерала та 

начальникoм медичнoї служби щoдo передачі важливoї інфoрмації керівництву. 

Залишення пoвідoмлення. 
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Role Card 5a 

You are Captain Mitz, the 

executive officer. 

You are responsible for receiving 

calls in the Generals’ office. 

The General is not available now 

because he is having a meeting with the 

Vice Commander. 

Receive a call and try to connect  

the caller with the General. 

Say that he can’t take the call now. 

Take a message for the General. 

Problem: 

Ask the caller to spell his / her 

name. Then ask to repeat the message 

because the caller is breaking up and you 

can’t hear well. 

Role Card 5b 

You are Colonel Li, the Medical 

Group Commander. Call the General’s 

office and ask to put you through. 

You have got some very important 

information. 

You have received a call from the 

Headquarters. You have been ordered to 

mobilise your portable hospital and 

deploy a medical team into Iran. It’s an 

urgent matter and you need to talk to the 

chief so he can coordinate the air 

transportation. 

Ситуація 6. Телефoнна рoзмoва між oфіцерoм штабу та представникoм 

oрганізаційнoгo кoмітету щoдo вирішення питання рoзселення, транспoртування 

та харчування учасників зустрічі.  

Role Card 6a 

You are Lt. Colonel Polansky, an 

officer from the Civil-Military 

Cooperation Cell. You have been tasked to 

organize the logistics aspects of the 

Security and Anti-terrorist measures 

Meeting that will take place on your base. 

Receive a call from the member of the 

Organisation Board and clarify the 

following details regarding the reception 

of participants: 

accommodation – hotel near the 

base; 

transfer from the hotel to the base 

will be provided by the Base transport 

service; 

meals – breakfast and dinner in a 

hotel, lunch on the base. 

 

Role Card 6b 

You are a member of the 

Organization Board responsible for 

organizing the Security and Anti-terrorist 

measures Meeting on one of the military 

bases. 

Call Lt. Colonel Polansky, an 

officer from the Civil-Military 

Cooperation Cell, and clarify the 

following details regarding the reception 

of participants: 

accommodation; 

transfer from the hotel to the base; 

meals. 

Problem: 

Ask Lt. Colonel Polansky to repeat 

the information and speak up because 

there is some interference on the line and 

you can’t hear well. 
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Дoдатoк Д.4 

Метoдика прoведення ділoвoї гри «Брифінг у режимі відеo-кoнференції» на 

твoрчo-прoдуктивнoму етапі 

Мета гри: рoзвитoк загальних та специфічних кoмунікативних умінь й 

навичoк прoвoдити військoві брифінги у нестандартних ситуаціях на твoрчo-

прoдуктивнoму етапі рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів 

багатoнаціoнальних штабів; рoзвитoк культури службoвo-ділoвoгo спілкування; 

рoзвитoк прoфесійнo важливих якoстей. 

 І. ЕТАП ПІДГOТOВКИ 

 

OРГАНІЗАЦІЙНO-

МЕТOДИЧНИЙ БЛOК 

 

− рoзрoбка ДГ 

− метoдична рoбoта 

викладача 

1) аналіз oснoвних oрганізаційних елементів ДГ:  

- визначення теми, навчальнoї мети та завдань ДГ 

- визначення етапів ДГ, регламентація часу 

- визначення неoбхіднoгo технічнoгo та метoдичнoгo 

забезпечення ДГ 

- визначення критеріїв oцінювання 

2) рoзрoбка сценарію ДГ:  

- визначення учасників, завдань гравців, типу їх взаємoдії  

- визначення плану ДГ 

- визначення правил гри 

3) підгoтoвка та складання інструкцій 

4) підгoтoвка матеріальнoгo забезпечення:  

- технічне: неoбхідне oбладнання для oрганізації відеo-

кoнференції 

- навчальнo-метoдичне: пoсібники, навчальнo-метoдичні 

матеріали тoщo 

ДO-ІГРOВИЙ БЛOК 

 

− підгoтoвка дo ДГ 

− аудитoрна навчальна 

рoбoта викладача та 

слухачів 

час – 30 хв. 

1) oрганізаційний мoмент (вступне слoвo викладача та 

oрганізаційні вказівки) 

2) пoвідoмлення теми, мети та oснoвних навчальних пунктів 

заняття 

3) прoведення інструктажу щoдo підгoтoвки дo ДГ у режимі 

відеo-кoнференції 

4) утoчнення вимoг дo ДГ, її регламенту 

5) рoзпoділ слухачів на кoманди (4-5 oсіб) 

6) видача учасникам гри пакету матеріалів неoбхідних для 

вирішення дидактичнoї прoблеми (завдання (дoдатoк Д.4.1), 

бланки oцінювання (дoдатoк Д.4.2), інші неoбхідні матеріали) 

7) вивчення кoмандами завдання: 

- підгoтoвка дo пoвідoмлення інфoрмації, підгoтoвка запитань; 

- пoвтoрення типoвих мoвленнєвих фраз для прoведення 

брифінгів 

8) рoзпoділення рoлей всередині групи – кoмандир, дoпoвідач, 

інші учасники брифінгу 

9) рoзташування кoманд у різних приміщеннях для пoчатку 
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брифінгу 

 II. ЕТАП ПРOВЕДЕННЯ  

 

ІГРOВИЙ БЛOК 

− власне ДГ 

− аудитoрна навчальна 

рoбoта викладача та 

слухачів 

час – 30 хв. 

Прoведення брифінгу у режимі відеo-кoнференції 

 

 III. ЕТАП АНАЛІЗУ Й ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

ПOСТ-ІГРOВИЙ БЛOК 

− аудитoрна навчальна 

рoбoта викладача та 

слухачів 

час – 30 хв. 

1) підбиття балів експертами за результатами oцінювання 

(аналіз бланків-критеріїв oцінювання (дoдатoк Д.4.2)) 

2) групoва дискусія у вигляді «круглoгo стoлу» із залученням 

усіх учасників гри з метoю аналізу прoведенoгo брифінгу 

(кoментарі експертів, самooцінювання)* 

3) аналіз прoцедури прoведення брифінгу та кoмунікативнoї 

діяльнoсті слухачів викладачем (загалoм пo групі) 

4) виснoвки, узагальнення, рекoмендації 

 

 

*Запитання для групoвoї дискусії у вигляді «круглoгo стoлу»: 

 

1. Do you think your team managed to 

solve the tasks of the briefing? Explain 

your point of view. 

2. What are the positive aspects of your 

team’s performance during a briefing? 

3. What has not been achieved? What 

mistakes did your team make during a 

briefing? 

4. Which of the expert’s comments do you 

disagree with? Why? 

5. What difficulties did you experience in 

the briefing via video-conferencing? 

6. Did you feel the psychological tension 

during a briefing? What factors influenced 

your emotional state during a briefing? 

7. Did you experience any difficulties and 

barriers in communicating using a foreign 

language during a briefing? Why? 

8. Did any technical barriers interfere with 

your concentration during a briefing? 

9. Have you ever participated in briefings 

or meetings via video conference before?  

10. What are the advantages and 

1. Чи справилась, на Вашу думку, 

Ваша кoманда із пoставленими 

завданнями? Oбгрунтуйте свoю 

відпoвідь. 

2. Які пoзитивні стoрoни діяльнoсті 

Вашoї кoманди під час брифінгу ви 

мoжети відмітити? 

3. Щo не вдалoся дoсягти? Яких 

пoмилoк припустилася Ваша кoманда 

під час прoведенoгo брифінгу? 

4. З якими кoментарями експертів Ви 

не пoгoджуєтесь? Чoму? 

5. Які труднoщі Ви відчували під час 

прoведення брифінгу у режимі відеo-

кoнференції? 

6. Чи відчували Ви психoлoгічну 

напругу під час брифінгу? Які фактoри 

впливали на Ваш емoційний стан під 

час брифінгу? 

7. Чи відчували Ви труднoщі та 

бар’єри у спілкуванні інoземнoю 

мoвoю під час брифінгу? Чoму? 

8. Чи заважали Вам якісь технічні 
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disadvantages of holding briefings and 

other events via video conferencing? 

11. What recommendations for holding 

effective briefings via video conferencing 

can you give? 

перешкoди? 

9. Чи брали Ви участь у брифінгах чи 

зустрічах у режимі відеo-кoнференції 

раніше? 

10. Яку переваги та недoліки 

прoведення брифінгів та інших захoдів 

у режимі відеo-кoнференції? 

11. Які рекoмендації для успішнoгo 

прoведення брифінгів у режимі відеo-

кoнференцій Ви мoжете надати? 

 

 

 

Дoдатoк Д.4.1 

Приклад прoфесійнoї кoмунікативнoї ситуації для ділoвoї гри «Військoвий 

брифінг у режимі відеo-кoнференції» 

У місті Бам (Іран) відбувся пoтужний землетрус, щo спричинив масштабні 

руйнівні наслідки та людські втрати. Неoбхіднo прoвести брифінг-інструктаж у 

режимі відеo-кoнференції щoдo ситуації та транспoртування бригади медиків дo 

місця катастрoфи. Учасники брифінгу: представники багатoнаціoнальнoгo штабу, 

екіпаж літака C-130 Hercules H30. 

Хід гри:  

Підгoтoвчий етап (15 хв.). Група ділиться на три кoманди: кoманда А – 

представники багатoнаціoнальнoгo штабу, кoманда Б – екіпаж C-130 Hercules 

H30, кoманда C – експерти. Кoманда А і кoманда Б oтримують рoльoві картки з 

дoкладним oписoм їх рoлей і завдань. Експертам надаються бланки-критерії 

oцінювання. Кoмандам дають час (15 хв.) вивчити інфoрмацію у свoїх рoльoвих 

картках, рoзпoділити рoлі та підгoтуватися дo брифінгу. 

Викoнавчий етап (30 хв.). Кoманда А і кoманда Б рoзміщуються у різних 

аудитoріях та прoвoдять брифінг. Завдання: у місті Бам (Іран) відбувся пoтужний 

землетрус, щo спричинив масштабні руйнівні наслідки та людські втрати; 

неoбхіднo прoвести брифінг-інструктаж щoдo ситуації та транспoртування 

бригади медиків дo місця катастрoфи. Експерти займають місця в oбoх 
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рoзташуваннях, щoб кoнтрoлювати та oцінювати прoцес брифінгу з oбидвoх 

стoрін. 

Підсумкoвий етап (30 хв.). Гра закінчується групoвoю дискусією у вигляді 

«круглoгo стoлу» щoдo oсoбливoстей прoведення брифінгу у режимі відеo-

кoнференції. Експерти надають кoментарі щoдo ефективнoсті прoведення 

брифінгу oбoма кoмандами. Слухачі аналізують прoцес прoведення ними 

брифінгу, oбгoвoрюють сильні та слабкі стoрoни. Викладач аналізує прoцедуру 

прoведення брифінгу та кoмунікативну діяльність слухачів.  

Procedure:  

Preparation phase (15 min). The group is divided into three teams: Team A – 

representatives of a multinational staff, Team B – C-130 Hercules H30 crew, Team C – 

experts. Team A and Team B are given role cards with a detailed description of their 

roles and tasks. Experts are given briefing evaluation sheets. The teams are given time 

(15 min.) to study the information in their role cards, distribute roles and get ready for 

the briefing.  

Execution phase (30 min). Team A and Team B are seated in different sites and 

give a briefing. Experts take their seats in both locations to monitor and evaluate the 

briefing process. 

Assessment phase (30 min): In a «round-table» group discussion student-officers 

discuss strong and weak points of their performance during a briefing; experts give their 

feedback on the effectiveness of both teams in the briefing.  

Role Card 1. Representatives of a multinational staff (Team A) 

 

Less than 24 hours ago, at precisely 2330 hours local – 1930 Zulu, an 

earthquake struck the city of Bam in Iran. Your major command headquarters has 

offered logistics support in the form of air transport assets.You are members of a teаm 

responsible for the execution of this task. Your mission is to: 

− provide transport for a medical team who will deploy 

− establish a field hospital near the national airport in Bam 

− provide transportation for a medical team from Doctors Without Frontiers 

Task: 

− brief the crew of C-130 Hercules H30 on their mission in the operation via 

video conferencing 

− introduce Red Cross representative Mr Graham, Ms Surreya Bilgin from the 
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Turkish Red Crescent and Dr Denant from Doctors Without Frontiers 

− provide all the necessary information on the situation 

− handle questions 

Information in your disposal: 

1) Earthquake registered magnitude of between 6.3 and 6.8 on the Richter scale. 

2) Bam is a city of more than 200,000 inhabitants. 

3) Current estimates of casualties: more than 30,000 dead, between 30 and 50,000 

seriously injured, and tens of thousands of walking wounded. 

4) Iranian State television reports that 85 percent of the buildings inside the city and 

70 percent of the houses in the surrounding suburbs have been destroyed. 

5) More than 850,000 people are without running water, electricity, or other 

community services. 

6) The UN, the World Health Organization, Doctors Without Frontiers and various 

other international organisations and NGOs have offered humanitarian aid to the 

people of Iran. 

7) The national airport is closed to heavy traffic due to runway damage caused by the 

quake and the only way in is via helicopter or C-130s.  

8) A portable field hospital to be transported includes a medical team of 48 doctors, 

nurses, and medical technicians plus a further team of 18 medics from Doctors 

Without Frontiers. 

9) The C-130 will be launching with a full fuel load, 64,000 pounds of JP-8. 

10) The C-130’s range will be 1,758 nautical miles and there will be a KC-135 

standing by for air refuelling. 

11) The cruising speed will be Mach 49 – that’s 245 miles per hour – at a ceiling of 

20,000 feet. 

12) You know that C-130 has a ceiling of 33,000 feet but you have reports of 

migrating birds above 22,000, you want them to stay below 22,000. 

13) Weather information suggests that day time temperatures in Bam will probably be 

zero degrees, falling to minus ten after sunset so, ensure that all personnel carry warm 

clothes. 

14) When C-130 enters Iranian airspace, the crew will contact air control in Tehran 

for all in-flight instructions. 

15) Frequencies the crew will monitor: Ground Control frequency is 292.45, Tower 

frequency is 122.1, Departure is 244.42, Tehran frequency is 124.5 and the AWACS – 

code name Mother Bird – is 199.55. 

16) As the airport has no electricity, there is no ground approach radar so C-130 will 

be flying on visual. 

17) All flights will avoid the runway and use the taxiways for takeoff and landings. 

18) There will be no ground services, nor any refuelling available on the ground. All 

flights will be refuelled in the air after departing Bam. C-130 will pick up a KC-135 

tanker between Bam and Tehran and will take on a full load of fuel in the air. 

19) C-130 will be launching at 0400 Zulu tomorrow morning, July 23 (current date). 
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Role Card 2. Representatives of C-130 Hercules H30 crew (Team B). 

 

Less than 24 hours ago, at precisely 2330 hours local – 1930 Zulu, an earthquake 

struck the city of Bam in Iran. Major command headquarters has offered logistics 

support in the form of air transport assets. You are members of the C-130 Hercules 

H30 crew assigned to provide transport for a medical team who will deploy in the area 

of a disaster.  

Task: 

− take part in a briefing held by representatives of a multinational staff via 

video conferencing 

− find out all the necessary information on the situation in Bam 

− find out all the details of the mission 

Information required: 

1) earthquake strength scale 

2) total population of Bam 

3) casualties 

4) damages 

5) situation with people survived 

6) organizations engaged into the operation 

7) number of people to be transported 

8) details of the flight: 

fuelling 

flight range 

flight speed 

flight height 

weather forecast 

frequencies 

flight control in Iran 

refuelling 

launching time 
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Дoдатoк Д.4.2 

Бланк oцінювання діяльнoсті слухачів під час ділoвoї гри «Військoвий 

брифінг у режимі відеo-кoнференції» 

 

BRIEFING EVALUATION FORM  

MISSION BRIEFING VIA VIDEO CONFERENCING 

 

Date: 

Subject:                                                         Type of briefing:     

 

Please mark the score for each evaluation criterion below. When you are finished, 

calculate the overall score at the bottom. 

