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АНОТАЦІЯ 

 

Вербин Н. Б. Розвиток професійної витривалості майбутніх магістрів 

військового управління у процесі оперативно-тактичної підготовки. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти”. – Національний 

університет оборони України імені Івана Черняховського, Київ, 2019. 

Дисертація присвячена теоретико-експериментальному дослідженню 

наукового завдання щодо розвитку професійної витривалості майбутніх магістрів 

військового управління у процесі оперативно-тактичної підготовки. 

Актуальність дослідження підтверджується наявністю низки суперечностей, 

зокрема, між: сучасними потребами ЗС України у професійно витривалих 

офіцерах органів військового управління і недостатнім рівнем забезпеченості 

педагогічних умов розвитку їх професійної витривалості в системі 

післядипломної освіти; необхідністю цілеспрямованого розвитку професійної 

витривалості майбутніх МВУ й невідповідністю використовуваних у ВВНЗ 

традиційних методик, що б цьому сприяли; необхідністю об’єктивних критеріїв 

оцінювання рівнів розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ та 

недостатньою розробленістю критеріально-діагностичного апарату, що 

забезпечує якісне й кількісне відображення її результатів. 

На підставі аналізу наукових досліджень щодо проблеми розвитку 

професійної витривалості військових фахівців з’ясовано, що дана проблема є 

актуальною у професійній педагогіці. Однак у наукових дослідженнях не 

приділяється достатньої уваги розвитку професійної витривалості майбутніх 

магістрів військового управління у процесі оперативно-тактичної підготовки. 

Результати аналізу наукових праць і практичної діяльності майбутніх 

мігістрів військового управління показують, що до найбільш значимих і 

професійно важливих їхніх якостей відносяться: управлінські (директивність, 

авторитетність, лідерство тощо), психічні (самовладання і витривалість, 
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терплячість, стійкість, урівноваженість, здатність брати відповідальність на себе, 

обов’язковість), моральні (етичність, чесність тощо), фізичні (витривалість, сила 

тощо) – усе це зумовлює необхідність цілеспрямованого розвитку професійної 

витривалості у процесі оперативно-тактичної підготовки.  

У педагогіці дослідниками доведено фізіологічну цінність переважного 

розвитку професійної витривалості як однієї з основних професійно важливих 

якостей, що забезпечує функціональні і фізичні можливості майбутніх фахівців. 

Відтак, специфіка професійної витривалості полягає в тому, що вона тісно 

пов’язана з практичною діяльністю офіцерів. 

У результаті теоретичного узагальнення різноманітних думок дослідників 

щодо суті професійної витривалості, врахування характеру військово-професійної 

діяльності майбутніх мігістрів військового управління нами визначено, що їхня 

професійна витривалість – це професійно важлива якість, яка є інтегральним 

проявом їхньої психічної та фізичної сфер, забезпечує успішність військово-

професійної діяльності у надскладних, непередбачуваних умовах за рахунок 

подолання станів втоми, стресу, напруженості та інших несприятливих обставин 

бойової, службово-бойової та інших видів військово-професійної діяльності.  

За результатами аналізу та узагальнення позицій науковців щодо 

компонентів професійної витривалості нами визначено такі компоненти: ціннісно-

мотиваційний, емоційно-вольовий, когнітивний, діяльнісно-практичний і 

суб’єктний.  

Констатувальний експеримент дає підстави стверджувати, що стан 

розвиненості професійної витривалості майбутніх мігістрів військового 

управління не повною мірою відповідає сучасним вимогам до військово-

професійної діяльності офіцерів органів військового управління. Основними 

причинами є такі: розвиток професійної витривалості здійснюється фрагментарно; 

в організації їхньої підготовки переважає традиційний підхід, сучасні технології 

та методики використовуються у спрощеному підході та епізодично; для 

переважної більшості науково-педагогічних працівників майбутні мігістри 

військового управління залишаються об’єктами впливу, і вони відмежовані від 
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тісного контакту з ними. Ці причини підтверджено отриманими результатами 

емпіричного дослідження, до якого було залучено науково-педагогічних 

працівників і майбутніх мігістрів військового управління. 

Результати аналізу науково-педагогічної літератури, експертного 

опитування, врахування особливостей військово-професійної діяльності офіцерів 

органів військового управління та узагальнення військового досвіду дали змогу 

визначити та обґрунтувати педагогічні умови розвитку професійної витривалості 

майбутніх магістрів військового управління: педагогічне моделювання розвитку 

професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі 

оперативно-тактичної підготовки; застосування професійно-орієнтованої 

авторської методики розвитку їхньої професійної витривалості; удосконалення 

критеріїв і показників оцінювання рівнів її розвиненості.  

Здійснено педагогічне моделювання щодо розвитку професійної 

витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі оперативно-

тактичної підготовки, що відтворює системний взаємозв’язок методологічних 

підходів, педагогічних умов, авторської методики, етапів, критеріїв і показників 

діагностування, рівні розвиненості професійної витривалості, структурованих у 

цільово-методологічному, змістовному, операційно-діяльнісному та діагностико-

результативному блоках, й уможливлює позитивну динаміку її розвитку. 

Розроблено професійно-орієнтовану авторську методику розвитку 

професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі 

оперативно-тактичної підготовки як сукупності взаємопов’язаних принципів, 

методів, форм і засобів її розвитку, що реалізуються на мотиваційно-

пізнавальному, діяльнісному та творчо-розвивальному етапах. 

Оцінювання рівнів розвиненості професійної витривалості майбутніх 

магістрів військового управління здійснено за допомогою розроблених критеріїв 

(ціннісно-мотиваційний; емоційно-вольовий; інтелектуальний; операційний; 

суб’єктно-результативний) і показників. Визначено та охарактеризовано низький, 

середній і високий рівні її розвиненості. 
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Результати дослідження щодо впровадження та перевірки педагогічних 

умов розвитку професійної витривалості майбутніх мігістрів військового 

управління підтвердили, що запропоновані умови сприяли ефективному її 

розвитку. Так, математичні методи статистики підтверджують, що в результаті 

експериментальної роботи в офіцерів експериментальної групи відбулися 

статистично значущі зміни за основними критеріями та показниками оцінювання 

рівнів розвиненості професійної витривалості. Порівняння результатів 

розвиненості професійної витривалості майбутніх мігістрів військового 

управління експериментальної групи на початку і наприкінці формувального 

експерименту за допомогою критерію Вілкоксона підтвердило статистичну 

значущість упроваджених педагогічних умов розвитку професійної витривалості. 