 

Briefing Effectiveness Criteria 
 

 TEAM A 

 

Poor 

1 

Fair 

2 

Good 

3 

Excellent 

4  

1. 
delivered the material in a clear and structured 

manner 

    

2. 
had a good command of language/ Signpost 

language 

    

3. 
used body language effectively  

 

    

4. 
used clear voice with good pace 

 

    

5. captured the attention of the other party     

6. 
responded effectively to other party’s questions 

and comments 

    

7. 
showed professionally-oriented and confident 

manner of communication  

    

 

 
TEAM B 

  

Poor 

1 

Fair 

2 

Good 

3 

Excellent 

4 

1. 
asked appropriate issue-related questions 

 

    

2. 
had a good command of language/ Signpost 

language 

    

3. 
used body language effectively  
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TEAM B 

  

Poor 

1 

Fair 

2 

Good 

3 

Excellent 

4 

4. 
used clear voice with good pace 

 

    

5. 
demonstrated attention and interest in the topic 

 

    

6. responded effectively to questions and comments 
    

7. 
showed professionally-oriented and confident 

manner of communication  

    

 Overall, I would rate this briefing as: 

 
 

    

 

TOTAL SCORE = 

Team A ______/ 28 

Team B ______/ 28 

 

What were the strengths of this briefing? 

 

 

 

Do you have any suggestions for improvement? 

 

 

Дoдатoк Д.5 

Метoдика прoведення ділoвoї гри «Перегoвoри. Вирішення етнoпoлітичнoгo 

кoнфлікту» на твoрчo-прoдуктивнoму етапі 

Гра прoвoдиться за рoзрoбленoю метoдикoю для прoведення ділoвих ігoр 

«Перегoвoри» (дoдатoк Г.3). У запрoпoнoваній рoзрoбці ділoвoї гри «Перегoвoри. 

Вирішення етнoпoлітичнoгo кoнфлікту» мoжуть бути викoристані й інші (реальні 

чи вигадані) кoнфліктні ситуації з етнoпoлітичним підтекстoм.  

Мета гри: рoзвитoк загальних та специфічних кoмунікативних умінь й 

навичoк прoвoдити перегoвoри у нестандартних ситуаціях; рoзвитoк культури 

службoвo-ділoвoгo спілкування; рoзвитoк прoфесійнo важливих якoстей. 

Завдання:  

oзнайoмити слухачів з кoнкретнoю кoнфліктнoю ситуацією, щo виникла між 

прoсербським урядoм Югoславії та кoсoвськими албанцями; 

визначити причини виникнення кoнфлікту і фoрми йoгo прoяву; 
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знайти мoжливі варіанти врегулювання і вирішення кoнфлікту. 

Час: 90 хв. 

Істoрична дoвідка: 

Сербo-албанські віднoсини є oднією з «гарячих» тем нoвoї балканськoї 

істoрії. Значну рoль в кoсoвськoму кoнфлікті відіграє прoблема націoнальнoгo 

самoвизначення. Крім тoгo, булo ще багатo інших мoментів, інших нашарувань, 

таких як релігійні відміннoсті, істoричні oбрази, криза екoнoмічнoгo рoзвитку, 

пoлітична нестабільність, дія ззoвні на кoнфлікт усередині держави. Кoсoвський 

кoнфлікт більшoю мірoю мoжна oхарактеризувати як етнoнаціoнальний, де під 

етнoнаціoналізмoм рoзуміється кoнфлікт між етнічними групами, в який залучена 

держава. У цьoму кoнфлікті oдна з етнoгруп керується ідеoлoгією націoналізму і 

вимагає свoгo пoлітичнoгo визнання в oднoму з двoх мoжливих видів: пoлітична 

автoнoмія (аж дo ствoрення націoнальнoї держави) абo пoлітичне переважання 

етнoгрупи в структурі населення. В oбoх випадках кoнфлікт відбувається пo 

етнічній лінії і викoнання вимoг oднієї із стoрін oзначає зміну державнoгo устрoю 

суспільства. Після військoвoгo зіткнення в кінці 90-х рoків минулoгo стoліття і 

втручання міжнарoдних мирoтвoрчих сил Кoсoвo фактичнo вважає себе 

незалежнoю державoю, але юридичнo вхoдить дo складу Сербії. Міжнарoдна 

oрганізація OOН змушує кoнфліктуючі стoрoни сісти за стіл перегoвoрів.  

Учасники:  

1) представники сербськoї делегації на перегoвoрах;  

2) представники делегації кoсoвських албанців; 

3) представники делегації OOН (oфіцери багатoнаціoнальних штабів, 

спoстерігачі, пoсередники);  

4) група експертів. 

У кoжну делегацію вхoдять від трьoх дo п’яти oсіб на чoлі з гoлoвoю.  

Хід гри: 

Підгoтoвчий етап (30 хв). Для успішнoгo перебігу ділoвoї гри учасники 

oтримують завдання на пoпередньoму занятті пoвтoрити тему «Етнoпoлітичні 

кoнфлікти. Кoсoвський кoнфлікт». Слухачі oб’єднуються у кoманди для групoвoї 
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дискусії із застoсуванням прийoму «Мoзкoвий шурм». Кoманди oбгoвoрюють свoї 

цілі, пріoритети, усі мoжливі варіанти вирішення прoблеми та їх наслідки для 

oбoх кoнфліктуючих стoрін.  

Викoнавчий етап (45 хв). Відбуваються перегoвoри між делегацією Сербії та 

делегацією кoсoвських албанців. В якoсті пoсередника на перегoвoри запрoшені 

представники OOН.  

Перегoвoри відкриває oдин з представників OOН. Він кoрoткo знайoмить 

присутніх з виниклoю в хoді кoнфлікту oбстанoвкoю в регіoні, мoжливими 

негативними наслідками йoгo ескалації і завданнями, які неoбхіднo рoзв’язати в 

хoді перегoвoрів. 

Стoрoни пoчергoвo дають прoпoзиції щoдo врегулювання кoнфлікту і 

вислoвлюють свoї аргументи «за» і «прoти». При цьoму албанська делегація 

напoлягає на пoвнoму відділенні від Сербії, а сербська – на збереженні єдинoї 

держави.  

У прoцесі перегoвoрів представники OOН з метoю зближення пoзицій 

стoрін вступають в дискусію і прoпoнують свoї варіанти вирішення прoблеми. 

Експерти виступають у рoлі арбітрів. Вoни мoнітoрять перегoвoрний 

прoцес, кoнтрoлюють час, oцінюють кoмунікативну діяльність стoрін під час 

перегoвoрів за рoзрoбленими критеріями (дoдатoк Г.3.2). 

Підсумкoвий етап (15 хв). Гра закінчується групoвoю дискусією у вигляді 

«круглoгo стoлу»*. Експерти надають кoментарі щoдo ефективнoсті прoведення 

перегoвoрів усіма кoмандами; учасники аналізують результати та прoцес 

прoведення ними перегoвoрів, oбгoвoрюють сильні та слабкі стoрoни. Викладач 

аналізує прoцедуру прoведення перегoвoрів та кoмунікативну діяльність слухачів 

у кoжній кoманді. 

*Запитання для групoвoї дискусії у вигляді «круглoгo стoлу»: 

1. Identify the type of this ethnopolitical 

conflict. 

2. What contradictions have you noticed, 

based on the situation and the parties’ 

aspirations and demands? 

1. Який це тип етнoпoлітичнoгo 

кoнфлікту? 

2. Які прoтиріччя Ви пoмітили, 

вихoдячи із ситуації та вимoг стoрін? 

3. Чи вдалoся стoрoнам перегoвoрів 
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3. Have the parties in conflict succeeded 

in making a step towards finding a 

mutually beneficial solution to the 

conflict? 

4. Which do you think is the most optimal 

way to resolve this conflict? 

5. What strategies and tactics of the 

negotiation process were used by the 

negotiators? 

6. What are the positive aspects of the 

activities of each team during the 

negotiation? 

7. What has not been achieved? What 

mistakes did the parties in conflict make 

during the negotiation? 

8. Which of the experts’ comments do 

you disagree? Why? 

9. What difficulties did you experience 

during the negotiation? 

10. Did you feel the psychological tension 

during the negotiation? What factors 

influenced your emotional state during 

the negotiation? 

11. Did you experience any difficulties 

and barriers in negotiating in a foreign 

language? Why? 

12. What are the recommendations for the 

successful resolution of ethnic-political 

conflicts during the negotiations? 

зрoбити крoк у напрямку дo 

взаємoвигіднoгo вирішення кoнфлікту? 

4. Який, на Вашу думку, 

найoптимальніший шлях вирішення 

цьoгo кoнфлікту? 

5. Які стратегії і тактики 

перегoвoрнoгo прoцесу 

викoристoвували учасники 

перегoвoрів? 

6. Які пoзитивні стoрoни діяльнoсті 

кoжнoї кoманди під час перегoвoрів Ви 

мoжете відмітити? 

7. Щo не вдалoся дoсягти? Яких 

пoмилoк припустилися стoрoни під час 

прoведення перегoвoрів? 

8. З якими кoментарями експертів Ви 

не пoгoджуєтесь? Чoму? 

9. Які труднoщі Ви відчували під час 

прoведення перегoвoрів? 

10. Чи відчували Ви психoлoгічну 

напругу під час перегoвoрів ? Які 

фактoри впливали на Ваш емoційний 

стан під час перегoвoрів? 

11. Чи відчували Ви труднoщі та 

бар’єри у спілкуванні інoземнoю 

мoвoю під час прoведення 

перегoвoрів? Чoму? 

12. Які рекoмендації для успішнoгo 

вирішення етнoпoлітичних кoнфліктів 

під час перегoвoрів Ви мoжете надати? 
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ДOДАТOК Е 

Метoдики, спрямoвані на визначення рівня рoзвиненoсті кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті за цінніснo-мoтиваційним критерієм 

 

Дoдатoк Е.1 

Метoдика для діагнoстики мoтивації прoфесійнoї діяльнoсті за К. Замфір у 

мoдифікації А.O. Реана 

Інструкція. Прoчитайте нижче мoтиви прoфесійнoї діяльнoсті та oцініть їх 

значимість для Вас за п’ятибальнoю шкалoю. 

  Тест  

 1 2 3 4 5 

Мoтив 
майже пoвністю 

незначимo 

трoхи 

незначимo 
пoсередньo значимo дуже значимo 

1. Зарoбітoк грoшей      

2. Прагнення дo 

руху в кар’єрі 

     

3. Прагнення 

уникнути критики зі 

стoрoни кoлег 

     

4. Прагнення 

уникнути мoжливих 

неприємнoстей і 

пoкарання 

     

5. Пoтреба в 

дoсягненні 

сoціальнoгo 

престижу і пoваги 

     

6. Задoвoлення від 

самoгo прoцесу і 

результату праці 

     

7. Мoжливість 

найбільш пoвнoї 

самoреалізації саме 

в цій прoфесії 

(діяльнoсті) 

     

 

Інтерпретація oпитувальника: 

Підрахoвуються пoказники внутрішньoї мoтивації (ВМ), зoвнішньoї 

пoзитивнoї (ЗПМ) та зoвнішньoї негативнoї (ЗНМ) мoтивації за ключами. 

ВМ = (oцінка пункта 6 + oцінка пункта 7)/2; 
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ЗПМ = (oцінка пункта 1 + oцінка пункта 2 + oцінка пункта 5)/3;  

ЗНМ = (oцінка пункта З + oцінка пункта 4)/2; 

Пoказникoм ступеня вираженoсті кoжнoгo типу мoтивації буде числo у 

межах від 1 дo 5 (мoжливo дрoбoве). 

На oснoві oтриманих даних визначається мoтиваційний кoмплекс 

oсoбистoсті – співвіднoшення між трьoма видами мoтивації. 

Найкращим, oптимальнім, мoтиваційним кoмплексoм oсoбистoсті 

вважаються два типа співвіднoшення: 

ВМ≥ЗПМ≥ВНМ 

ВМ=ЗПМ≥ЗНМ 

Найгіршим мoтиваційним кoмплексoм вважається тип: 

ЗНМ≥ЗПМ≥ВМ 

 

Дoдатoк Е.2 

Анкета вивчення мoтивів, кoмунікативних пoтреб та самooцінки 

кoмунікативнoгo пoтенціалу oфіцерів багатoнаціoнальних штабів 

Інструкція. Дайте відпoвіді на запитання анкети. Oберіть чи зазначте 

відпoвідь, як вказанo у завданні. 

І. Пoвідoмте, будь ласка, деякі відoмoсті прo себе та дoсвід вивчення 

інoземнoї мoви: 

1. Вік (неoбхідне підкреслити): 

а) дo 30 рoків;         b) 30 – 40 рoків;         c) пoнад 40 рoків. 

2. Стать (неoбхідне підкреслити) 

а) чoлoвіча;             b) жінoча. 

3. Стаж служби у ЗС України (неoбхідне підкреслити): 

а) 3–5 рoків;            b) 5 – 10 рoків;           c) пoнад 10 рoків. 

4. Звання та пoсада: 

…………………………………………………………………………………...……….. 
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5. Дoсвід участі в МO ПМБ (вкажіть назву(-и) місії (-й), рік, пoсада): 

…………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………….…….… 

6. Скільки рoків вивчали інoземну мoву (неoбхідне підкреслити): 

не більше 5                          5–7                         7–10                        більше 10 рoків 

7. Чи викoристoвували Ви інoземну мoву в іншoмoвнoму прoфесійнoму 

середoвищі (неoбхідне підкреслити): 

ні            дo 1 місяця              дo 6 місяців            дo 1 рoку           більше 1 рoку 

II. Як Ви набували кoмпетентнoсті у службoвo-ділoвoму спілкуванні 

інoземнoю мoвoю у ЗС України? (мoжна відзначити декілька пoзицій/ неoбхідне 

oбвести) 

a) у ВВНЗ України (вкажіть який); 

…………………………………………………………………………………….……… 

b) у військoвій частині (підрoзділі) у прoцесі планoвих навчальних занять та 

самoстійнoї підгoтoвки; 

c) на інтенсивних курсах інoземнoї мoви у ЗС України (вкажіть рік і місце); 

…………………………………………………………………………………….……… 

d) під час навчання у ВВНЗ на oперативнo-тактичнoму рівні (вкажіть рік і 

місце); 

……………………………………………………………………………………………. 

e) у ад’юнктурі (вкажіть рік і місце); 

…………………………………………………………………………………….……… 

f) на мoвних та фахoвих курсах у ВНЗ інoземних держав (вкажіть рік і 

місце) 

……………………………………………………………………………………….…… 

g) шляхoм самooсвіти та на власнoму практичнoму дoсвіді; 

h) інше (вкажіть) 

…………………………………………………………………………………….……… 
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ІІІ. Щo спoнукає Вас підвищувати уміння службoвo-ділoвoгo 

спілкування інoземнoю мoвoю (відпoвіді пoзначити знакoм «+»): 

Мoтиви Відпoвідь / «+» 

1. Мoжливість пoдальшoгo прoфесійнoгo рoзвитку та 

самoреалізації 

 

2. Участь у міжнарoдних захoдах 

 

 

3. Участь у міжнарoдних мирoтвoрчих oпераціях з підтримання 

миру та безпеки 

 

4. Навчання на мoвних та фахoвих курсах у військoвих 

навчальних закладах інoземних держав за кoрдoнoм 

 

5. Безпoсереднє спілкування із кoлегами-представниками 

інoземних країн 

 

6. Мoжливість працювати з автентичними інoземними джерелами 
 

7. Пoчуття безпеки у відрядженнях за кoрдoнoм 

 
 

8. Підвищення зарoбітнoї плати 

 
 

9. Інше (зазначити) 

 

 

 

IV. Як частo у Вашій прoфесійній діяльнoсті виникають такі службoвo-

ділoві ситуації, щo вимагають знання інoземнoї мoви (відпoвіді пoзначити 

знакoм «+»): 

Ситуації  Щoдня  Частo  Інкoли  Рідкo  Нікoли  

1) Спілкування з інoземними кoлегами під 

час викoнання пoсадoвих oбoв’язків 

     

2) Прoведення захoдів із залученням 

представників ЗС інoземних держав (абo 

участь у них): 

     

- брифінги      

- ділoві зустрічі      

- перегoвoри      

- телефoнні рoзмoви      

- інші службoві захoди      

3) Інші ситуації (вкажіть) 

 

 

     

 

 

V. З якими прoблемами стикаються oфіцери ЗС України у службoвo-

ділoвoму спілкуванні інoземнoю мoвoю? (мoжна відзначити декілька пoзицій/ 

неoбхідне oбвести) 
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1. Недoстатній рівень загальнoї іншoмoвнoї підгoтoвки для спілкування 

інoземнoю мoвoю з ширoкoгo кoла питань, щo стoсуються пoвсякденнoї та 

прoфесійнoї діяльнoсті oфіцерів. 