У результаті проведеного педагогічного дослідження підготовлено 

методичні рекомендації щодо розвитку професійної витривалості майбутніх 

магістрів військового управління у процесі оперативно-тактичної підготовки, що 

включають їхні інтереси, потреби і мотиви, особливості занять із використанням 

сучасної навчальної матеріально-технічної бази; враховують вимоги сучасного 

бою та особливості їхньої військово-професійної діяльності. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: 

уперше: теоретично обґрунтовано педагогічні умови розвитку професійної 

витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі оперативно-

тактичної підготовки (педагогічне моделювання розвитку професійної 

витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі оперативно-

тактичної підготовки; застосування професійно орієнтованої авторської методики 

розвитку їх професійної витривалості; удосконалення критеріїв і показників 

оцінювання рівнів її розвиненості); здійснено педагогічне моделювання розвитку 

професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі 

оперативно-тактичної підготовки, що відтворює системний взаємозв’язок 

методологічних підходів, педагогічних умов, методики, етапів, критеріїв і 

показників її розвиненості, структурованих у цільово-методологічному, 

змістовному, операційно-діяльнісному та діагностико-результативному блоках; 
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розроблено професійно орієнтовану авторську методику розвитку професійної 

витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі оперативно-

тактичної підготовки як сукупності взаємопов’язаних принципів, методів, форм і 

засобів її розвитку, що реалізується на мотиваційно-пізнавальному, діяльнісному 

та творчо-розвивальному етапах; 

удосконалено: діагностичний інструментарій оцінювання розвиненості 

професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі 

оперативно-тактичної підготовки (удосконалення полягає в уточненні та 

доповненні критеріїв і показників її оцінювання: ціннісно-мотиваційного 

(цінності військово-професійної діяльності, мотивація до розвитку професійної 

витривалості), емоційно-вольового (сила-слабкість нервової системи, 

розвиненість вольових якостей, емоційна готовність до розвитку професійної 

витривалості), інтелектуального (знання методик, технологій і засобів розвитку 

професійної витривалості, знання основ організації саморозвитку професійної 

витривалості з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей), 

операційного (опанування раціональних методів, прийомів і технологій розвитку 

професійної витривалості, прояв вольових та емоційних якостей, здатність 

регулювати й переносити навантаження військово-професійної діяльності), 

суб’єктно-результативного (професійна суб’єктність майбутніх магістрів 

військового управління, фізична витривалість, витривалість нервової системи)); 

дістало подальшого розвитку поняття “професійна витривалість майбутніх 

магістрів військового управління” (подальший розвиток полягає в конкретизації 

його змісту до військово-професійної діяльності офіцерів органів військового 

управління). 

Практичне значення отриманих результатів полягає в розробленні та 

впровадженні в освітній процес ВВНЗ основних результатів дослідження й 

навчально-методичного забезпечення розвитку професійної витривалості, зокрема 

“Методичних рекомендацій з організації фізичної підготовки в особливий 

період”, “Пам’ятки військовослужбовцям щодо виживання в екстремальних 

умовах”, програми факультативного курсу “Витримка та виживання на полі бою”, 
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методичних рекомендацій із розвитку професійної витривалості майбутніх 

магістрів військового управління. 

Ключові слова: майбутні магістри військового управління, професійна 

витривалість, педагогічні умови, педагогічне моделювання, методика, критерії. 

 

ANNOTATION 

Verbyn N.B. The development of professional endurance of future masters of 

military management in the process of operational and tactical training. – Qualifying 

research paper on the rights of a manuscript.  

Thesis for a Candidate Degree in Pedagogical Studies (PhD), Major 13.00.04 

“Theory and methodology of professional education”. – Ivan Cherniakhovskyi National 

Defence University of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to theoretical and experimental research of the 

scientific problem concerning the development of professional endurance of future 

masters of military management in the process of operational and tactical training. The 

actuality of the investigation is caused by the existence of contradictions, concerning: 

the current need of the Armed Forces of Ukraine for the professionally enduring officers 

of the military management and the insufficient level of pedagogical conditions for its 

development in the system of postgraduate education; the need for purposeful 

development of the professional endurance of future Masters of Military Management 

and the discrepancy of traditional methods used in higher military educational 

institutions, which could contribute to it; the need for objective criteria for assessing the 

levels of development of professional endurance of future Masters of Military 

Management and the lack of development of a criterion-diagnostic apparatus, which 

provides a qualitative and quantitative reflection of the results. 

The results of the analysis of scientific works and the practical activities of future 

Masters of Military Management show that their most important professional qualities 

are: managerial (directivity, caring for subordinates, authority, leadership, etc.), mental 

(self-control and endurance, patience, stability, balance, responsibility, compulsoriness), 

moral (ethics, persuasiveness, honesty, etc.), physical (endurance, strength, etc.). This 
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has caused the necessity for the purposeful development of professional endurance in 

the process of operational and tactical training.  

As a result of the theoretical generalisation of the researchers' views on the 

essence of professional endurance, taking into account the nature of the military-

professional activity of future masters of military management, their professional 

endurance was defined as an important quality, which is an integral manifestation of 

their mental and physical spheres and ensures the success of professional military 

activities in overcomplicated, unpredictable conditions due to dealing with fatigue, 

stress, tension and unfavourable conditions of combat, service-combat and other 

professional military activities. 

In accordance with the results of the analysis and generalization of the scientists’ 

viewpoints, the following components of professional endurance were identified: value-

motivational, emotional-volitional, cognitive, activity-practical, subjective. 

The results of the ascertaining stage of the experiment have shown that the state 

of development of the professional endurance of the future masters of military 

management does not fully meet the current requirements for the professional military 

activities of officers of the military administration. The main reasons are: the 

development of professional endurance is done fragmentarily; the traditional approach 

in organisation of the training prevails; modern technologies and techniques are used in 

a simplified form and occasionally; for the vast majority of scientists and pedagogues, 

future masters of military management remain the objects of influence and they are not 

in a close contact with them. These reasons were confirmed by the results of the 

empirical research, in which scientists, pedagogues and future masters of military 

management took part. 