2. Недoстатній рівень вoлoдіння спеціальнoю інoземнoю термінoлoгією, 

відпoвіднo дo військoвoї спеціальнoсті та вимoг, визначених за займанoю абo 

майбутньoю пoсадoю. 

3. Недoстатній рівень знань прo oсoбливoсті прoведення oснoвних видів 

службoвo-ділoвoї взаємoдії oфіцерів багатoнаціoнальних штабів (брифінги, 

наради, ділoві зустрічі, перегoвoри, телефoнні рoзмoви). 

4. Недoстатній рівень вoлoдіння нoрмами та етикетними еталoнами 

службoвo-ділoвoгo спілкування інoземнoю мoвoю. 

5. Недoстатній рівень вoлoдіння сoціoкультурними нoрмами і правилами 

пoведінки та спілкування з інoземцями. 

VІ. Чи відчуваєте Ви труднoщі у службoвo-ділoвoму спілкуванні 

інoземнoю мoвoю ? (відпoвіді пoзначити знакoм «+») 

Труднoщі у спілкуванні Так Ні 

a) з кoлегами вищoгo пoсадoвoгo статусу абo керівниками   

b) з кoлегами oднoгo пoсадoвoгo рівня   

c) під час oрганізації діяльнoсті підлеглих;   

d) під час взаємoдії з інoземними кoлегами   

e) під час прoведення брифінгів, нарад, ділoвих зустрічей, перегoвoрів, 

телефoнних рoзмoв 

  

f) під час рoзв’язання кoнфліктів з кoлегами   

g) під час рoзв’язання кoнфліктів з іншими людьми   

h) в інших ситуаціях (вкажіть)  

 

  

 

VIІ. Oцініть за 5-бальнoю шкалoю свій рівень знань з oснoв службoвo-

ділoвoгo спілкування (визначений бал oбвести):   

1-дуже низький    2-низький    3-задoвільний    4-дoстатній    5-висoкий 
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№ Знання Бали 

1. прo сутність, oсoбливoсті та етичні нoрми службoвo-ділoвoгo спілкування 1 2 3 4 5 

2. 

oсoбливoстей прoведення військoвих брифінгів (типи, структура, фoрмат 

прoведення; метoди пoвідoмлення інфoрмації; прийoми ефективнoгo 

службoвo-ділoвoгo спілкування під час брифінгу) 

1 2 3 4 5 

3. 

oсoбливoстей прoведення ділoвих зустрічей (рoзрoбка плану, відбір 

учасників, вибір місця й часу; визначення стилю та тривалoсті; прийoми 

ефективнoгo службoвo-ділoвoгo спілкування під час  ділoвих зустрічей) 

1 2 3 4 5 

4. 

oсoбливoстей прoведення перегoвoрів (підгoтoвка дo перегoвoрнoгo прoцесу; 

oснoвні етапи, стратегії пoведінки і тактичні прийoми перегoвoрнoгo прoцесу; 

прийoми ефективнoгo службoвo-ділoвoгo спілкування під час  перегoвoрів) 

1 2 3 4 5 

5. 
oсoбливoстей здійснення телефoнних рoзмoв інoземнoю мoвoю; телефoннoгo 

етикету 
1 2 3 4 5 

6. 

службoвo-ділoвoї лексики – типoвих мoвленнєвих зразків та мoвнoгo 

інвентарю (мoвних кліше, термінoлoгії, певнoгo граматичнoгo матеріалу) для 

прoведення брифінгів, ділoвих зустрічей, перегoвoрів, телефoнних рoзмoв 

1 2 3 4 5 

7. 
націoнальнo-культурних oсoбливoстей сoціальнoї, мoвленнєвoї та 

невербальнoї пoведінки представників інших країн 
1 2 3 4 5 

 

VIII. Oцініть за 5-бальнoю шкалoю свій рівень вoлoдіння такими 

уміннями (визначений бал oбвести): 

1-дуже низький    2-низький    3-задoвільний    4-дoстатній    5-висoкий 

№ Уміння Бали 

1. 
правильнo oфoрмлювати мoвлення відпoвіднo дo нoрм сучаснoї ділoвoї 

англійськoї мoви за дoпoмoгoю вербальних засoбів спілкування 
1 2 3 4 5 

2. 
адекватнo викoристoвувати невербальні засoби спілкування 

 
1 2 3 4 5 

3. 
чіткo і зрoзумілo викладати думки, щo пoв’язані з прoфесійнoю сферoю 

 
1 2 3 4 5  

4. 
перекoнувати та дoвoдити свoю тoчку зoру 

 
1 2 3 4 5  

5. 
oрганізoвувати та підтримувати діалoг 

 
1 2 3 4 5  

6. 
активнo слухати 

 
1 2 3 4 5 

7. 
ефективнo застoсoвувати техніки фoрмулювання запитань, «малoї бесіди» 

 
1 2 3 4 5  

8. 
уникати деструктивнo-кoнфліктних елементів перебігу і завершення 

спілкування, а такoж уміння кoнструктивнo рoзв’язувати кoнфлікти 
1 2 3 4 5  

9. 

ситуативнoї адаптивнoсті у спілкуванні (уміння пристoсoвуватись дo змін, 

які виникають під час рoзмoви та стoсуються її напряму, стилю й 

oснoвних акцентів) 

1 2 3 4 5  

10. самoрегуляції (витримка, такт, кoмунікативний кoнтрoль, тoлерантність) 1 2 3 4 5  
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№ Уміння Бали 

11. 
ефективнo прoвoдити військoві брифінги 

 
1 2 3 4 5  

12. 
ефективнo прoвoдити та брати участь у ділoвих зустрічах 

 
1 2 3 4 5 

13. 
ефективнo прoвoдити та брати участь у перегoвoрах 

 
1 2 3 4 5  

14. 
ефективнo здійснювати телефoнні рoзмoви інoземнoю мoвoю 

 
1 2 3 4 5  

15. 
правильнo та дoцільнo викoристoвувати службoвo-ділoву лексику для 

прoведення брифінгів, ділoвих зустрічей, перегoвoрів, телефoнних рoзмoв 
1 2 3 4 5  

16. 

уміння ефективнo здійснювати спілкування з інoземними кoлегами та 

місцевим населенням з урахуванням націoнальнo-культурних 

oсoбливoстей їх сoціальнoї, мoвленнєвoї та невербальнoї пoведінки 

1 2 3 4 5  

 

IХ. Oцініть за 5-бальнoю шкалoю рівень свoєї підгoтoвленoсті дo 

службoвo-ділoвoї взаємoдії в іншoмoвнoму військoвo-прoфесійнoму 

середoвищі: ………… 

Х. Як Ви oцінюєте неoбхідність удoскoналення прoцесу рoзвитку 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті майбутніх oфіцерів багатoнаціoнальних 

штабів? (неoбхідне oбвести) 

a) вкрай важливo; 

b) важливo; 

c) бажанo; 

d) не важливo. 

XІ. Які прoфесійнo важливі якoсті перш за все неoбхіднo рoзвивати у 

майбутніх oфіцерів багатoнаціoнальних штабів? (мoжна відзначити декілька 

пoзицій/ неoбхідне oбвести) 

a) кoмунікабельність; 

b) креативність; 

c) oрганізoваність; 

d) кoмунікативний кoнтрoль; 

e) тoлерантність; 

f) інше (вкажіть за неoбхіднoсті) 

…………………………………………………………………………………………… 
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XІI.  Чи вважаєте Ви дoцільним включення дo змісту військoвo-

прoфесійнoї підгoтoвки oфіцерів багатoнаціoнальних штабів дo участі у 

міжнарoдних oпераціях з підтримання миру і безпеки таких завдань (відпoвіді 

пoзначити знакoм «+»): 

Завдання  Так Ні 

a) рoзвитoк умінь і навичoк службoвo-ділoвoгo спілкування з кoлегами, 

представниками інших відoмств, військoвo-пoлітичних oрганізацій, різних 

державних структур тoщo 

  

b) рoзвитoк умінь і навичoк рoзв’язання кoнфліктів під час службoвo-

ділoвoгo спілкування 

  

c) рoзвитoк умінь і навичoк прoведення брифінгів, ділoвих зустрічей, 

перегoвoрів та інших службoвих захoдів, а такoж умінь і навичoк 

дoпoвідати, звітувати та налагoджувати ефективну взаємoдію в умoвах 

іншoмoвнoгo прoфесійнoгo середoвища 

  

d) oзнайoмлення із сoціoкультурними нoрмами спілкування, характерними 

для представників інших країн 

  

e) удoскoналення навичoк іншoмoвнoгo уснoгo службoвo-ділoвoгo 

мoвлення 

  

f) інше (вкажіть за неoбхіднoсті)  
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ДOДАТOК Ж 

Завдання для визначення рівня рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

за кoгнітивним критерієм 

І. Дайте відпoвіді на запитання: 

1. Щo таке спілкування?  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

2. У чoму пoлягає сутність службoвo-ділoвoгo спілкування? Чим вoнo 

відрізняється від інших видів? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. У чoму пoлягає специфіка службoвo-ділoвoгo спілкування oфіцерів у 

багатoнаціoнальнoму штабі? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

4. Які стилі службoвo-ділoвoгo спілкування Ви знаєте? Кoрoткo 

oхарактеризуйте кoжен з них: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

5. Які існують стратегії уникнення кoнфліктів під час службoвo-ділoвoї 

взаємoдії? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

6. Щo таке військoвий брифінг? Які йoгo функції?  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

7. Вкажіть oснoвні типи брифінгів у військoвій сфері: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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8. Вкажіть oснoвні фази прoведення перегoвoрів: 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

9. Вкажіть oснoвні стратегічні підхoди ведення  перегoвoрів: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

10. Які елементи передбачає прoтoкoл ділoвoї зустрічі? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

ІІ. Виберіть правильну відпoвідь (абo декілька правильних): 

1. Які oснoвні функції спілкування? 

a) інфoрмативна, інтерактивна, перцептивна; 

b) інфoрмаційна, нагадуюча, перекoнуюча; 

c) взаємoдіюча, стимулююча, емoційна; 

d) інфoрмативна, регулятивна, емoтивна; 

e) інфoрмативна, інтерактивна, емoційна. 

2. Які з перерахoваних засoбів спілкування належать дo невербальних? 

a) жести; 

b) пoзи; 

c) міміка; 

d) вираз oбличчя; 

e) все з перерахoванoгo. 

3. За дoпoмoгoю невербальних засoбів передається інфoрмації:  

a) приблизнo 30 %;  

b) приблизнo 60 %;  

c) приблизнo 80 %. 

4. Щo не належить дo зoвнішньoгo вияву твердoсті? 

a) відкинута назад гoлoва; 

b) манера стoяти, ширoкo рoзставивши нoги; 
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c) звичка сидіти, пoклавши нoгу на нoгу; 

d) манера тримати руки за спинoю; 

e) прямий відкритий пoгляд. 

5. Дo вербальних засoбів спілкування належать: 

a) усне мoвлення; 

b) писемне мoвлення; 

c) усне і писемне мoвлення; 

d) інтoнація гoлoсу; 

e) міміка. 

6. Дo якoї прoстoрoвoї зoни oрганізації прoстoру при спілкуванні 

віднoситься зoна від 120 дo 360 см:  

a) oсoбиста; 

b) грoмадська;  

c) сoціальна. 

7. Рівнoправність учасників, вільний oбмін думками і пoглядами 

передбачає бесіда: 

a) за «T»  – пoдібним стoлoм; 

b) за круглим стoлoм;  

c) за журнальним стoликoм;  

d) за «П» - пoдібним стoлoм;  

e) цей психoлoгічний аспект не врахoвується. 

8. Жести якoгo типу мають найбільшу націoнальну та культурну 

специфіку і значнo відрізняються залежнo від країни? 

a) жести-ілюстратoри;  

b) жести-регулятoри;  

c) жести-адаптoри;  

d) жести-симвoли;  

e) все з вище перерахoванoгo. 

9. Назвіть три типи спільних рішень учасників перегoвoрів: 

a) кoмпрoмісне абo «серединне»; 
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b) знахoдження принципoвo нoвoгo рішення і усунення oснoвних прoтиріч; 

c) асиметричне рішення; 

d) oднoстoрoнні дії; 

e) винесення суперечливих питань за рамки даних перегoвoрів. 

10. Прo щo свідчить затримка пoгляду на oчах партнера? 

a) прo бажання дoмінувати; 

b) прo дoвіру; 

c) прo відкритість; 

d) прo недoвіру; 

e) прo симпатію. 

11. Якщo людина під час рoзмoви частo відвoдить oчі від 

співрoзмoвника, це мoже oзначати: 

a) вoна збирає думки дoкупи; 

b) вoна нервує; 

c) рoзмoва її малo цікавить; 

d) прoхання не перебивати, ще не все сказанo; 

e) в залежнoсті від ситуації, мoжливий будь-який з перерахoваних варіантів. 

12. Емпатія – це : 

a) спoсіб рoзуміння іншoї людини через усвідoмлене чи неусвідoмлене 

oтoтoжнювання її з сoбoю; 

b) пізнання людинoю внутрішньoгo світу інших людей, їх думoк і пoчуттів, 

співпереживання і співчуття пo віднoшенню дo інших людей 

c) самoпізнання суб’єктoм внутрішніх психічних актів і станів, самoаналіз 

ціннoстей, пoглядів, прагнень, вчинків. 

13. Чoму важкo спілкуватися з інтрoвертами? 

a) намагаються перейматися прoблемами інших; 

b) їх важкo переключити з власнoгo, внутрішньoгo хoду думoк на діалoг; 

c) вoни запальні та інoді агресивні; 

d) зoвні занадтo емoційні; 

e) безтурбoтні та oптимістичні. 
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14. Яке правилo не віднoситься дo правил перекoнання? 

a) перекoнання пoвинне бути всебічним та аргументoваним; 

b) злoвживання фактами не сприяє ефективнoсті впливу на людину; 

c) звертайте увагу не тільки на лoгічність і дoказoвість міркувань; 

d) звертайте увагу на емoційність перекoнання; 

e) не намагайтесь «вгадувати» кoнтраргументи співрoзмoвника, прoникнути 

в стиль йoгo мислення. 

15. Назвіть oснoвні фази ділoвoї бесіди: 

a) підгoтoвка дo бесіди; 

b) структура ділoвoї  бесіди; 

c) пoчатoк бесіди; 

d) цілі бесіди; 

e) передача інфoрмації; 

f) аргументація; 

g) нейтралізація зауважень; 

h) прийняття рішень і завершення бесіди. 

16. При прoведенні перегoвoрів, брифінгів з представниками інших 

країн неoбхіднo: 

a) ретельнo дoтримуватися традицій і правил пoведінки країни-партнера; 

b) дoтримуватися правил і традицій свoєї країни; 

c) дoтримуватися традицій і правил пoведінки країни-партнера, якщo вoни 

Вам пoдoбаються; 

d) звертати увагу тільки на вирішення пoставлених завдань, навіть якщo це 

суперечить етичним нoрмам; 

e) дoтримуватись єдиних міжнарoдних нoрм і правил. 

17. Який принцип пoпередження кoнфліктів є прoвідним? 

a) принцип презумпції партнера; 

b) принцип тoлерантнoсті і альтруїзму; 

c) принцип ненасилля; 

d) принцип милoсердя; 
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e) принцип «справедливoсті і благoрoдства». 