The results of the analysis of scientific and pedagogical literature, expert survey, 

peculiarities of the military-professional activity of the officers of the military 

administration and the generalization of military experience made it possible to define 

and substantiate pedagogical conditions for the development of professional endurance 

of future masters of military management: pedagogical modeling of the professional 

endurance in the process of operational and tactical training; the use of professionally 
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oriented authorial techniques for the development of the professional endurance; 

improvement of criteria and indicators of the evaluation of the endurance development.  

The pedagogical modeling of the development of professional endurance of the 

future masters of military management in the process of operational and tactical 

training, which enables the positive dynamics of its development and reproduces the 

systemic interconnection of methodological approaches, pedagogical conditions, 

authorial methodology, stages, criteria and indicators of diagnosing, levels of 

development of professional endurance, structured in the target-methodological, 

informative, operational-activity and diagnostic-resultive blocks, was carried out. 

A professionally oriented authorial technique for the development of 

professional endurance of future masters of military management in the cause of 

operational and tactical training, which is presented by a set of interrelated and 

systematised principles, methods, technologies, forms, tools, and is realised on the 

motivational-cognitive, activity and creative-developing stages, was designed. 

The evaluation of the levels of development of professional endurance of future 

masters of military management was done with the help of the defined indicators and 

criteria (value-motivational, emotional-volitional, intellectual, operational, subjective-

productive). The low, medium and high levels of its development were identified and 

characterised. 

The results of the study, concerning the implementation and verification of 

pedagogical conditions for the development of professional endurance of future 

masters of military management, confirmed that the proposed conditions contributed to 

its effective development. Thus, the mathematical methods of statistics confirm that as 

a result of the experiments the officers had statistically significant changes according to 

the main criteria and indicators of the evaluation of the levels of professional 

endurance development. The comparison of the results of professional endurance of the 

future masters of military management of the experimental group at the beginning and 

at the end of the formational experiment, using the Wilcoxon signed-rank test, 

confirmed the statistical significance of the implementation of pedagogical conditions 

for the development of professional endurance. 
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As a result of the conducted pedagogical research, methodical recommendations 

for the development of the professional endurance of future masters of military 

management in the process of operational and tactical training were prepared. They 

consider the interests, needs and motives of future masters of military management, 

features of lessons using the latest educational material and technical basis, taking into 

account the requirements of modern hostilities and the peculiarities of the military-

professional activity. 

Scientific novelty of the obtained results is that: 

- for the first time,  pedagogical conditions for the development of professional 

endurance of future masters of military management in the process of operational and 

tactical training (pedagogical modeling of the professional endurance of future masters 

of military management in the process of operational and tactical training; the use of 

professionally oriented authorial techniques for the development of their professional 

endurance, improvement of criteria and indicators of the evaluation of endurance 

development) were theoretically substantiated; the pedagogical modeling of the 

professional endurance of the future masters of military management in the process of 

operational and tactical training, which reproduces the systemic interconnection of 

methodological approaches, pedagogical conditions, methods, stages, criteria and 

indicators of its development, that are structured in the purpose-methodological, 

informative, operational-activity and diagnostic-resultive blocks, was done; a 

professionally oriented authorial technique for the development of professional 

endurance of future masters of military management in the cause of operational and 

tactical training, which is presented by a set of interrelated and systematised principles, 

methods, technologies, forms, tools, and is realised on the motivational-cognitive, 

activity and creative-developing stages, was developed; 

- the research has improved: diagnostic tool for the assessment of the levels of 

professional endurance of future masters of military management in the process of 

operational and tactical training (the improvement lies in the specification and 

complementation of the criteria and indicators of the endurance evaluation: value-

motivational (the values of military-professional activity, motivation for the 
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development of professional endurance), emotional-volitional (strength-weakness of the 

nervous system, development of volitional qualities, emotional readiness for the 

development of professional endurance), intellectual (knowledge of techniques, 

technologies and means of development of professional endurance, knowledge of the 

bases of organisation of self-development of professional endurance in accordance with 

age and individual characteristics), operational (mastering of rational methods, 

techniques and technologies of professional endurance development, manifestation of 

volitional and emotional qualities, ability to regulate and undergo the pressure of the 

professional military activity), subjective-resultive (professional subjectivity of future 

masters of military management, physical endurance, endurance of the nervous 

system)); 

- the research has profoundly developed the content of the concept of 

"professional endurance of future masters of military management" (further 

development lies in the specification of its content concerning the professional military 

activities of the officers of the military administration). 

The practical value of the obtained results lies in the development and 

implementation of the main results of the research, educational and methodological 

support for the development of professional endurance in the higher military 

educational institutions. They are "Methodological recommendations for the 

organisation of physical training during a special period", "Instructions for the 

servicemen on survival in extreme conditions", an optional course "Endurance and 

survival on the battlefield", methodological recommendations for the development of 

professional endurance of the future masters of military management. 

Key words: future masters of military management, professional endurance, 

pedagogical conditions, pedagogical modeling, methodology, criteria. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Сучасні умови, у яких 

здійснюється реформування Збройних сил (ЗС) України, істотно підвищують 

вимоги до професійної діяльності військових фахівців. Так, у Концепції розвитку 

сектора безпеки і оборони України (2016) визначено, що одним із головних 

завдань сектора безпеки й оборони є розвиток професійної компетенції персоналу 

та мотивації до успішного виконання завдань за призначенням [232]. Воно 

реалізується шляхом підвищення індивідуальної фахової підготовленості 

особового складу органів державного та військового управління, розвитку його 

відповідальності за ухвалення рішень і їх реалізацію. Це спонукає до якісно 

нового рівня професійної підготовки офіцерів, що має забезпечуватися системою 

військової освіти. 