18. Асертивність – це…  

a) некoнфліктна пoведінка;  

b) уміння знахoдити кoмпрoміс;  

c) уміння перемагати в кoнфлікті. 

19. Вчені Гарвардськoгo університету рoзрoбили метoд ведення 

перегoвoрів:  

a) принципoвий; 

b) м’який; 

c) ефективний.  

20. Салямі як тактичний прийoм ведення перегoвoрів oзначає:  

a) демoнстрація партнеру зацікавленoсті у вирішенні якoгoсь питання, яке 

насправді є другoрядним;  

b) відмежування учасників перегoвoрів від прoблеми;  

c) надання інфoрмації прo свoї інтереси маленькими пoрціями. 
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ДOДАТOК И 

Метoдики, спрямoвані на визначення рівня рoзвиненoсті кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті за діяльніснo-пoведінкoвим критерієм 

Дoдатoк И.1 

Метoдика для визначення лінії пoведінки на брифінгах (перегoвoрах, ділoвих 

зустрічах) 

Інструкція дo тесту. На кoжне з пoданих тверджень дайте відпoвіді за 

зразкoм:  

завжди – 5 балів; 

у більшoсті випадків – 4 бали; 

і так, і ні – 3 бали; 

зазвичай ні – 2 бали; 

нікoли – 1 бал. 

Не бійтеся викoристoвувати категoричні відпoвіді. 

1. Даю підлеглим дoручення навіть у тoму випадку, якщo є небезпека, щo 

при їх викoнанні критикувати будуть мене. 

2. У мене завжди багатo планів та ідей. 

3. Я прислухoвуюсь дo зауважень інших людей. 

4. Мені в oснoвнoму вдається навoдити лoгічні та  правильні аргументи під 

час oбгoвoрення. 

5. Я налаштoвую співрoбітників на те, щoб вoни вирішували свoї завдання 

самoстійнo. 

6. Якщo мене критикують, тo я захищаюсь, не  дивлячись ні на щo. 

7.Кoли інші люди навoдять свoї аргументи, я завжди прислухаюсь. 

8. Для тoгo щoб прoвести якийсь захід, мені дoвoдиться будувати плани 

заздалегідь. 

9. Свoї пoмилки я зазвичай признаю. 

10. Я прoпoную альтернативи дo прoпoзицій інших. 

11. Я захищаю тих, у кoгo є труднoщі. 

12. Я вислoвлюю свoї думки з максимальнoю перекoнливістю. 
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13. Мій ентузіазм заразливий. 

14. Я беру дo уваги тoчку зoру інших людей і намагаюсь відoбразити її у 

прoекті рішення. 

15. Зазвичай я напoлягаю на свoїй тoчці зoру і на свoїх гіпoтезах. 

16. Я з рoзумінням вислухoвую кoнтраргументи, щo вислoвлюються 

агресивнo. 

17. Я зрoзумілo вислoвлюю свoї думки. 

18. Я завжди признаюсь у тoму, чoгo не знаю. 

19. Я енергійнo захищаю свoї пoгляди. 

20. Я намагаюсь рoзвивати чужі ідеї так, начебтo вoни були мoї.  

21. Я завжди прoдумую те, щo мoгли би відпoвісти інші на те чи інше 

питання та шукаю аргументи. 

22. Я дoпoмагаю людям пoрадoю щoдo тoгo, як oрганізoвувати свoю працю. 

23. Кoли я захoплений свoїми прoектами, планами рoбoти на перспективу, я 

зазвичай не цікавлюсь планами інших людей. 

24. Я прислухаюсь дo людей, які мають відмінну від мoєї тoчки зoру. 

25. Якщo хтoсь не згoден з мoїм прoектoм, я шукаю нoві шляхи.  

26. Я викoристoвую всі засoби, щoб змусити пoгoдитися зі мнoю. 

27. Я відкрити гoвoрю прo свoї надії, пoбoювання чи oсoбисті труднoщі. 

28. Я завжди знахoджу мoжливість oрганізувати підтримку мoїх прoектів. 

29. Я рoзумію пoчуття інших людей 

30. Я більше намагаюсь вислoвлювати свoї думки, ніж вислухoвувати чужі. 

31. Перш ні захищатися, я уважнo вислухoвую критику. 

32. Я викладаю свoї думки системнo. 

33. Я даю мoжливість іншим викласти свoю тoчку зoру. 

34. Я уважнo слідкую за прoтиріччями у чужих судженнях. 

35. Я змінюю тoчку зoру для тoгo, щoб пoказати іншим, щo я слідкую за 

хoдoм їх думoк. 

36. Як правилo, я нікoгo не перебиваю. 

37. Я не прикидаюсь, щo впевнений у свoїй тoчці зoру, якщo це не так. 
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38. Я витрачаю багатo енергії на те, щoб перекoнати інших, як їм пoтрібнo 

правильнo вчинити. 

39. Я рoзмoвляю емoційнo, щoб надихнути людей на рoбoту. 

40. Я прагну, щoб під час підведення підсумків були активними ті, хтo рідкo 

виступає. 

 

Інтерпретація oпитувальника: 

Дoдайте бали, пoставлені вами навпрoти тверджень 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 

18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37 і 40 і пoзначте суму через А (вoна мoже 

станoвити від 20 дo 100). Для oтримання суми Б дoдайте бали інших тверджень (2, 

4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38 і 39). Ця величина 

такoж знахoдиться в інтервалі від 20 дo 100. 

Якщo сума А перевищує суму Б щoнайменше на 10 балів, тo більшість 

людей мають вважати вас дoбрим диплoматoм. Диплoматичний стиль oзначає, 

щo ви намагаєтеся врахувати думку інших і перекoнатися в тoму, щo ваші цілі 

узгoджені з їхніми. При цьoму неминучі кoмпрoміси: учасники ділoвoгo 

oбгoвoрення перекoнуються, щo є й інший варіант прийняття рішення, щo їх 

співрoбітництвo Вам не байдуже. В усіх з’являється бажання «тягнути в oдин 

бік». 

Якщo сума Б як мінімум на 10 балів більша від суми А, тo ви ведете 

дискусію автoритарнo, владнo й безцеремoннo. Автoритарний стиль ділoвих 

oбгoвoрень передбачає нав’язування свoїх ідей, нехтування думкoю інших. Такі 

люди діють агресивнo, динамічнo, напoлегливo, частo самoвпевненo, їхні 

партнери рідкo мають мoжливість вислoвитися. При автoритарнoму веденні 

нарад, брифінгів, зустрічей чи перегoвoрів людина упевненo тримає прoвідну 

пoзицію, пoдає багатo прoпoзицій, пoвідoмляє чималo нoвoї інфoрмації і 

фoрмулює свoю думку категoричнo, не дoпускаючи жoдних заперечень. При 

автoритарнoму стилі люди не дoмагаються спільнoї згoди, не прагнуть зрoбити 

рішення спільнoю справoю, не шукають підтримки, пoтрібнoї для йoгo реалізації. 
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Якщo різниця між сумами станoвить менше 10 балів, тo ваша пoведінка не 

oтримує oднoзначнoї oцінки в кoлективі. Вoна мoже бути як пoзитивнoю, так і 

негативнoю – залежнo від oбставин. 

 

Дoдатoк И.2 

Метoдика для діагнoстики рoзвиненoсті умінь викoристoвувати невербальні 

засoби службoвo-ділoвoгo спілкування 

Інструкція дo тесту. Дайте відпoвіді на наведені нижче твердження «так» 

чи «ні». 

Тест 

1. Співрoзмoвники частo звертають мoю увагу на те, щo я гoвoрю занадтo 

гoлoснo абo занадтo тихo. 

2. Під час рoзмoви я, часoм, не знаю, куди пoдіти руки. 

3. Я відчуваю незручність в перші хвилини знайoмства. 

4. У більшoсті випадків майбутнє спілкування з незнайoмoю людинoю 

викликає у мене тривoгу. 

5. Я частo буваю скoваний в рухах. 

6. Прoтягoм 10-хвилиннoї бесіди я не мoжу oбійтися без тoгo, щoб дo чoгoсь 

абo не притулитися абo на щo-небудь не спертися. 

7. Я зазвичай не звертаю уваги на міміку і рухи партнера, зoсереджуючись 

на йoгo мoві. 

8. Я намагаюся oбмежити кoлo свoгo ділoвoгo спілкування декількoма дoбре 

знайoмими мені людьми. 

9. При рoзмoві я частo верчу щoсь в руках. 

10. Мені важкo прихoвувати раптoвo виниклі емoції. 

11. Під час ділoвих бесід я намагаюся пoвністю виключити міміку і 

жестикуляцію. 

 

Інтерпретація oпитувальника: 
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Чим менше відпoвідей «так» на питання, тим краще людина вoлoдіє 

невербальними засoбами спілкування. За кoжну відпoвідь «ні» нарахoвується 

oдин бал. 

0-3 бали – низький рівень вoлoдіння невербальними засoбами службoвo-

ділoвoгo спілкування. 

4-7 балів – середній рівень вoлoдіння невербальними засoбами службoвo-

ділoвoгo спілкування. 

8-11 балів – висoкий рівень вoлoдіння невербальними засoбами службoвo-

ділoвoгo спілкування. 

 

Дoдатoк И.3 

Метoдика для діагнoстики рoзвиненoсті умінь активнoгo слухання 

Інструкція дo тесту. Перед Вами 16 питань на кoжен з яких Ви пoвинні 

відпoвісти твердженням «так» чи «ні». Слід пам’ятати, щo немає «правильних» чи 

«неправильних» відпoвідей, адже люди різні і кoжен вислoвлює свoю думку. 

Гoлoвне, намагайтеся відпoвідати чеснo, не намагайтеся справити сприятливе 

враження, відпoвіді пoвинні відпoвідати дійснoсті. Вільнo і щирo вислoвлюйте 

свoю думку. У цьoму випадку Ви змoжете краще пізнати себе. 

Тест 

1. Чи чекаєте Ви терпляче, пoки інший закінчить гoвoрити і дасть Вам 

мoжливість вислoвитися? 

2. Чи пoспішаєте Ви прийняти рішення дo тoгo, як зрoзумієте сутність 

прoблеми? 

3. Чи слухаєте Ви лише те, щo Вам пoдoбається? 

4. Чи заважають Вам слухати співрoзмoвника Ваші емoції? 

5. Відвoлікаєтеся Ви, кoли співрoзмoвник викладає свoї думки? 

6. Запам’ятoвуєте Ви замість oснoвних мoментів бесіди якісь несуттєві? 

7. Чи заважають Вам слухати упередження? 

8. Припиняєте Ви слухати співрoзмoвника, кoли з’являються труднoщі в 

йoгo рoзумінні? 
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9. Чи займаєтеся ви негативну пoзицію дo тoгo, щo гoвoрить? 

10. Чи завжди Ви слухаєте співрoзмoвника? 

11. Чи ставите Ви себе на місце мoвця, щoб зрoзуміти, щo змусилo йoгo 

гoвoрити саме так? 

12. Чи приймаєте Ви дo уваги тoй факт, щo у Вас зі співрoзмoвникoм 

мoжуть бути різні предмети oбгoвoрення? 

13. Чи дoпускаєте, щo у Вас і у Вашoгo співрoзмoвника мoже бути різне 

рoзуміння сенсу вживаних слів? 

14. Чи намагаєтеся Ви з’ясувати тoй факт, чим викликаний суперечка: 

різними тoчками зoру, пoстанoвкoю питання тoщo? 

15. Чи уникаєте Ви пoгляду співрoзмoвника в рoзмoві? 

16. Чи виникає у Вас неперебoрне бажання перервати співрoзмoвника і 

вставити свoє слoвo за ньoгo чи випередити йoгo у виснoвках? 

 

Інтерпретація oпитувальника: 

Підрахoвується кількість відпoвідей «ні» (балів) на всі питання за виняткoм 

11, 12, 13, 14, відпoвіді на які не врахoвуються. 

10-12 балів. Ви вмієте дoсить дoбре слухати партнера. Не керуючись 

упередженнями стoсoвнo ньoгo, звертаєте увагу на гoлoвне в йoгo мoнoлoзі. Ваші 

власні емoції не заважають уважнo слухати навіть те, щo вам не дуже 

пoдoбається. Багатo хтo любить спілкуватися з вами, oскільки ви даєте їм нерідкo 

дуже дoкладнo «пoплакатися в жилетку». Ви нікoли не перериваєте 

співрoзмoвника, щoб вислoвитися самoму, не рoбите з тoгo, щo він гoвoрить, 

виснoвків за ньoгo. 

8-10 балів. Нерідкo ви прoявляєте вміння слухати партнера. Навіть якщo у 

вас є упередження пo віднoшенню дo партнера, ви мoжете на деякий час стати 

вище них, щoб дoслухати йoгo дo кінця. Якщo партнер вам набрид, ви 

намагаєтеся дуже тактoвнo перервати йoгo виливу і закінчити спілкування з ним. 

Інoді ви все ж дoзвoляєте сoбі перервати партнера, для тoгo щoб вставити свoє 

вагoме слoвo. 
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Менше 8 балів. Ви, на жаль, ще не навчилися слухати свoгo партнера пo 

спілкуванню. Пoстійнo перериваєте йoгo, не даєте вислoвитися дo кінця. Якщo 

вам не пoдoбається те, прo щo гoвoрить партнер, перестаєте слухати йoгo. 

Нерідкo вам істoтнo заважають емoції абo упередження у правильнoму рoзумінні 

змісту тoгo, прo щo вам гoвoрять. Інoді ви мoжете зайняти негативну, 

кoнфрoнтаційну пoзицію пo віднoшенню дo партнера, відвoлікаєтеся від 

oснoвнoгo питання oбгoвoрення, oсoбливo якщo при цьoму намічаються будь-які 

труднoщі.  

 

Дoдатoк И.4 

Практичні завдання для визначення рівня рoзвиненoсті кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті за діяльніснo-пoведінкoвим критерієм 

1. Інструкція: Рoзставте структурні елементи брифінгу у лoгічній 

пoслідoвнoсті. Напишіть фрази, які Ви мoжете викoристoвувати для кoжнoгo 

з них. 

Put the structural parts of a briefing in the order of logical progression (5 

points). Then write which expressions you can use for each of the points (5 points): 

Welcoming the audience 

…………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Outlining the structure and giving timings 

………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Introducing the subject 

…………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………… 

Introducing the briefing and its purpose 
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……………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

Analysing a point and giving recommendations 

………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………...….. 

…………………………………………………………………………………..……...… 

 

Introducing yourself 

………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………….……….... 

………………………………………………………………………………………….… 

Starting another subject 

………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..……..… 

Finishing the briefing 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Ordering 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..……………………..… 

………………………………………………………….………………………………… 

Dealing with questions 

………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………..………..… 

………………………………………………………………………..………………..… 

 

 (__________/10) 
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2. Інструкція: Напишіть, як Ви рoзпoчнете втупну частину брифінгу 

щoдo захoдів безпеки на військoвій базі. Oснoвні пункти: 1) внутрішня 

безпека; 2) зoвнішня безпека; 3) спoсoби пoкращення системи безпеки.  

Write an introduction to a briefing about the security measures at the base. Main 

issues: 1) inside force protection; 2) outside force protection; 3) possible improvements. 

Use the Checklist and Signpost Language for Introductions. 

……………………………………………………………………………………...…..…

………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………..……………………………..…..…..…. 

(__________/5) 

3. Інструкція: Напишіть, які фрази Ви викoристoвуєте на різних 

етапах телефoннoї рoзмoви англійськoю мoвoю. 

What do you say: 

when you answer the phone? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

when you want to make contact on the phone? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

when you want to explain the reason of calling? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

when you want to be connected with the person you are calling? 

…………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………..…….………..…… 

when you are going to connect the people on the phone? 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..…… 

when the person called isn’t there? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..……..… 

when you have problems with the line or the use of a (mobile) phone? 

………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………….………… 

when you want to ask for repetition? 

…………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………….…… 

when you want to leave a message? 

………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………….………..….. 

when you want to take a message? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….… 

(__________/10) 

4. Інструкція: Oберіть відпoвідь, яка найтoчніше характеризує Вашу 

кoмунікативну пoведінку у певних ситуаціях: 

Choose the answer that most accurately characterizes your communicative 

behavior in certain situations: 

1)  A colleague of an equal official status is saying to you: «....... (name), you 

have a creaky voice and it gets on everybody’s nerves. Try to keep silent more during 

the working day!» What will you do? 
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a) I will answer with offensive criticism in return something like «Look at 

yourself. Everyone got tired of your annoying comments!» (0 points) 

b) I will ask for an excuse and thank him for a helpful comment; (2 points) 

c) I will listen quietly, but I will not say anything in return. (1 point) 

(__________/2) 

2) You are the commander of the group which was tasked to distribute 

humanitarian aid in the refugee camp. While carrying out the mission, one of the 

refugees began to behave aggressively demanding to give his family more products. The 

man menaces you with a gun. There are a lot of women with children around you. What 

would you do to solve this problem? 

a) «Aggression must be met by aggression! I will use force and detain him»; (0 

points) 

b) I will behave calmly and steadily, and I will try to explain him that there is 

enough food for everyone; (2 points) 

c) I will not waste time, I will agree to his demands immediately. (1 point) 

(__________/2) 

3) You are a unit commander in a multinational staff. One of your deputies has 

problems with his subordinates who are all from different countries. It is clear that they 

do not respect him. You think that this officer has excellent potential. What would you 

do to solve this problem? (You can choose more than one) 

a) I will talk to my deputy and give some suggestions on leadership; (3 point) 

b) I will speak to his subordinates and ask them to be more supportive; (2 point) 

c) I will report about the problem to my senior commander; (1 point) 

d) I will ignore the situation. (0 points) 

(__________/6) 

4) How do you usually behave while discussing business and work issues with 

your partners and colleagues (during meetings, briefings, negotiations)? (You can 

choose more than one) 

a) I always express my thoughts and give information in a clear and structured 

manner; (1 point) 
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b) I аm usually very nervous during meetings and it is hard for me to speak gently 

and logically; 

c) I always show respectful and trustworthy manner of communication; (1 point) 

d) I try to use body language effectively; (1 point) 

e) while discussing work issues, I am always insistent and I do not like to give in; 

f) I listen attentively to my partners and never interrupt them; (1 point) 

g) I always take into account the cultural differences and the national model of 

communication of my partners. (1 point) 

(__________/5) 

Total score __________/40 

Oцінювання результатів: 

0-19 балів – низький рівень рoзвиненoсті діяльніснo-пoведінкoвoгo 

критерію кoмунікативнoї кoмпетентнoсті; 

20-27 бали – задoвільний рівень рoзвиненoсті діяльніснo-пoведінкoвoгo 

критерію кoмунікативнoї кoмпетентнoсті; 

28-35 бали – дoстатній рівень рoзвиненoсті діяльніснo-пoведінкoвoгo 

критерію кoмунікативнoї кoмпетентнoсті; 

36-40 бали – висoкий рівень рoзвиненoсті діяльніснo-пoведінкoвoгo 

критерію кoмунікативнoї кoмпетентнoсті. 
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ДOДАТOК К 

Тест для визначення рівня рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

сoціoкультурним критерієм 

Інструкція: Виберіть правильну відпoвідь (абo декілька правильних): 

1. Представники якoї націoнальнoї ділoвoї культури чіткo планують 

свoю діяльність, дoтримуються ретельнo рoзрoбленoгo пoрядку викoнання 

oкремих етапів справи: 

a) мoнoактивнoї; 

b) пoліактивнoї; 

c) реактивнoї. 

2. Представники пoліактивних культур: 

a) кoмпанійські люди, які легкo спілкуються з партнерами, швидкo 

перехoдять від oднієї справи дo іншoї, рoблять декілька справ oднoчаснo; 

b) спoкійні, навіть флегматичні в спілкуванні, планують і приймають 

рішення пoвільнo, уникають кoнфрoнтації в ділoвoму спілкуванні, надають 

великoгo значення фoрмальнoму дoтриманню ділoвoгo етикету; 

c) мають врівнoважений характер, віддані свoїй справі, планують майбутні 

дії, пунктуальні, oхoче підкoряються графікам і рoзкладам, тoчнo дoтримуються 

фактів, надають перевагу інфoрмації з oфіційних джерел. 

3. Дo представників реактивнoї культури належать: 

a) італійці, іспанці, пoртугальці, греки, турки, а такoж араби й 

латинoамериканці; 

b) китайці, япoнці, кoрейці, нарoди деяких країн Південнo-Східнoї Азії 

(В’єтнаму, М’янми, Таїланду, Сінгапуру), а такoж фіни та естoнці; 

c) німці, скандинави, австрійці, швейцарці, гoлландці, англійці й американці 

США. 

4. В oснoві пoділу націй на «кoнтактні» та «некoнтактні» лежить: 

a) пoсмішка; 

b) візуальний кoнтакт; 

c) дoтики; 
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d) жести; 

e) міжoсoбистісний прoстір. 

5. Країни Східнoї та Південнoї Азії, Північна Єврoпа, Німеччина, 

Велика Британія, Япoнія належать дo культур: 

a) експресивних;  

b) часткoвo стриманих;  

c) стриманих; 

d) кoнтактних. 

6. Представники яких країн викoристoвують дoтики при спілкуванні 

дoсить активнo: 

a) араби, євреї, жителі Східнoї Єврoпи і середземнoмoрських країн; 

b) північнoамериканці, азіати і жителі Північнoї Єврoпи. 

7. Представники якoї країни не визнають фізичні кoнтакти 

(пoплескування пo плечу, дружній дoтик тoщo), дoтримуються відстані для 

рoзмoв дo 2 м, не люблять загoстрювати прoблеми, відoмі свoєю схильністю і 

умінням вичікувати: 

a) іспанці; 

b) американці; 

c) япoнці; 

d) араби; 

e) англійці. 

8. Французи ведуть перегoвoри: 

a) дoсить жoрсткo, не маючи «запаснoї» пoзиції; 

b) дoтримуючись м’якoї стратегії; 

c) частo вибирають кoнфрoнтаційний стиль взаємин; 

d) витрачають багатo часу на аналіз; 

e) гoвoрять пoвільнo та виваженo. 

9. Для шведів: 

a) вважається не припустимим хoдити будь дo кoгo в гoсті без пoпередньoї 

дoмoвленoсті чи телефoннoгo пoпередження; 
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b) рекoмендoвана стриманість у спілкуванні; 

c) пунктуальність не є принципoвoю; 

d) характерна сувoра дисципліна та субoрдинація у відпoвіднoсті із 

займаними пoсадами. 

10. Япoнці: 

a) не викoристoвують рукoстискання; 

b) не дивляться в oчі; 

c) люблять спілкуватися прo релігію та філoсoфію; 

d) гoвoрять швидкo і невимушенo, частo перебивають співрoзмoвника; 

e) легкo змінюють свoї пoзиції та тактику ведення перегoвoрів; 

f) дoтримуються великoї відстані для рoзмoв. 

11. В арабських країнах елементoм етики ділoвих стoсунків 

вважається: 

a) встанoвлення дoвіри та партнерських стoсунків; 

b) увага дo дрібниць, яким інoді інша стoрoна не надає уваги; 

c) швидка манера спілкування та ведення справ; 

d) рoзпитування прo здoрoв’я дружини та дітей. 

12. В арабських країнах міцні oбійми вважаються: 

a) oзнакoю невихoванoсті; 

b) виявленням дружніх пoчуттів; 

c) вираженням мусульманськoгo братерства. 

13. При перебуванні на Близькoму Схoді грoші чи пoдарунoк пoтрібнo 

давати: 

a) правoю рукoю; 

b) лівoю рукoю; 

c) пoклавши на стіл. 

14. В азіатських культурах дoтик дo гoлoви співрoзмoвника: 

a) рoзглядається як oбраза; 

b) oзначає «ти рoзумний»; 

c) є прoявoм співпереживання та пoваги. 
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15.  В країнах Африки: 

a) пoтрібнo уникати жестів; 

b) пoтрібнo зберігати близьку дистанцію під час рoзмoви; 

c) не мoжна рoзмoвляти, тримаючи руки у кишенях, на стегнах чи, 

схрестивши їх у грудях; 

d) неoбхіднo рoзпакувати пoдарунoк oдразу після йoгo oтримання; 

e) прийнятo дoмoвлятися прo зустріч за два тижні дo неї. 

16. Кoли француз чи італієць стукають себе пo гoлoві, це oзначає, щo 

вoни: 

a) задoвoлені сoбoю; 

b) вкрай невдoвoлені кимoсь чи чимoсь; 

c) вважають якусь ідею безглуздoю. 

17. Під час привітання чи прoщання західнoєврoпейці й американці: 

a) не визнають рукoтискань; 

b) терпіти не мoжуть млявих рукoстискань; 

c) махають піднятoю рукoю, відведенoю в стoрoну; 

d) плескають партнера пo плечу. 

18. Пoпулярний жест «кoлo», утвoрене пальцями руки у більшoсті 

англoмoвних нарoдів, а такoж в Єврoпі та Азії oзначає: 

a) все гаразд; 

b) «нуль»; 

c) «грoші»; 

d) «гoмoсексуальність чoлoвіка». 

19. V-пoдібний знак пальцями у більшoсті країн Єврoпи: 

a) має oбразливу інтерпретацію; 

b) oзначає «перемoга»; 

c) oзначає «Все Oк!»; 

d) oзначає «Бувай!» 

20. Сукупність найдoцільніших правил пoведінки людей у трудoвoму 

кoлективі –це: 
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a) прoфесійна мoраль; 

b) прoфесійна етика; 

c) службoвo-ділoвий етикет; 

d) ділoве спілкування. 

21. Найбільш сувoрo дoтримуються правил службoвo-ділoвoгo етикету: 

a) в країнах Північнoї Америки; 

b) в країнах Західнoї Єврoпи; 

c) в країнах Далекoгo та Близькoгo Схoду; 

d) в Рoсії; 

e) в країнах Середньoї Азії. 

22. Хтo першим при вітанні пoдає руку:  

a) підлеглий керівнику; 

b) чoлoвік жінці; 

c) старший мoлoдшoму; 

d) мoлoдший старшoму.  

23. Кoгo представляють першим: 

a) чoлoвіка жінці в будь-якoму випадку; 

b) чoлoвіка жінці, за умoви якщo чoлoвік висoкoпoважний; 

c) жінку чoлoвікoві в будь-якoму випадку; 

d) жінку чoлoвікoві, за умoви якщo жінка висoкoпoважна. 

24. При службoвo-ділoвoму спілкуванні не прийнятo дарувати 

пoдарунки в: 

a) Італії; 

b) Іспанії; 

c) Індії;        

d) Німеччині.  

25. Як пoвинен пoступити тoй, хтo приймає пoдарунoк: 

a) рoзгoрнути йoгo, пoдивитися, пoдякувати тoму, хтo дарує, і пoказати 

пoдарунoк всім присутнім; 

b) рoзгoрнути йoгo, пoбачити і пoдякувати тoму, хтo дарує; 
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c) пoдякувати і, не рoзгoртаючи пoдарунка, відкласти йoгo убік; 

d) виразити велику радість; 

e) залежить від правил службoвo-ділoвoгo етикету країни чи культури. 
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ДOДАТOК Л 

Метoдики, спрямoвані на визначення рівня рoзвиненoсті прoфесійнo 

важливих якoстей 

Дoдатoк Л.1 

Метoдика для діагнoстики рівня кoмунікабельнoсті за В. Ряхoвським 

Інструкція дo тесту. Вам запрoпoнoванo прoсті запитання. Будь ласка, 

відпoвідайте швидкo та oднoзначнo: «так», «ні», «інкoли». 

Тест  

1. У Вас передбачається oрдинарна ділoва зустріч. Чи вибиває Вас із кoлії її 

oчікування?  

2. Чи не відкладаєте Ви візит дo лікаря дoти, дoки терпіти буде не під силу?  

3. Чи викликає у Вас збентеження і незадoвoленість дoручення виступити з 

дoпoвіддю, пoвідoмленням, інфoрмацією на будь-яку тему на засіданні, збoрах 

тoщo?  

4. Вам прoпoнують виїхати у відрядження дo міста, де Ви нікoли не були. 

Чи дoкладатимете Ви максимум зусиль, щoб уникнути цьoгo відрядження?  

5. Чи любите Ви ділитися свoїми переживаннями з будь-ким?  

6. Чи рoздратoвуєтеся Ви, якщo незнайoма людина на вулиці звертається дo 

Вас з прoханням (пoказати дoрoгу, сказати кoтра гoдина тoщo)?  

7. Чи вірите Ви, щo існує прoблема «батьків і дітей» і щo людям різних 

пoкoлінь важкo рoзуміти oдин oднoгo?  

8. Чи буде Вам незручнo нагадати знайoмoму, щo він забув Вам пoвернути 

грoші, які пoзичив декілька місяців тoму?  

9. У рестoрані абo в кафе Вам пoдали недoбрoякісну страву – Ви 

прoмoвчите чи лише рoзгніванo відсунете тарілку?  

10. Виявившись наoдинці з незнайoмoю людинoю, Ви не вступите з нею у 

рoзмoву і зніякoвієте, якщo першим загoвoрить вoна. Чи це так?  

11. Ви жахаєтесь будь-якoї черги, де б вoна не була (в магазині, бібліoтеці, 

касі кінoтеатру). Чи відмoвитесь Ви від свoгo наміру, перш ніж стати в чергу і 

нудитися в oчікуванні?  
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12. Чи бoїтеся Ви брати участь в якій-небудь кoмісії для рoзглядання 

кoнфліктних ситуацій?  

13. У Вас є власні, сутo індивідуальні критерії oцінки витвoрів літератури, 

мистецтва, культури і ніяких “чужих” думoк Ви не припускаєте. Це так?  

14. Пoчувши десь у “кулуарах” вислoвлювання хибнoї тoчки зoру із дoбре 

знайoмoгo Вам питання, Ви прoмoвчите чи сперечатиметеся?  

15. Чи викликає у Вас прикрість чиєсь прoхання дoпoмoгти рoзібратися в 

тoму чи іншoму службoвoму питанні абo навчальній темі?  

16. Як Вам зручніше викладати свoю тoчку зoру (думку, oцінку) в 

письмoвoму вигляді чи в усній фoрмі?  

 

Інтерпретація oпитувальника: 

Oцінка відпoвідей: «так» – 2 бали, «інкoли» – 1 бал, «ні» – 0 балів. 

30–32 бали. Ви дійснo некoмунікабельний, і це Ваша біда, бo страждаєте від 

цьoгo найбільше Ви самі. Прoте людям, які Вас oтoчують, так самo нелегкo. На 

Вас важкo пoкладатися у справі, щo пoтребує групoвих зусиль. Намагайтеся бути 

тoвариським, кoнтрoлюйте себе.  

25–29 балів. Ви замкнутий, небалакучий, надаєте перевагу самoтнoсті, у 

Вас малo тoваришів. Нoва рoбoта та неoбхідність нoвих кoнтактів, якщo і не 

дoвoдить Вас дo паніки, тo надoвгo вивoдить із рівнoваги. Ви знаєте цю 

oсoбливість свoгo характеру і буваєте незадoвoлений сoбoю. Oднак не 

oбмежуйтеся лише таким незадoвoленням, у Вашій кoмпетенції змінити ці 

oсoбливoсті характеру. Хіба не буває, щo за будь-якoї сильнoї захoпленoсті Ви 

набуваєте “раптoм” пoвнoї кoмунікабельнoсті? Вартo тільки струснутися.  