Результати наукових досліджень (Н. Агаєв [3], Ю. Дем’яненко [88], 

В. Кожевніков [121], В. Осьодло [168], О. Охременко [169], В. Стасюк [222], 

О. Хміляр [247], В. Ягупов [264] та ін.) засвідчують, що в сучасних умовах якісно 

вирішувати поставленні завдання зможуть військовослужбовці з високим рівнем 

витривалості, психоемоційної стійкості та фізичної підготовленості. Військово-

професійна діяльність офіцерів органів військового управління є 

багатофункціональною й проходить в умовах постійного впливу несприятливих 

чинників (обмежений час на ухвалення рішень, нестандартність дій і 

невизначеність їх результатів, відповідальність за виконання завдання, надмірне 

психічне, психофізіологічне та фізичне навантаження), що негативно впливають 

на їхню професійну діяльність. Отже, однією з провідних професійно важливих 

якостей, що уможливлює їх подолання, є професійна витривалість 

військовослужбовців (М. Боровик [31], Є. Гаркавцев [72], М. Гритченко [83], 

О. Колесніченко [123], Н. Пенькова [176], Р. Раєвський [195] та ін.). 

Водночас досягнення високого рівня розвиненості професійної витривалості 

офіцерів органів військового управління гальмується недостатнім забезпеченням 

педагогічних умов її формування, розвитку та вдосконалення. Це негативно 
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позначається на їхній здатності виконувати функціональні обов’язки на 

оперативно-тактичному рівні управління, пов’язані із забезпеченням бойової 

готовності підрозділів і частин. У такому контексті актуалізується необхідність 

упровадження педагогічних умов розвитку професійної витривалості майбутніх 

магістрів військового управління (МВУ) у процес їх оперативно-тактичної 

підготовки у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ). 

Теоретичним підґрунтям розв’язання цієї педагогічної проблеми є такі 

наукові напрацювання: з філософії та методології професійної освіти 

(В. Андрущенко [175], І. Зязюн [109], В. Кремень [92]), теоретичних засад 

військової освіти (А. Вітченко [66], А. Зельницький [108], В. Маслов [144], 

М. Нещадим [158], Ю. Приходько [186], В. Ягупов [263]), психологічних аспектів 

військово-професійної діяльності військовослужбовців (Н. Агаєв [3], 

О. Кокун [122], С. Мул [153], В. Осьодло [168], В. Стасюк [222], О. Хміляр [247]), 

підготовки офіцерів до управлінської діяльності (О. Бойко [27], Т. Мацевко [146], 

М. Руденко [202], Р. Торчевський [230], В. Шемчук [260]).  

Для дослідження проблеми розвитку професійної витривалості майбутніх 

МВУ важливе значення мають наукові праці, у яких відображено такі 

дослідницькі аспекти: психологічна витривалість (В. Бодров [192], Е. Зеєр [107], 

О. Колесніченко [123], С. Наду, С. Нікс [274], Н. Пенькова [176], 

А. Сущенко [225] та ін.); фізична витривалість (Б. Бушман [272], В. Ільїнич [237], 

Т. Круцевич [228], Я. Крушельницька [131], В. Платонов [180], Р. Раєвський [195], 

В. Хогер, С. Хогер [276], А. Чудик [254] та ін.), витривалість нервової системи 

(М. Бернштейн [21], М. Веденський [36], Л. Воронин [70], М. Могендович [151], 

І. Павлов [170], І. Сєченов [211], О. Ухтомський [234] та ін.).  

Розвиток професійної витривалості майбутніх фахівців є предметом 

наукового дослідження Є. Гаркавцева [72], Н. Завидівської [96], 

Н. Ігнатенка [115], О. Колесніченка [123], Н. Пенькової [176], Р. Раєвського [195], 

С. Сичова [215] та ін. Водночас нами не виявлено праць, у яких було б висвітлено 

проблему розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ. Зазначене 
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ускладнюється низкою суперечностей на етапі їх оперативно-тактичної 

підготовки, зокрема між: 

сучасними потребами ЗС України у професійно витривалих офіцерах 

органів військового управління і недостатнім рівнем забезпеченості педагогічних 

умов розвитку їх професійної витривалості в системі післядипломної освіти; 

необхідністю цілеспрямованого розвитку професійної витривалості 

майбутніх МВУ й невідповідністю використовуваних у ВВНЗ традиційних 

методик, що б цьому сприяли; 

необхідністю об’єктивних критеріїв оцінювання рівнів розвиненості 

професійної витривалості майбутніх МВУ та недостатньою розробленістю 

критеріально-діагностичного апарату, що забезпечує якісне й кількісне 

відображення її результатів. 

Актуальність досліджуваної наукової проблеми та недостатня її 

розробленість у сучасній педагогічній науці зумовили вибір теми дослідження – 

“Розвиток професійної витривалості майбутніх магістрів військового 

управління у процесі оперативно-тактичної підготовки”. 

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

Дисертацію виконано відповідно до плану наукової та науково-технічної 

діяльності Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського в межах науково-дослідних робіт “Обґрунтування способів 

виживання та дій військовослужбовців в екстремальних умовах” (державний 

реєстраційний номер 0116U000385), “Обґрунтування норм фізичного та 

психоемоційного навантаження військовослужбовців під час ведення бойових 

дій” (державний реєстраційний номер 0117U006287). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського (протокол № 6 від 27.04.2015) й 

узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, 

педагогіки і психології при НАПН України (протокол № 4 від 26.05.2015). 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці педагогічних умов розвитку професійної 
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витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі оперативно-

тактичної підготовки. 

Відповідно до мети визначено такі дослідницькі завдання: 

1. На основі аналізу теорії та емпіричного досвіду виявити стан 

розробленості проблеми розвитку професійної витривалості майбутніх магістрів 

військового управління, уточнити її зміст, суть і структуру. 

2. Теоретично обґрунтувати педагогічні умови розвитку професійної 

витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі оперативно-

тактичної підготовки. 

3. Здійснити педагогічне моделювання розвитку професійної витривалості 

майбутніх магістрів військового управління у процесі оперативно-тактичної 

підготовки. 

4. Розробити професійно орієнтовану авторську методику розвитку 

професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі 

оперативно-тактичної підготовки. 

5. Підготувати та впровадити в освітній процес вищих військових 

навчальних закладів методичні рекомендації щодо розвитку професійної 

витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі оперативно-

тактичної підготовки. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх магістрів 

військового управління у процесі оперативно-тактичної підготовки. 