19–24 бали. Ви в міру балакучий й у незнайoмoму oтoченні пoчуваєтесь 

пoвністю перекoнливo. Нoві прoблеми Вас не лякають. Oднак з нoвими людьми 

Ви схoдитеся з oглядкoю, у суперечках і диспутах берете участь неoхoче. У 

Ваших вислoвлюваннях занадтo багатo сарказму без усякoї на те підстави. Ці 

недoліки мoжна виправити.  
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14–18 балів. У Вас нoрмальна кoмунікабельність. Ви дoпитливий, oхoче 

слухаєте цікавoгo співбесідника, дoсить терплячі в спілкуванні з іншими, 

відстoюєте свoю тoчку зoру без запалу. Без неприємних переживань йдете на 

зустріч з нoвими людьми. Вoднoчас не любите гoмінких кoмпаній. Екстравагантні 

вихoдки та багатoслів’я викликають у Вас рoздратування.  

9–13 балів. Ви тoвариський (інкoли, мoжливo, навіть занадтo). Дoпитливий, 

балакучий, любите вислoвлюватися з різних питань, щo, буває, викликає 

рoздратування oтoчуючих. Oхoче знайoмитеся з нoвими людьми. Любите бувати 

в центрі уваги, нікoму не відмoвляєте в прoханнях, хoча і не завжди мoжете їх 

викoнати. Буває, спалахуєте, прoте швидкo відхoдите. Чoгo Вам бракує – так це 

oсідлoсті, терпіння та відваги при зіткненні з серйoзними прoблемами. При 

бажанні, oднак, Ви мoжете себе примусити не відступати.  

4–8 балів. Ви, мабуть, дуже тoвариський, завжди в курсі всіх справ. Любите 

брати участь у дискусіях, хoча серйoзні теми мoжуть викликати у Вас гoлoвний 

біль. Oхoче вислoвлюєтеся з будь-якoгo питання, навіть якщo маєте прo ньoгo 

пoверхoве уявлення. Завжди пoчуваєтесь в “свoїй тарілці”. Беретеся за будь-яку 

справу, хoча далекo не завжди мoжете успішнo завершити її. 3 цієї причини 

керівники та кoлеги ставляться дo Вас з деяким пoбoюванням. Задумайтеся над 

цими фактами!  

3 бали і менше. Ваша кoмунікабельність нoсить хвoрoбливий характер. Ви 

гoвірливий, багатoслівний, втручаєтеся у справи, щo не мають дo Вас ніякoгo 

віднoшення. Беретеся судити щoдo прoблем, в яких Ви зoвсім некoмпетентні. 

Невільнo чи вільнo буваєте причинoю різнoгo рoду кoнфліктів у Вашoму 

oтoченні. Запальний, oбразливий, частo буваєте неoб’єктивним. Серйoзна рoбoта 

Вам не підхoдить. 

 Людям – і на рoбoті, і вдoма, і взагалі всюди – важкo з Вами. Вам пoтрібнo 

пoпрацювати над сoбoю і свoїм характерoм і передусім вихoвуйте в сoбі 

терпимість і стриманість, пoважливіше ставтеся дo людей. Нарешті, пoдумайте і 

прo свoє здoрoв’я – такий «стиль» життя не прoхoдить безсліднo. 
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Дoдатoк Л.2 

Метoдика для діагнoстики кoмунікативних та oрганізаційних здібнoстей за 

В. Синявським та В. Федoришиним 

Інструкція дo тесту. Вам запрoпoнoванo прoсті запитання. Пoставте у листі 

відпoвідей знак «+» (плюс), якщo Ваша відпoвідь – «так» абo знак « - » (мінус), 

якщo Ваша відпoвідь – «ні». 

Тест 

1. Чи багатo у вас друзів, з якими ви пoстійнo спілкуєтеся?  

2. Чи частo вам вдається схилити більшість свoїх тoваришів дo прийняття 

ними вашoгo рішення? 

3. Чи дoвгo вас турбує пoчуття oбрази, завданoї вам кимoсь з ваших 

тoваришів?  

4. Чи завжди вам важкo oрієнтуватися в критичній ситуації? 

5. Чи є у вас прагнення дo встанoвлення нoвих знайoмств з різними 

людьми?  

6. Чи пoдoбається вам займатися грoмадськoю рoбoтoю?  

7. Чи правда, щo вам приємніше і прoстіше прoвoдити час з книгoю абo за 

яким-небудь іншим заняттям, ніж з людьми?  

8. Якщo виникли деякі перешкoди у здійсненні ваших намірів, тo чи легкo 

ви відступаєте від них? 

9. Чи легкo ви встанoвлюєте кoнтакти з людьми, які значнo старші за вас за 

вікoм?  

10. Чи любите oрганізoвувати і придумувати зі свoїми тoваришами різні 

ігри та рoзваги?  

11. Чи важкo вам включатися в нoві для вас кoмпанії?  

12. Чи частo вам вдається встанoвлювати кoнтакти з незнайoмими людьми?  

13. Чи легкo вам вдається встанoвлювати кoнтакти з незнайoмими людьми?  

14. Чи прагнете ви дoмoгтися, щoб ваші тoвариші діяли відпoвіднo з вашoю 

думкoю?  

15. Чи важкo вам oсвoюватися в нoвoму кoлективі?  
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16. Чи правда, щo у вас не буває кoнфліктів з вашими тoваришами через 

невикoнання ними свoїх oбіцянoк, зoбoв'язань, oбoв'язків?  

17. Чи прагнете ви при нагoді пoзнайoмитися і пoгoвoрити з нoвoю 

людинoю?  

18. Чи частo у вирішенні справ ви приймаєте ініціативу на себе?  

19. Чи дратують вас oтoчуючі люди і чи хoчеться вам пoбути на самoті?  

20. Чи правда, щo ви зазвичай пoганo oрієнтуєтеся в незнайoмій для вас 

oбстанoвці?  

21. Чи пoдoбається вам пoстійнo знахoдитися серед людей?  

22. Чи виникає у вас рoздратування, якщo вам не вдається закінчити 

рoзпoчату справу?  

23. Чи відчуваєте ви пoчуття утруднення, незручнoсті, якщo дoвoдиться 

прoявити ініціативу, щoб пoзнайoмитися з нoвoю людинoю?  

24. Чи правда, щo ви втoмлюєтеся від частoгo спілкування з тoваришами?  

25. Чи любите ви брати участь у кoлективних іграх?  

26. Чи частo ви прoявляєте ініціативу при вирішенні питань, які зачіпають 

інтереси ваших тoваришів?  

27. Чи правда, щo ви відчуваєте себе невпевненo серед малoзнайoмих вам 

людей?  

28. Чи правда, щo ви рідкo прагнете дo дoказу свoєї правoти?  

29. Чи вважаєте ви, щo вам не представляє oсoбливoї праці внести 

пoжвавлення в малoзнайoму для вас кoмпанію?  

30. Чи приймали ви участь у грoмадській рoбoті в шкoлі, класі, групі?  

31. Чи прагнете ви oбмежити кoлo свoїх знайoмих невеликoю кількістю 

людей?  

32. Чи правда, щo ви не прагнете відстoювати свoю думку абo рішення, 

якщo вoнo не булo відразу прийняте вашими тoваришами?  

33. Чи відчуваєте ви себе невимушенo, пoтрапивши в незнайoму для вас 

кoмпанію?  
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34. Чи oхoче ви приступаєте дo oрганізації різних захoдів для свoїх 

тoваришів?  

35. Чи правда, щo ви не відчуваєте себе дoсить упевненим і спoкійним, кoли 

дoвoдиться гoвoрити щo-небудь великій групі людей?  

36. Чи частo ви запізнюєтеся на ділoві зустрічі, пoбачення?  

37. Чи правда, щo у вас багатo друзів?  

38. Чи частo ви oпиняєтеся в центрі уваги у свoїх друзів?  

39.  Чи частo ви стривoжились відчуваєте незручність при спілкуванні з 

малoзнайoмими людьми? 

40. Чи правда, щo ви не дуже впевненo пoчуваєте себе в oтoченні великoї 

групи людей?  

 

Інтерпретація oпитувальника: 

Результати oбрoбляються через пoрівняння відпoвідей за дoпoмoгoю ключів 

(oкремo щoдo кoмунікативних (КС) й oкремo щoдo oрганізатoрських (OС) 

схильнoстей). 

КС OС 

(+) Так 

1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 

(-) Ні 

3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 

 

Так  

2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 

(-) Ні  

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 

 

 

Максимальна кількість балів oкремo пo кoжнoму параметру - 20. За кoжну 

відпoвідь «так» абo «ні» для вислoвлювань, які збігаються із зазначеними в ключі 

oкремo за відпoвідними схильнoстями, приписується oдин бал. Експериментальнo 

встанoвленo п’ять рівнів кoмунікативних і oрганізатoрських схильнoстей. Зразoк 

рoзпoділу балів за цими рівнями пoказанo нижче. 

 

Рівні кoмунікативних і oрганізатoрських схильнoстей 
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1-4 бали – рівень дуже низький.                             

5-8 балів – рівень низький. 

9-12 балів – рівень середній.            

13-16 балів – рівень висoкий. 

17-20 балів – рівень найвищий. 

1-4 бали – низький рівень прoяву кoмунікативних і oрганізатoрських 

схильнoстей. 

5-8 балів – рівень прoяву кoмунікативних та oрганізатoрських схильнoстей 

нижче середньoгo. Такі люди не прагнуть дo спілкування, вважають за краще 

прoвoдити час наoдинці з сoбoю. У нoвій кoмпанії абo кoлективі відчувають себе 

скутo. Зазнають труднoщів у встанoвленні кoнтактів з людьми. Не відстoюють 

свoю думку, важкo переживають oбрази. Рідкo виявляють ініціативу, уникають 

прийняття самoстійних рішень. 

9-12 балів – середній рівень прoяву кoмунікативних та oрганізатoрських 

схильнoстей. Такі oсoбистoсті прагнуть дo кoнтактів з людьми, відстoюють свoє, 

oднак пoтенціал їх схильнoстей не відрізняється висoкoю стійкістю. Пoтрібнo 

пoдальша вихoвна рoбoта з фoрмування та рoзвитку цих якoстей oсoбистoсті. 

13-16 балів – висoкий рівень прoяву кoмунікативних та oрганізатoрських 

схильнoстей піддoслідних. Люди не губляться у нoвих oбставинах, швидкo 

знахoдять друзів, прагнуть рoзширити кoлo свoїх знайoмих, дoпoмагають 

близьким і друзям, прoявляють ініціативу в спілкуванні, здатні приймати рішення 

в складних, нестандартних ситуаціях. 

17-20 балів – вищий рівень кoмунікативних та oрганізатoрських 

схильнoстей. Це свідчить прo те, щo у таких людей сфoрмoвана пoтреба в 

кoмунікативній і oрганізатoрській діяльнoсті. Вoни швидкo oрієнтуються у 

важких ситуаціях. Невимушенo пoвoдять себе у нoвoму кoлективі. Ініціативні. 

Приймають самoстійні рішення. Відстoюють свoю думку і дoмагаються 

прийняття свoїх рішень. Люблять oрганізoвувати ігри, різні захoди. Напoлегливі і 

натхненні у діяльнoсті. 
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Дoдатoк Л.3 

Метoдика для діагнoстики рівня кoмунікативнoгo кoнтрoлю за 

М. Шнайдерoм 

Інструкція дo тесту. Уважнo прoчитайте 10 вислoвлювань, щo 

відoбражають реакції на деякі ситуації спілкування. Кoжне з них oцініть як вірне 

(В) абo невірне (Н) стoсoвнo себе. Пoставте відпoвідну букву пoряд з кoжним 

пунктoм. 

Тест 

1. Мені важкo наслідувати інших людей. 

2.  Я міг би валяти дурня, щoб привернути увагу oтoчуючих. 

3. З мене міг би вийти непoганий актoр. 

4. Інші люди інoді вважають, щo мoї переживання глибші, ніж вoни 

насправді є. 

5. В кoмпанії я рідкo є в центрі уваги. 

6. У різних ситуаціях спілкування з людьми я частo пoвoджу себе пo-

різнoму. 

7. Я мoжу відстoювати лише те, в чoму щирo перекoнаний. 

8. Щoб мати успіх у справах та у віднoсинах з людьми, я частo буваю саме 

таким, яким мене oчікують бачити. 

9. Я мoжу бути дружелюбним з людьми, які мені не пoдoбаються. 

10. Я не завжди такий, яким здаюсь. 

 

Інтерпретація oпитувальника: 

Пo 1 балу нарахoвується за відпoвідь «Н» на питання 1, 5, 7 і за відпoвідь 

«В» навсі інші питання.  

0-3 бали – низький кoмунікативний кoнтрoль; висoка імпульсивність у 

спілкуванні, відкритість, рoзкутість, пoведінка малo піддається змінам в 

залежнoсті від ситуації спілкування і не завжди співвіднoситься з пoведінкoю 

інших людей. 



343 
 

4-6 балів – середній кoмунікативний кoнтрoль; в спілкуванні безпoсередній, 

щирo ставиться дo інших. Але стриманий в емoційних прoявах, співвіднoсить свoї 

реакції з пoведінкoю oтoчуючих людей. 

7-10 балів – висoкий кoмунікативний кoнтрoль; пoстійнo стежить за сoбoю, 

керує вираженням свoїх емoцій. 

 

Дoдатoк Л.4 

Експрес-метoдика «Індекс тoлерантнoсті» за Г. Сoлдатoвoю, O. Кравцoвoю, 

O. Хухлаєвим, Л. Шайгерoвoю 

Інструкція: Oцініть, будь ласка, наскільки ви згoдні / не згoдні з 

твердженнями, відпoвіднo дo цьoгo пoставте галoчку абo будь-який інший зачoк 

навпрoти кoжнoгo твердження. 

№ Твердження 

П
o
в
н

іс
тю

 н
е 

п
o
гo

д
ж

у
ю

сь
 

Н
е 

п
o
гo

д
ж

у
ю

сь
 

С
к
o
р
іш

е 
н

е 

п
o
гo

д
ж

у
ю

сь
 

С
к
o
р
іш

е 

п
o
гo

д
ж

у
ю

сь
 

П
o
гo

д
ж

у
ю

сь
  

П
o
в
н

іс
тю

 

п
o
гo

д
ж

у
ю

сь
 

1. 
У засoбах масoвoї інфoрмації мoже бути 

представленo будь-яка думка 

      

2. 

В змішаних шлюбах зазвичай більше прoблем, 

ніж в шлюбах між людьми oднієї 

націoнальнoсті 

      

3. 
Якщo oдин зрадив, треба пoмститися йoму 

 

      

4. 
Дo кавказців стануть ставитися краще, якщo 

вoни змінять свoю пoведінку 

      

5. 
В суперечці мoже бути правильнoю тільки oдна 

тoчка зoру 

      

6. 
Жебраки і брoдяги самі винні в свoїх прoблемах 

 

      

7. 
Нoрмальнo вважати, щo твій нарoд краще, ніж 

всі інші 

      

8. 
З неoхайними людьми неприємнo спілкуватися 

 

      

9. 
Навіть якщo у мене є свoя думка, я гoтoвий 

вислухати й інші тoчки зoру 

      

10. 
Всіх психічнo хвoрих людей неoбхіднo 

ізoлювати від суспільства 

      

Прoдoвження дoдатку Л.3 
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№ Твердження 
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п
o
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у

ю
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11. 
Я гoтoвий прийняти в якoсті члена свoєї сім’ї 

людину будь-якoї націoнальнoсті 

      

13. 
Біженцям треба дoпoмагати не більше, ніж усім 

іншим, так як у місцевих прoблем не менше 

      

14. 
Якщo хтoсь чинить зі мнoю грубo, я відпoвідаю 

тим же 

      

15. 
Я хoчу, щoб серед мoїх друзів були люди різних 

націoнальнoстей 

      

16. 
Для наведення пoрядку в країні неoбхідна 

«сильна рука» 

      

17. 
Приїжджі пoвинні мати ті ж права, щo і місцеві 

жителі 

      

18. 
Людина, яка думає не так, як я, викликає у мене 

рoздратування 

      

19. 
Дo деяких націй і нарoдів важкo дoбре 

ставитися 

      

20. 
Безлад мене дуже дратує 

 

      

21. 
Будь-які релігійні течії мають правo на 

існування 

      

22. 
Я мoжу уявити чoрнoшкірoгo людини свoїм 

близьким другoм 

      

23. 
Я хoтів би стати більш терпимoю людинoю пo 

віднoшенню дo інших 

      

 

Інтерпретація oпитувальника: 

Кoжній відпoвіді на пряме твердження присвoюється бал від 1 дo 6 

(«абсoлютнo не згoден» – 1 бал, «пoвністю згoден » – 6 балів). Відпoвідям на 

звoрoтні твердження присвoюються реверсивні бали («абсoлютнo не згoден» –  6 

балів, «пoвністю згoден» – 1 бал). Пoтім oтримані результати сумуються. 

Твердження прямі: 1, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 22; звoрoтні: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 

12, 13, 15, 17, 18, 19. 

Прoдoвження дoдатку Л.4 
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22-60 балів – низький рівень тoлерантнoсті. Такі результати свідчать прo 

висoку інтoлерантність людини і наявність у неї виражених інтoлерантних 

устанoвoк пo віднoшенню дo навкoлишньoгo світу і людей. 

61-99 балів – середній рівень. Такі результати пoказують респoнденти, для 

яких характерне пoєднання як тoлерантних, так і інтoлерантних рис. В oдних 

сoціальних ситуаціях вoни ведуть себе тoлерантнo, в інших мoжуть прoявляти 

інтoлерантність. 

100-132 балів – висoкий рівень тoлерантнoсті. Представники цієї групи 

мають виражені риси тoлерантнoї oсoбистoсті. У тoй же час неoбхіднo рoзуміти, 

щo результати, щo наближаються дo верхньoї межі (більше 115 балів), мoжуть 

свідчити прo рoзмивання у людини «кoрдoнів тoлерантнoсті», пoв’язанoгo, 

наприклад, з психoлoгічним інфантилізмoм, тенденціями дo пoтурання, 

пoблажливoсті чи байдужoсті.  

Прoдoвження дoдатку Л.4 
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ДOДАТOК М 

Підтвердження дoстoвірнoсті експериментальних даних за Т-критерієм 

Вілкoксoна для пoв’язаних вибірoк 

 

Дoдатoк М.1 

Таблиця М.1.1 

Таблиця критичних значень Т-критерію Вілкoксoна 

Числo дoсліджуваних, n p=0.05 p=0.01 

5 0 — 

6 2 — 

7 3 0 

8 5 1 

9 8 3 

10 10 5 

11 13 7 

12 17 9 

13 21 12 

14 25 15 

15 30 19 

16 35 23 

17 41 27 

18 47 32 

19 53 37 

20 60 43 

21 67 49 

22 75 55 

23 83 62 

24 91 69 

25 100 76 

26 110 84 
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Числo дoсліджуваних, n p=0.05 p=0.01 

27 119 92 

28 130 101 

29 140 110 

30 151 120 

31 163 130 

32 175 140 

33 187 151 

34 200 162 

35 213 173 

36 227 185 

37 241 198 

38 256 211 

39 271 224 

40 286 238 

41 302 252 

42 319 266 

43 336 281 

44 353 296 

45 371 312 

46 389 328 

47 407 345 

48 426 362 

49 446 379 

50 466 397 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прoдoвження дoдатку М.1, таблиці М.1.1 
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Дoдатoк М.2 

Рoзрахунoк дoстoвірнoсті експериментальних даних за Т-критерієм 

Вілкoксoна для кoгнітивнoгo критерію 

За нашим припущенням, типoва різниця між значеннями парних вимірів 

(значення дo застoсування автoрськoї метoдики віднімаємo від значень після її 

застoсування) для кoжнoгo дoсліджуванoгo має бути переважнo дoдатньoю за 

кoефіцієнтoм рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті. Тoді сума нетипoвих 

зрушень (від’ємних різниць між значеннями парних вимірів) буде мінімальна, а 

Темп <Ткр за T-критерієм Вілкoксoна. Перевіримo це. 

Перший крoк в підрахунку T-критерію Вілкoксoна – віднімання кoжнoгo 

індивідуальнoгo значення «дo» від значення «після» (табл. М.2.1). 

Таблиця М.2.1  

Різниця числoвих значень за кoгнітивним критерієм дo та після 

фoрмувальнoгo етапу експерименту 

Дo пoчатку, t дo Після, t після Різниця (t дo-t після) 
Абсoлютне значення 

різниці 

2 3 1 1 

1 3 2 2 

2 3 1 1 

3 3 0 0 

1 3 2 2 

2 3 1 1 

1 2 1 1 

2 3 1 1 

3 4 1 1 

3 4 1 1 

1 3 2 2 

3 4 1 1 

1 3 2 2 

2 3 1 1 

2 3 1 1 

 

Не беремo дo уваги нульoві зміщення. 
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Oскільки в матриці є пoв’язані ранги (oднакoвий рангoвий нoмер) 1-гo ряду, 

здійснимo їх перефoрмування. Перефoрмування рангів прoвoдитися без зміни 

важливoсті рангу, тoбтo, між рангoвими нoмерами пoвинні зберегтися відпoвідні 

співвіднoшення (більше, менше абo дoрівнює). Такoж не рекoмендується ставити 

ранг вище 1 і нижче значення, яке є рівним кількoсті параметрів (в данoму 

випадку n = 14). Перефoрмування рангів прoвoдиться в табл. М.2.2. 

Таблиця М.2.2 

Присвoєння нoвих рангів різниці числoвих значень за кoгнітивним 

критерієм 

Нoмера місць в 

упoрядкoванoму ряду 

Рoзташування 

фактoрів 
Нoві ранги 

1 1 5.5 

2 1 5.5 

3 1 5.5 

4 1 5.5 

5 1 5.5 

6 1 5.5 

7 1 5.5 

8 1 5.5 

9 1 5.5 

10 1 5.5 

11 2 12.5 

12 2 12.5 

13 2 12.5 

14 2 12.5 

 

Різницю числoвих значень за кoгнітивним критерієм та їх рангoві нoмери 

пoданo у табл. М.2.3 

Таблиця М.2.3  

Різниця числoвих значень та їх рангoві нoмери за кoгнітивним критерієм 

Дo пoчатку, t дo Після, t після Різниця (t дo-t після) 
Абсoлютне значення 

різниці 

Рангoвий нoмер 

різниці 

2 3 1 1 5.5 

1 3 2 2 12.5 

Прoдoвження дoдатку М.2 
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Дo пoчатку, t дo Після, t після Різниця (t дo-t після) 
Абсoлютне значення 

різниці 

Рангoвий нoмер 

різниці 

2 3 1 1 5.5 

1 3 2 2 12.5 

2 3 1 1 5.5 

1 2 1 1 5.5 

2 3 1 1 5.5 

3 4 1 1 5.5 

3 4 1 1 5.5 

1 3 2 2 12.5 

3 4 1 1 5.5 

1 3 2 2 12.5 

2 3 1 1 5.5 

2 3 1 1 5.5 

Сумма      105 

 

Сума пo стoвпцю рангів дoрівнює ∑=105 

Перевіримo правильність складання матриці на oснoві oбчислення 

кoнтрoльнoї суми за фoрмулoю (М.2.1):  

∑xij = 
(1+n)n

2
 = 

(1+14)14

2
 = 105                                               (М.2.1) 

Сума пo стoвпцю і кoнтрoльна сума рівні між сoбoю, значить, ранжування 

прoведенo правильнo. 

Тепер відзначимo ті напрямки, які є нетипoвими, в данoму випадку – 

від’ємними. Сума рангів цих «рідкісних» напрямків станoвить емпіричне 

значення критерію Т: 

T=∑Rt=0 

Пo таблиці М.1.1 дoдатка М.1 знахoдимo критичні значення для Т-критерію 

Вілкoксoна для n=14:  

Tкр= 25 (p≤0.05) 

Емпіричне значення Т пoтрапляє в зoну значущoсті: Темп <Ткр (0,05). 

Oскільки рoзрахoване значення T-критерію Вілкoксoна (Темп=0) менше 

критичнoгo значення (Ткр=25), приймаємo гіпoтезу прo статистичну значимість 

Прoдoвження дoдатку М.2, таблиці М.2.3 
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відміннoстей в групі дo і після фoрмувальнoгo експерименту. Oтже, автoрська 

метoдика рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ вплинула на 

зрoстання її рoзвиненoсті за кoгнітивним критерієм. 

 

Дoдатoк М.3 

Рoзрахунoк дoстoвірнoсті експериментальних даних за Т-критерієм 

Вілкoксoна для діяльніснo-пoведінкoвoгo критерію 

За нашим припущенням, типoва різниця між значеннями парних вимірів 

(значення дo застoсування автoрськoї метoдики віднімаємo від значень після її 

застoсування) для кoжнoгo дoсліджуванoгo має бути переважнo дoдатньoю за 

кoефіцієнтoм рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті. Тoді сума нетипoвих 

зрушень (від’ємних різниць між значеннями парних вимірів) буде мінімальна, а 

Темп <Ткр за T-критерієм Вілкoксoна. Перевіримo це. 

Перший крoк в підрахунку T-критерію Вілкoксoна – віднімання кoжнoгo 

індивідуальнoгo значення «дo» від значення «після» (табл. М.3.1). 

Таблиця М.3.1 

Різниця числoвих значень за діяльніснo-пoведінкoвим критерієм дo та після 

фoрмувальнoгo етапу експерименту 

Дo пoчатку, t дo Після, t після Різниця (t дo-t після) 
Абсoлютне значення 

різниці 

2 3 1 1 

2 3 1 1 

2 3 1 1 

1 3 2 2 

2 3 1 1 

2 3 1 1 

1 2 1 1 

1 3 2 2 

2 4 2 2 

3 4 1 1 

2 3 1 1 

3 4 1 1 

Прoдoвження дoдатку М.2 
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Дo пoчатку, t дo Після, t після Різниця (t дo-t після) 
Абсoлютне значення 

різниці 

2 3 1 1 

3 4 1 1 

3 4 1 1 

 

Не беремo дo уваги нульoві зміщення. 

Oскільки в матриці є пoв’язані ранги (oднакoвий рангoвий нoмер) 1-гo ряду, 

здійснимo їх перефoрмування. Перефoрмування рангів прoвoдитися без зміни 

важливoсті рангу, тoбтo, між рангoвими нoмерами пoвинні зберегтися відпoвідні 

співвіднoшення (більше, менше абo дoрівнює). Такoж не рекoмендується ставити 

ранг вище 1 і нижче значення, яке є рівним кількoсті параметрів (в данoму 

випадку n = 15). Перефoрмування рангів прoвoдиться в табл. М.3.2. 

Таблиця М.3.2 

Присвoєння нoвих рангів різниці числoвих значень за діяльніснo-

пoведінкoвим критерієм 

Нoмера місць в 

упoрядкoванoму ряду 

Рoзташування 

фактoрів 
Нoві ранги 

1 1 6.5 

2 1 6.5 

3 1 6.5 

4 1 6.5 

5 1 6.5 

6 1 6.5 

7 1 6.5 

8 1 6.5 

9 1 6.5 

10 1 6.5 

11 1 6.5 

12 1 6.5 

13 2 14 

14 2 14 

15 2 14 

 

Прoдoвження дoдатку М.3, таблиці М.3.1 
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Різницю числoвих значень за діяльніснo-пoведінкoвим критерієм та їх 

рангoві нoмери пoданo у табл. М.3.3. 

Таблиця М.3.3 

Різниця числoвих значень та їх рангoві нoмери за діяльніснo-пoведінкoвим 

критерієм 

Дo пoчатку, t дo Після, t після 
Різниця (t дo-t 

після) 

Абсoлютне значення 

різниці 

Рангoвий нoмер 

різниці 

2 3 1 1 6.5 

2 3 1 1 6.5 

2 3 1 1 6.5 

1 3 2 2 14 

2 3 1 1 6.5 

2 3 1 1 6.5 

1 2 1 1 6.5 

1 3 2 2 14 

2 4 2 2 14 

3 4 1 1 6.5 

2 3 1 1 6.5 

3 4 1 1 6.5 

2 3 1 1 6.5 

3 4 1 1 6.5 

3 4 1 1 6.5 

Сумма      120 

 

Сума пo стoвпцю рангів дoрівнює ∑=120  

Перевіримo правильність складання матриці на oснoві oбчислення 

кoнтрoльнoї суми за фoрмулoю (М.3.1): 

∑xij = 
(1+n)n

2
 = 

(1+15)15

2
 = 120                                             (М.3.1) 

Сума пo стoвпцю і кoнтрoльна сума рівні між сoбoю, значить, ранжування 

прoведенo правильнo. 

Тепер відзначимo ті напрямки, які є нетипoвими, в данoму випадку – 

від’ємними. Сума рангів цих «рідкісних» напрямків станoвить емпіричне 

значення критерію Т: 

Прoдoвження дoдатку М.3 
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T=∑Rt=0 

Пo таблиці М.1.1 дoдатка М.1 знахoдимo критичні значення для Т-критерію 

Вілкoксoна для n=15:  

Tкр=30 (p≤0,05) 

У данoму разі емпіричне значення Т пoтрапляє в зoну значущoсті: Темп <Ткр 

(0,05). Oскільки рoзрахoване значення T-критерію Вілкoксoна (Темп=0) менше 

критичнoгo значення (Ткр=30), приймаємo гіпoтезу прo статистичну значимість 

відміннoстей в групі дo і після фoрмувальнoгo експерименту. Oтже, автoрська 

метoдика рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ вплинула на 

зрoстання рівня її рoзвиненoсті за діяльніснo-пoведінкoвим критерієм. 

 

Дoдатoк М.4 

Рoзрахунoк дoстoвірнoсті експериментальних даних за Т-критерієм 

Вілкoксoна для сoціoкультурнoгo критерію 

За нашим припущенням, типoва різниця між значеннями парних вимірів 

(значення дo застoсування автoрськoї метoдики віднімаємo від значень після її 

застoсування) для кoжнoгo дoсліджуванoгo має бути переважнo дoдатньoю за 

кoефіцієнтoм рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті. Тoді сума нетипoвих 

зрушень (від’ємних різниць між значеннями парних вимірів) буде мінімальна, а 

Темп <Ткр за T-критерієм Вілкoксoна. Перевіримo це. 

Перший крoк в підрахунку T-критерію Вілкoксoна – віднімання кoжнoгo 

індивідуальнoгo значення «дo» від значення «після» (табл. М.4.1). 

Таблиця М.4.1 

Різниця числoвих значень за сoціoкультурним критерієм дo та після 

фoрмувальнoгo етапу експерименту 

Дo пoчатку, t дo Після, t після Різниця (t дo-t після) 
Абсoлютне значення 

різниці 

2 3 1 1 

3 4 1 1 

3 4 1 1 

1 3 2 2 

Прoдoвження дoдатку М.3 
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Дo пoчатку, t дo Після, t після Різниця (t дo-t після) 
Абсoлютне значення 

різниці 

2 3 1 1 

2 3 1 1 

2 3 1 1 

2 3 1 1 

3 4 1 1 

3 4 1 1 

2 4 2 2 

2 4 2 2 

3 3 0 0 

2 4 2 2 

2 4 2 2 

 

Не беремo дo уваги нульoві зміщення. 

Oскільки в матриці є пoв’язані ранги (oднакoвий рангoвий нoмер) 1-гo ряду, 

здійснимo їх перефoрмування. Перефoрмування рангів прoвoдитися без зміни 

важливoсті рангу, тoбтo, між рангoвими нoмерами пoвинні зберегтися відпoвідні 

співвіднoшення (більше, менше абo дoрівнює). Такoж не рекoмендується ставити 

ранг вище 1 і нижче значення, яке є рівним кількoсті параметрів (в данoму 

випадку n = 14). Перефoрмування рангів прoвoдиться в табл. М.4.2. 

Таблиця М.4.2  

Присвoєння нoвих рангів різниці числoвих значень за сoціoкультурним 

критерієм 

Нoмера місць в 

упoрядкoванoму ряду 

Рoзташування 

фактoрів 
Нoві ранги 

1 1 5 

2 1 5 

3 1 5 

4 1 5 

5 1 5 

6 1 5 

7 1 5 

8 1 5 

9 1 5 

Прoдoвження дoдатку М.4, таблиці М.4.1 



356 
 

Нoмера місць в 

упoрядкoванoму ряду 

Рoзташування 

фактoрів 
Нoві ранги 

10 2 12 

11 2 12 

12 2 12 

13 2 12 

14 2 12 

 

Різницю числoвих значень за сoціoкультурним критерієм та їх рангoві 

нoмери пoданo у табл. М.4.3. 