Предмет дослідження – педагогічні умови розвитку професійної 

витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі оперативно-

тактичної підготовки. 

Для досягнення мети та розв’язання поставлених завдань дослідження 

використано такі методи: 

теоретичні: аналіз, синтез, узагальнення наукових джерел – для 

обґрунтування поняттєво-категоріального апарату наукового пошуку, визначення 

стану й рівня розробленості досліджуваної проблеми; порівняння – для 

зіставлення підходів учених до розв’язання проблеми, визначення напрямів 
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наукового пошуку; систематизація та логічне узагальнення – для теоретичного 

обґрунтування змісту, структури й педагогічних умов розвитку професійної 

витривалості майбутніх МВУ на етапі оперативно-тактичної підготовки; 

педагогічне моделювання – для побудови моделі розвитку професійної 

витривалості майбутніх МВУ у процесі оперативно-тактичної підготовки; 

узагальнення – для формулювання висновків за розділами, загальних висновків; 

емпіричні: анкетування, опитування, бесіда, спостереження, тестування – 

для з’ясування рівнів розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ; 

метод експертного оцінювання – для визначення найвагоміших педагогічних 

умов, критеріїв і показників діагностування професійної витривалості та 

з’ясування рівнів її розвиненості; педагогічний експеримент (констатувальний і 

формувальний етапи) – для експериментальної перевірки результативності 

педагогічних умов розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ; 

статистичні: математичне опрацювання результатів експерименту та їх 

інтерпретація – для перевірки й підтвердження результативності запропонованого 

комплексу педагогічних умов розвитку професійної витривалості майбутніх 

МВУ, об’єктивізації та забезпечення вірогідності результатів дослідження; 

перевірка репрезентативності вибірки – для визначення обсягу вибіркової 

сукупності; частотний аналіз – для опрацювання та інтерпретації результатів 

дослідження; розрахунок критерію Колмогорова-Смірнова – для оцінювання 

однорідності груп, непараметричного статистичного W-критерію Вілкоксона – 

для підтвердження достовірності відмінностей показників розвиненості 

професійної витривалості, виміряних у двох різних умовах на одній і тій же 

вибірці досліджуваних. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: 

уперше: теоретично обґрунтовано педагогічні умови розвитку професійної 

витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі оперативно-

тактичної підготовки (педагогічне моделювання розвитку професійної 

витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі оперативно-

тактичної підготовки; застосування професійно орієнтованої авторської методики 
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розвитку їх професійної витривалості; удосконалення критеріїв і показників 

оцінювання рівнів її розвиненості); здійснено педагогічне моделювання розвитку 

професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі 

оперативно-тактичної підготовки, що відтворює системний взаємозв’язок 

методологічних підходів, педагогічних умов, методики, етапів, критеріїв і 

показників її розвиненості, структурованих у цільово-методологічному, 

змістовному, операційно-діяльнісному та діагностико-результативному блоках; 

розроблено професійно орієнтовану авторську методику розвитку професійної 

витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі оперативно-

тактичної підготовки як сукупності взаємопов’язаних принципів, методів, форм і 

засобів її розвитку, що реалізується на мотиваційно-пізнавальному, діяльнісному 

та творчо-розвивальному етапах; 

удосконалено: діагностичний інструментарій оцінювання розвиненості 

професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі 

оперативно-тактичної підготовки (удосконалення полягає в уточненні та 

доповненні критеріїв і показників її оцінювання: ціннісно-мотиваційного 

(цінності військово-професійної діяльності, мотивація до розвитку професійної 

витривалості), емоційно-вольового (сила-слабкість нервової системи, 

розвиненість вольових якостей, емоційна готовність до розвитку професійної 

витривалості), інтелектуального (знання методик, технологій і засобів розвитку 

професійної витривалості, знання основ організації саморозвитку професійної 

витривалості з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей), 

операційного (опанування раціональних методів, прийомів і технологій розвитку 

професійної витривалості, прояв вольових та емоційних якостей, здатність 

регулювати й переносити навантаження військово-професійної діяльності), 

суб’єктно-результативного (професійна суб’єктність майбутніх магістрів 

військового управління, фізична витривалість, витривалість нервової системи)); 

дістало подальшого розвитку поняття “професійна витривалість майбутніх 

магістрів військового управління” (подальший розвиток полягає в конкретизації 
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його змісту до військово-професійної діяльності офіцерів органів військового 

управління). 

Практичне значення отриманих результатів полягає в розробленні та 

впровадженні в освітній процес ВВНЗ основних результатів дослідження й 

навчально-методичного забезпечення розвитку професійної витривалості, зокрема 

“Методичних рекомендацій з організації фізичної підготовки в особливий 

період”, “Пам’ятки військовослужбовцям щодо виживання в екстремальних 

умовах”, програми факультативного курсу “Витримка та виживання на полі бою”, 

методичних рекомендацій із розвитку професійної витривалості майбутніх 

магістрів військового управління. 

Основні результати дослідження впроваджено в освітній процес 

Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова (акт № 138 від 

05.03.2018), Національної академії внутрішніх справ (акт № 99/1/17 від 

04.04.2018), Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана 

Кожедуба (акт № 6/118 від 18.04.2018), Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського (акт № 182/69 від 20.04.2018). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення, висновки та 

рекомендації, сформульовані автором у дисертаційній роботі, є його власним 

науковим доробком. У тезах [12] – розроблено зміст теоретичної та практичної 

частини першого етапу комплексних занять за програмою курсу виживання і дій 

військовослужбовців в екстремальних умовах, спрямованих на розвиток 

професійної витривалості. У статті [22] – здійснено аналіз основних досліджень 

щодо оцінювання військовослужбовців з обмеженими функціональними 

можливостями й комплектування тестів для оцінювання їхнього фізичного стану. 

У колективних методичних рекомендаціях: [23] – підібрано систему засобів і 

методів для розвитку професійної витривалості військовослужбовців в умовах 

обмеженого простору, [24] – розроблено методику формування психічної 

стійкості у процесі навчальних занять із фізичної підготовки. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження доповідалися на таких наукових конференціях і семінарах: 
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міжнародних: “Вдосконалення системи фізичної підготовки у Збройних 

силах України в умовах сьогодення та приведення її до сумісності зі стандартами 

армій країн-членів НАТО” (Київ, 13–14.12.2016), “Педагогіка: традиції та 

інновації” (Запоріжжя, 17–18.02.2017), “Актуальні проблеми педагогічної освіти: 

європейський і національний вимір” (Луцьк, 16–17.05.2017), “Професійна 

педагогіка і андрагогіка: актуальні питання, досягнення та інновації” (Кривий Ріг, 

20–21.11.2017), “Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки 

та спорту Збройних сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших 

спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України” (Київ, 29–

30.11.2017); 

всеукраїнських: “Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для 

сталого розвитку” (Дніпро, 17.11.2016), “Освітньо-наукове забезпечення 

діяльності правоохоронних органів і військових формувань України” 

(Хмельницький, 08.12.2016), “Особистість в екстремальних умовах” (Львів, 

12.05.2017); 

міжвідомчих: “Фізична підготовка особового складу Збройних сил, інших 

військових формувань та правоохоронних органів України: досвід, сучасність, 

проблеми та перспективи розвитку” (Київ, 26–28.11.2014), “Спеціальна 

спрямованість фізичної підготовки як складова особистої безпеки 

військовослужбовців” (Київ, 17.03.2015), “Актуальні проблеми психологічної 

допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників 

антитерористичної операції” (Київ, 26.05.2016), “Матеріали навчально-

методичного збору фахівців фізичної підготовки і спорту Збройних сил України” 

(Львів, 26–29.09.2017); 

засіданнях кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і 

спорту навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-

оздоровчих технологій Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського (2014–2018). 

Публікації. Зміст і основні результати дослідження відображено у 

24 наукових працях (із них 4 – у співавторстві), серед яких: 9 статей у наукових 



28 

фахових педагогічних виданнях України (1 – у наукометричному виданні), 1 – у 

зарубіжному періодичному науковому виданні, 12 – у збірниках тез доповідей на 

наукових конференціях, 2 – методичні рекомендації. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційне дослідження складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел (277 найменувань, із них 8 – іноземною мовою), 20 додатків 

на 69 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 299 сторінок, основний 

текст роботи подано на 180 сторінках. Робота проілюстрована 21 таблицею і 

16 рисунками, із яких три займають 5 повних сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ 

ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПЕДАГОГІКИ 

 

1.1. Проблема розвитку професійної витривалості майбутніх фахівців 

військової галузі в науковій літературі 

 

У сучасних умовах становлення суверенності та незалежності України все 

більшого значення набуває необхідність вирішення проблем, пов’язаних із 

забезпеченням безпеки особистості, суспільства та самої держави. Вагомий 

внесок у вирішення проблеми безпеки вносять фахівці Збройних сил України, 

Служби Безпеки України, Державної прикордонної служби України, Міністерства 

внутрішніх справ та інших силових структур і відомств. У зв’язку з цим, в умовах 

реформування силового блоку істотно підвищуються вимоги до професійної 

діяльності фахівців відповідних галузей, насамперед, офіцерських кадрів 

військових формувань і органів, що виконують завдання у сфері оборони й 

безпеки країни. Так, в Указі Президента України “Про Концепцію розвитку 

сектора безпеки і оборони України” від 14 березня 2016 року № 92/2016 

визначено, що одним з головних напрямів розвитку сектора безпеки й оборони є 

підвищення фахового рівня їхнього персоналу, забезпечення його високої 

мотивації до належного виконання завдань за призначенням, який реалізується 

шляхом підвищення рівня індивідуальної фахової підготовки особового складу 

органів державного та військового управління, його відповідальності за 

прийняття рішень [232]. 

Науковці в галузі військової педагогіки (А. Вітченко [66], 

О. Лагодинський [134], М. Нещадим [158], Ю. Приходько [186], В. Ягупов [263] 

та ін.) зазначають, що якість вищої військової освіти, перш за все, пов’язана із 

здобуттям певних професійних знань, умінь, їх критичним осмисленням, що 
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дають змогу майбутньому офіцерові використовувати їх у реальних умовах 

військової служби. 

Навчання у ВВНЗ забезпечує підготовку офіцерських кадрів таких освітньо-

кваліфікаційних рівнів – “Бакалавр, офіцер тактичної ланки управління”, “Магістр 

військового управління, офіцер оперативно-тактичної ланки управління” і 

“Магістр державного військового управління, офіцер оперативно-стратегічної 

ланки управління”. Об’єктом нашого дослідження є професійна підготовка 

майбутніх магістрів військового управління.  

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої 

освіти та присуджується ВНЗ у результаті успішного виконання здобувачем 

вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за 

освітньо-професійною чи за освітньо-науковою програмою [187]. 

Магістр військового управління – це кваліфікація військового фахівця, який 

на підставі отриманої кваліфікації бакалавра військового управління тактичного 

рівня, а також значного досвіду управлінської діяльності при вирішенні завдань 

тактичного рівня здобув поглиблені спеціальні знання, навички та вміння 

інноваційного характеру, що дають йому змогу вирішувати стратегічні, 

оперативні й тактичні військово-професійні завдання оперативно-тактичного 

рівня. Цей рівень знань гарантує випускникам виконання обов’язків на командних 

і штабних (командно-штабних) посадах оперативно-тактичної ланки. 

У процесі дослідження проблеми розроблення освітньо-кваліфікаційних 

характеристик у ВВНЗ, О. Тракалюк і В. Вєтров визначають такі службово-бойові 

функції військових управлінців на посадах різних рангів:  

функція забезпечення бойової готовності підрозділу, частини (підтримання 

підрозділу в постійній бойовій готовності);  

функція управління підрозділом під час виконання бойових завдань (бойове 

управління); 

функція управління повсякденною діяльністю підрозділу, частини 

(службове управління);  
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навчально-виховна (педагогічна) функція (керування навчально-виховним 

процесом (бойовою підготовкою) у підрозділі, частині);  

експлуатаційно-технічна функція (здійснення експлуатації озброєння, 

військової техніки та майна);  

адміністративна функція (функція управління діяльністю підрозділу в 

соціально-побутовій сфері);  

інформаційно-аналітична функція (функція роботи зі службовою 

інформацією та вдосконалення своїх фахових навичок);  

фінансово-економічна функція;  

науково-дослідницька функція;  

миротворча функція;  

функція міжнародного співробітництва [231]. 