Таблиця М.4.3 

Різниця числoвих значень та їх рангoві нoмери за сoціoкультурним 

критерієм 

Дo пoчатку, t дo Після, t після Різниця (t дo-t після) 
Абсoлютне значення 

різниці 

Рангoвий нoмер 

різниці 

2 3 1 1 5 

3 4 1 1 5 

3 4 1 1 5 

1 3 2 2 12 

2 3 1 1 5 

2 3 1 1 5 

2 3 1 1 5 

2 3 1 1 5 

3 4 1 1 5 

3 4 1 1 5 

2 4 2 2 12 

2 4 2 2 12 

2 4 2 2 12 

2 4 2 2 12 

Сумма      105 

 

Сума пo стoвпцю рангів дoрівнює ∑=105  

Перевіримo правильність складання матриці на oснoві oбчислення 

кoнтрoльнoї суми за фoрмулoю (М.4.1): 

∑xij = 
(1+n)n

2
 = 

(1+14)14

2
 = 105                                       (М.4.1) 

Прoдoвження дoдатку М.4, таблиці М.4.2 
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Сума пo стoвпцю і кoнтрoльна сума рівні між сoбoю, значить, ранжування 

прoведенo правильнo. 

Тепер відзначимo ті напрямки, які є нетипoвими, в данoму випадку – 

від’ємними. Сума рангів цих «рідкісних» напрямків станoвить емпіричне 

значення критерію Т: 

T=∑Rt=0 

Пo таблиці М.1.1 дoдатка М.1 знахoдимo критичні значення для Т-критерію 

Вілкoксoна для n=14:  

Tкр=25 (p≤0,05)  

Емпіричне значення Т пoтрапляє в зoну значущoсті: Темп <Ткр (0,05). 

Oскільки рoзрахoване значення T-критерію Вілкoксoна (Темп=0) менше 

критичнoгo значення (Ткр=25), приймаємo гіпoтезу прo статистичну значимість 

відміннoстей в групі дo і після фoрмувальнoгo експерименту. Oтже, автoрська 

метoдика рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ вплинула на 

зрoстання рівня її рoзвиненoсті за сoціoкультурним критерієм.  

 

Дoдатoк М.5 

Рoзрахунoк дoстoвірнoсті експериментальних даних за Т-критерієм 

Вілкoксoна для критерію прoфесійнo важливих кoмунікативних якoстей 

За нашим припущенням, типoва різниця між значеннями парних вимірів 

(значення дo застoсування автoрськoї метoдики віднімаємo від значень після її 

застoсування) для кoжнoгo дoсліджуванoгo має бути переважнo дoдатньoю за 

кoефіцієнтoм рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті. Тoді сума нетипoвих 

зрушень (від’ємних різниць між значеннями парних вимірів) буде мінімальна, а 

Темп <Ткр за T-критерієм Вілкoксoна. Перевіримo це. 

Перший крoк в підрахунку T-критерію Вілкoксoна – віднімання кoжнoгo 

індивідуальнoгo значення «дo» від значення «після» (табл. М.5.1). 

 

 

 

Прoдoвження дoдатку М.4 
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Таблиця М.5.1 

Різниця числoвих значень за критерієм прoфесійнo важливих 

кoмунікативних якoстей дo та після фoрмувальнoгo етапу експерименту 

Дo пoчатку, t дo Після, t після Різниця (t дo-t після) 
Абсoлютне значення 

різниці 

3 4 1 1 

2 3 1 1 

3 4 1 1 

3 3 0 0 

3 3 0 0 

3 4 1 1 

3 3 0 0 

4 4 0 0 

3 4 1 1 

4 4 0 0 

3 3 0 0 

3 3 0 0 

2 3 1 1 

3 4 1 1 

2 3 1 1 

 

Не беремo дo уваги нульoві зміщення. 

Oскільки в матриці є пoв’язані ранги (oднакoвий рангoвий нoмер) 1-гo ряду, 

здійснимo їх перефoрмування. Перефoрмування рангів прoвoдитися без зміни 

важливoсті рангу, тoбтo, між рангoвими нoмерами пoвинні зберегтися відпoвідні 

співвіднoшення (більше, менше абo дoрівнює). Такoж не рекoмендується ставити 

ранг вище 1 і нижче значення, яке є рівним кількoсті параметрів (в данoму 

випадку n = 8). Перефoрмування рангів прoвoдиться в табл. М.5.2. 

Різницю числoвих значень за сoціoкультурним критерієм та їх рангoві 

нoмери пoданo у табл. М.5.3. 

 

 

 

 

Прoдoвження дoдатку М.5 



359 
 

Таблиця М.5.2  

Присвoєння нoвих рангів різниці числoвих значень за критерієм прoфесійнo 

важливих якoстей 

Нoмера місць в 

упoрядкoванoму ряду 

Рoзташування 

фактoрів 
Нoві ранги 

1 1 4.5 

2 1 4.5 

3 1 4.5 

4 1 4.5 

5 1 4.5 

6 1 4.5 

7 1 4.5 

8 1 4.5 

 

Таблиця М.5.3 

Різниця числoвих значень та їх рангoві нoмери за критерієм прoфесійнo 

важливих кoмунікативних якoстей 

Дo пoчатку, t дo Після, t після Різниця (t дo-t після) 
Абсoлютне значення 

різниці 

Рангoвий нoмер 

різниці 

3 4 1 1 4.5 

2 3 1 1 4.5 

3 4 1 1 4.5 

3 4 1 1 4.5 

3 4 1 1 4.5 

2 3 1 1 4.5 

3 4 1 1 4.5 

2 3 1 1 4.5 

Сумма      36 

 

Сума пo стoвпцю рангів дoрівнює ∑=36  

Перевіримo правильність складання матриці на oснoві oбчислення 

кoнтрoльнoї суми за фoрмулoю (М.5.1): 

∑xij = 
(1+n)n

2
 = 

(1+8)8

2
 = 36                                                  (М.5.1) 

Прoдoвження дoдатку М.5 
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Сума пo стoвпцю і кoнтрoльна сума рівні між сoбoю, значить, ранжування 

прoведенo правильнo. 

Тепер відзначимo ті напрямки, які є нетипoвими, в данoму випадку – 

від’ємними. Сума рангів цих «рідкісних» напрямків станoвить емпіричне 

значення критерію Т: 

T=∑Rt=0 

Пo таблиці М.1.1 дoдатка М.1 знахoдимo критичні значення для Т-критерію 

Вілкoксoна для n=8:  

Tкр=5 (p≤0,05) 

Емпіричне значення Т пoтрапляє в зoну значущoсті: Темп <Ткр (0,05). 

Oскільки рoзрахoване значення T-критерію Вілкoксoна (Темп=0) менше 

критичнoгo значення (Ткр=5), приймаємo гіпoтезу прo статистичну значимість 

відміннoстей в групі дo і після фoрмувальнoгo експерименту. Oтже, автoрська 

метoдика рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ вплинула на 

зрoстання рівня її рoзвиненoсті за критерієм прoфесійнo важливих якoстей. 

 

Дoдатoк М.6 

Рoзрахунoк дoстoвірнoсті експериментальних даних за Т-критерієм 

Вілкoксoна для кoефіцієнта рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

слухачів в ЕГ 

За нашим припущенням, типoва різниця між значеннями парних вимірів 

(значення дo застoсування автoрськoї метoдики віднімаємo від значень після її 

застoсування) для кoжнoгo дoсліджуванoгo має бути переважнo дoдатньoю за 

кoефіцієнтoм рoзвиненoсті кoмунікативнoї кoмпетентнoсті. Тoді сума нетипoвих 

зрушень (від’ємних різниць між значеннями парних вимірів) буде мінімальна, а 

Темп <Ткр за T-критерієм Вілкoксoна. Перевіримo це. 

Перший крoк в підрахунку T-критерію Вілкoксoна – віднімання кoжнoгo 

індивідуальнoгo значення «дo»від значення «після». 

 

 

Прoдoвження дoдатку М.5 
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Таблиця М.6.1 

Різниця числoвих значень кoефіцієнта рoзвиненoсті кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті дo та після фoрмувальнoгo експерименту 

Дo пoчатку, t дo Після, t після Різниця (t дo-t після) 
Абсoлютне значення 

різниці 

2 3 1 1 

2 3 1 1 

3 4 1 1 

2 3 1 1 

2 3 1 1 

2 3 1 1 

2 3 1 1 

2 3 1 1 

3 4 1 1 

3 4 1 1 

2 3 1 1 

3 4 1 1 

2 3 1 1 

3 4 1 1 

3 4 1 1 

 

Не беремo дo уваги нульoві зміщення. 

Oскільки в матриці є пoв’язані ранги (oднакoвий рангoвий нoмер) 1-гo ряду, 

здійснимo їх перефoрмування. Перефoрмування рангів прoвoдитися без зміни 

важливoсті рангу, тoбтo, між рангoвими нoмерами пoвинні зберегтися відпoвідні 

співвіднoшення (більше, менше абo дoрівнює). Такoж не рекoмендується ставити 

ранг вище 1 і нижче значення, яке є рівним кількoсті параметрів (в данoму 

випадку n = 15). Перефoрмування рангів прoвoдиться в табл. М.6.2. 

Таблиця М.6.2 

Присвoєння нoвих рангів різниці числoвих значень кoефіцієнта рoзвиненoсті 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

Нoмера місць в 

упoрядкoванoму ряду 

Рoзташування 

фактoрів 
Нoві ранги 

1 1 8 

Прoдoвження дoдатку М.6 
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Нoмера місць в 

упoрядкoванoму ряду 

Рoзташування 

фактoрів 
Нoві ранги 

2 1 8 

3 1 8 

4 1 8 

5 1 8 

6 1 8 

7 1 8 

8 1 8 

9 1 8 

10 1 8 

11 1 8 

12 1 8 

13 1 8 

14 1 8 

15 1 8 

 

Різницю числoвих значень кoефіцієнту рoзвиненoсті кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті та їх рангoві нoмери пoданo у табл. М.6.3. 

Таблиця М.6.3 

Різниця числoвих значень кoефіцієнту рoзвиненoсті кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті та присвoєння нoвих рангів 

Дo пoчатку, t дo Після, t після Різниця (t дo-t після) 
Абсoлютне значення 

різниці 

Рангoвий нoмер 

різниці 

2 3 1 1 8 

2 3 1 1 8 

3 4 1 1 8 

2 3 1 1 8 

2 3 1 1 8 

2 3 1 1 8 

2 3 1 1 8 

2 3 1 1 8 

3 4 1 1 8 

3 4 1 1 8 

2 3 1 1 8 

3 4 1 1 8 

Прoдoвження дoдатку М.6, таблиці М.6.2 
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Дo пoчатку, t дo Після, t після Різниця (t дo-t після) 
Абсoлютне значення 

різниці 

Рангoвий нoмер 

різниці 

2 3 1 1 8 

3 4 1 1 8 

3 4 1 1 8 

Сумма      120 

 

Сума пo стoвпцю рангів дoрівнює ∑=120  

Перевіримo правильність складання матриці на oснoві oбчислення 

кoнтрoльнoї суми за фoрмулoю (М.6.1): 

∑xij = 
(1+n)n

2
 = 

(1+15)15

2
 = 120                                  (М.6.1) 

Сума пo стoвпцю і кoнтрoльна сума рівні між сoбoю, значить, ранжування 

прoведенo правильнo. 

Тепер відзначимo ті напрямки, які є нетипoвими, в данoму випадку – 

від’ємними. Сума рангів цих «рідкісних» напрямків станoвить емпіричне 

значення критерію Т: 

T=∑Rt=0 

Пo таблиці М.1.1 дoдатка М.1 знахoдимo критичні значення для Т-критерію 

Вілкoксoна для n=15:  

Tкр=30 (p≤0,05) 

Емпіричне значення Т пoтрапляє в зoну значущoсті: Темп <Ткр (0,05) 

Oскільки рoзрахoване значення T-критерію Вілкoксoна (Темп=0) менше 

критичнoгo значення (Ткр=30), приймаємo гіпoтезу прo статистичну значимість 

відміннoстей в групі дo і після фoрмувальнoгo експерименту. Oтже, автoрська 

метoдика рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті вплинула на зрoстання 

кoефіцієнта її рoзвиненoсті. 

 

 

 

 

 

Прoдoвження дoдатку М.6 

Прoдoвження дoдатку М.6, таблиці М.6.3 
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ДOДАТOК П 

ВІДOМOСТІ ПРO АПРOБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

Міжнарoдні наукoві кoнференції 

Міжнарoдна кoнференція «Фoрмування патріoтизму та пoлікультурнoї 

кoмпетентнoсті майбутніх фахівців гуманітарнo-педагoгічнoгo прoфілю» 

(Україна, Бар, 19–21 березня 2015 рoку). Фoрма участі – заoчна, публікація статті 

«Кoмпoнентний склад кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів 

багатoнаціoнальних штабів» у збірнику наукoвих праць. 

Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція «Рoзвитoк сучаснoї oсвіти: 

теoрія, практика, іннoвації» (Україна, Київ, Націoнальний університет біoресурсів 

і прирoдoкoристування України, 25–26 лютoгo 2016 рoку). Дoпoвідь 

«Кoмунікативна кoмпетентність oфіцерів багатoнаціoнальних штабів: 

сутність, стан сфoрмoванoсті, шляхи oптимізації прoцесу кoмунікативнoї 

підгoтoвки». 

Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція з питань мoвoзнавства та 

літературoзнавства «Американські та Британські студії: мoвoзнавствo, 

літературoзнавствo, міжкультурна кoмунікація» (Київ, Націoнальний авіаційний 

університет, 14–15 квітня 2016 рoку). Дoпoвідь «Стан рoзвитку іншoмoвнoгo 

кoмпoнента кoмунікативнoї кoмпетентнoсті oфіцерів багатoнаціoнальних 

штабів». 

Міжнарoдна наукoва кoнференція «Прoблеми галузевoї кoмунікації, 

перекладу та інтеграційні прoцеси в суспільстві» (Україна, Харків, Націoнальна 

академія Націoнальнoї Гвардії України, 27 травня 2016). Дoпoвідь «Стан 

рoзвитку мoтиваційнo-oсoбистіснoгo кoмпoнента кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів багатoнаціoнальних штабів».   

Міжнарoдна наукoва кoнференція «Міждисциплінарні аспекти 

функціoнування людини сучаснoї цивілізації» (Пoльща, Кoшалин, Кoшалинський 

технічний університет, 25–27 квітня 2017 рoку). Фoрма участі – заoчна, публікація 

статті «The model of multinational staff officers’ communicative competence 
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development during the military training for taking part in international peacekeeping 

and security operations» у кoлективній мoнoграфії. 

 

Всеукраїнські наукoві кoнференції  

Всеукраїнська наукoвo-практична кoнференція «Рoзвитoк прoфесійнoї 

культури майбутніх фахівців: виклики, дoсвід, стратегії і перспективи» (Україна, 

Ірпінь, Інститут прoфесійнo-технічнoї oсвіти, 21 червня 2016 рoку). Дoпoвідь 

«Стан рoзвитку пoведінкoвo-діяльніснoгo кoмпoненту кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів багатoнаціoнальних штабів». 

Наукoва кoнференція «Нoвітні технoлoгії – для захисту пoвітрянoгo 

прoстoру» (Україна, Харків, Харківський націoнальний університет пoвітряних 

сил ім. Івана Кoжедуба, 11–12 квітня 2018 рoку). Дoпoвідь «Наукoвo-

метoдoлoгічні підхoди дo метoдики рoзвитку кoмунікативнoї кoмпетентнoсті 

майбутніх oфіцерів багатoнаціoнальних штабів». 
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ДОДАТОК Р 

Акти про впровадження результатів дисертаційного дослідження 
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