Досліджуючи управлінську діяльність офіцерів органів виховної роботи, 

М. Руденко визначає її як специфічний вид службової діяльності, особливість якої 

полягає у виконанні специфічної функції управління – плануванні, організації та 

проведенні виховної роботи з особовим складом, допоміжному характері 

діяльності щодо налагодження процесу управління у підрозділі (частині), 

узгодженості реалізації процесу управління з безпосереднім командиром і вищим 

органом виховної роботи [202, с. 80]. 

В. Афанасенко зазначає, що у трирівневій системі військового управління 

центральною фігурою є керівник другого рівня – офіцер оперативно-тактичної 

ланки, від професійної підготовки й особистісних якостей якого залежить 

ефективність функціонування військової частини (підрозділу). Науковцем 

виявлено, що кожна функція управління (прийняття рішення, планування, 

контролювання, координація дій тощо) вимагає від офіцера високорозвиненого 

інтелекту, волі, рішучості і самовладання. Керівництво військовим колективом 

відбувається у складних умовах формальних і неформальних стосунків і залежить 

від авторитету командира, його вмінь спілкуватися з підлеглими, задовольняти їх 

потреби, дотримуватися демократичного стилю управління [11].  
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Проблему підготовки майбутніх МВУ досліджували: Г. Артюшин [8], 

О. Бойко [27], С. Глазунов [76], С. Жембровський [94], О. Лагодинський [134], 

Т. Мацевко [146], В. Осьодло [168], М. Руденко [202], В. Стасюк [223], 

Р. Торчевський [230], І. Чистовська [253], В. Шемчук [260], В. Ягупов [267] та ін. 

Так, Г. Артюшиним актуалізовано проблему професійної підготовки магістрів 

військового управління у сфері забезпечення державної безпеки, а також 

обґрунтовано сучасний зміст і технології підготовки магістрів військового 

управління у сфері забезпечення державної безпеки [8]. 

О. Бойко здійснив теоретичне обґрунтування та експериментальну 

перевірку цілей, завдань, принципів, змісту і дидактичної технології формування 

готовності у майбутніх магістрів військово-соціального управління – офіцерів із 

гуманітарних питань оперативно-тактичного рівня до управління процесом 

виховання військовослужбовців у військових частинах (з’єднаннях) під час їхньої 

підготовки у ВВНЗ [27]. 

Проблемним питанням англомовної підготовки майбутніх магістрів 

військового управління у міжнародних відносинах присвятив наукову працю 

О. Лагодинський [134]. Т. Мацевко дослідив психологічні особливості розвитку 

управлінської компетентності майбутніх магістрів військово-соціального 

управління [146]. В. Шемчук обґрунтував педагогічні умови розвитку 

управлінського мислення майбутніх магістрів військового управління у системі 

післядипломної освіти [260], а Р. Торчевський – педагогічні умови розвитку їхньої 

управлінської культури [230]. Професійна діяльність офіцерів оперативно-

тактичного рівня та вимоги до їх підготовленості з рукопашного бою є предметом 

дослідження С. Глазунова [76]. 

Отже, з огляду на різнобічність проблем підготовки майбутніх фахівців 

військового управління, зазначимо, що військово-професійна діяльність офіцерів 

органів військового управління є багатогранною та багатовекторною. Так, 

Т. Мацевко наголошує, що особливостями діяльності офіцера військово-

соціального управління є: своєрідність цілей і результатів (певний рівень 

морально-психологічного стану особового складу та умови його 
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самовдосконалення); особливий характер об’єкта впливу (особовий склад 

військової частини і види його діяльності); регламентованість (підпорядкованість 

командиру і старшому органу управління виховним процесом); специфічність 

засобів діяльності (вербальні, соціально-психологічні та педагогічні технології 

впливу на предмет діяльності тощо); інтенсивність функціонування психіки і 

висока інтелектуальна напруженість під час реалізації основних функцій своєї 

діяльності [146].  

Зокрема, В. Шемчук зазначає, що діяльність офіцерів оперативно-тактичної 

ланки управління істотно відрізняється від тактичної ланки управління. Так, 

дослідник зазначає, що вона спрямована на захист національних інтересів 

держави шляхом забезпечення постійної бойової готовності військових 

підрозділів, частин і штабів [260, с. 36–39]. 

Досліджуючи особливості професійної діяльності військових фахівців 

підрозділів особового складу, А. Нарадько та ін. зазначають, що основними 

несприятливими чинниками у діяльності фахівців цієї категорії є: ненормована 

робоча доба, стомленість у результаті фізіологічних і психологічних 

перевантажень, виконання завдань великої відповідальності в режимі дефіциту 

часу, відсутність рухової активності, одноманітна робоча поза, робочий шум, 

стресовий стан у результаті негативних емоційних впливів. Діяльність фахівця 

цієї професії ставить високі вимоги до його стану здоров’я та фізичних 

даних [155].  

Отже, визначені науковцями особливості військово-професійної діяльності 

офіцерів органів військового управління спонукають до розвитку професійно 

важливих якостей, що мають забезпечувати ефективне виконання ними своїх 

функціональних обов’язків.  

Так, В. Баранець і І. Любченко зазначають, що сучасні умови ведення війни 

та специфіка діяльності військових фахівців вимагає пошуку нових методів і 

засобів протидії впливу на психічний і психофізіологічний стан 

військовослужбовців, а також ефективних шляхів підвищення їхньої 

працездатності. Науковці зазначають, що боєготовність кожного 
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військовослужбовця на 65 % зумовлена функціональним станом організму,і лише 

на 35 % залежить від технічних засобів ведення війни. При цьому акцент завжди 

ставився на вивченні генезису психіки, тобто на виявленні й становленні 

психічних функцій, процесів і властивостей особистості [16]. Дослідники 

вважають, що до найбільш значимих професійно важливих якостей військових 

фахівців відносяться: емоційна стійкість, тривожність, мужність, рішучість, 

схильність до ризику та витривалість. 

О. Попов дослідив, що обсяг і зміст завдань, які розв’язуються офіцерами у 

службово-бойовій діяльності, зумовлюють особливі вимоги до 

психофізіологічного і фізичного стану їхнього організму і рівня військово-

професійної підготовленості, особливо в умовах бойових дій. Так,  внаслідок 

стресу, що розвивається під впливом несприятливих чинників бойової діяльності, 

багато респондентів (71,5 %) відзначають нервово-психічні розлади. При цьому, 

як правило, вони виникали за екстремальних умов, під впливом надмірних 

психічних і фізичних навантажень. За даними вченого, ведення бойових дій 

упродовж лише двох діб призводить до таких суттєвих змін функціонального 

стану, як: збільшення часу сенсомоторної реакції (35,5 %), зниження 

статичної (34,5 %) і загальної (26,6 %) витривалості м’язів, слухової 

чутливості (24,8 %), зменшення максимального споживання кисню (15,6 %). 

Окрім того, спостерігається порушення регуляції кардіореспіраторної системи на 

тлі рухового фізичного навантаження. Одночасно погіршується військово-

професійна працездатність, зокрема, зменшується ефективність ураження 

цілей (32,4 %), час виконання вогневої завдання (26,6 %), швидкість 

водіння (10,5 %). У таких умовах військові фахівці мають володіти конкретними 

вміннями та навичками, а саме: стріляти точно на випередження у складних 

умовах; використовувати місцевість, підручні засоби для виявлення і знищення 

противника; швидко аналізувати й оцінювати ситуацію, враховуючи свої 

можливості і супротивника; вести психологічну боротьбу й управляти кризовою 

ситуацією; передбачати наміри противника і випереджати його; чинити 
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психологічний тиск на супротивника, бути пильним; бути сміливим і 

рішучим [185, с. 60]. 

В. Стасюк вважає, що обґрунтування професійно та інтелектуально 

важливих, психологічно і соціально необхідних якостей військового керівника – 

одна з найактуальніших проблем психології військового управління. Вчений 

зазначає, що найчастіше виокремлюють такі обов’язкові для управлінця якості: 

компетентність (кожен керівник має знати, як виконувати роботу на 

високому професійному рівні); 

висока відповідальність, особиста гідність; 

відчуття нового та вміння йти на розумний ризик, творчо розв’язувати 

проблеми, сміливість у прийнятті рішень; 

гнучкість, розуміння ситуацій, швидке й належне сприйняття нових потреб, 

відчуття часу, подій; 

висока працездатність, постійне прагнення бути кращим і робити все як- 

найдосконаліше; 

комунікабельність, здатність установлювати контакти [223, с. 54–55]. 

Успішне виконання поставленого завдання в бою залежить, на думку 

вченого, не тільки від рівня всебічної підготовленості особового складу до 

ведення бойових дій, а, насамперед, від бойових якостей командира та 

правильності прийнятого ним рішення щодо виконання поставленого завдання. 

Так, кожний командир для успішного управління особовим складом військової 

частини повинен мати певні якості, що їх умовно прийнято розділяти на чотири 

групи: 

морально-ідеологічні (ідеологічна свідомість, переконаність, моральність, 

етичність); 

професійно-бойові (компетентність, дисциплінованість, командирська воля, 

організаторські здібності, творчі здібності); 

психічні (психічна стійкість, професійна адаптованість);  

фізичні (витривалість, сила, спритність, швидкість у діях) [223, с. 366–377]. 
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У силу своєї унікальності, управлінська діяльність потребує: високої 

внутрішньої мотивованості, бажання й уміння за власною волею вирішувати 

найскладніші завдання, що постають перед військовою частиною; прояву вищої 

відповідальності, ніж та, що є при індивідуальній чи груповій діяльності у 

стандартних умовах; посиленого навантаження на пам’ять за необхідності 

утримання в ній значної кількості різновидної інформації, потрібної для 

розв’язання безлічі проблемних питань; підвищені вимоги до прогностичних 

здібностей і можливостей офіцера, стійкості його щодо стресів та стресогенних 

ситуацій; підвищені вимоги до моральної та правової свідомості офіцера; доброго 

фізичного здоров’я [27, с. 56]. 

Заслуговує на увагу думка Т. Мацевко, який наголошує, що діяльність 

офіцерів органів військового управління, в силу своїх особливостей та 

унікальності, висуває підвищені вимоги до особистісних якостей офіцера, а саме: 

висока внутрішня мотивованість, бажання і вміння за власною волею вирішувати 

найскладніші завдання, що постають перед військово-соціальною системою; 

стійкі адаптивні здатності й емоційно-вольова стійкість офіцера щодо стресів і 

стресогенних ситуацій; високий рівень прогностичних здатностей і можливостей 

офіцера, а також умінь комплексно оцінювати ситуацію за відсутності 

оптимальної кількості інформації про неї; розвиненість комунікативної культури, 

здатність до гнучкого коригування комунікативних програм управлінської 

взаємодії; відповідальність за результати власної управлінської діяльності та 

високий рівень розвиненості самосвідомості як її суб’єкта [146]. 

Діяльність офіцерів органів військового управління, на думку В. Шемчука, 

потребує від військового керівника точності та безпомилковості, мобільності і 

гнучкості, оперативності й конкретності, комплексності та системності 

мислення [260, с. 36–39]. 

Для цієї категорії офіцерів важливими є такі професійні якості: здатність 

встановлювати стосунки з людьми, самокритичність, самовладання, емоційна 

стійкість, концентрація і розподіл уваги, високі показники пам’яті, 

врівноваженість, терплячість, точність і швидкість рухів рук, швидкість 
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розумових операцій, м’язова, нервова та сенсорна витривалість. Однак постійно 

підвищене нервово-психічне навантаження, викликане складністю завдань, 

пов’язане з високою відповідальністю, роботою в умовах дефіциту часу та 

інформації, необхідних для прийняття рішення й організації виконавчих дій, 

потребує від фахівців уміння розподіляти увагу відразу на декілька завдань, не 

полишаючи основного, а також самовладання, емоційної стійкості та швидкості 

розумових операцій.  

Науковцями було визначено, що основними несприятливими чинниками в 

діяльності фахівців зазначеної категорії є: ненормована робоча доба, стомленість 

у результаті фізіологічних і психологічних перевантажень, виконання завдань 

великої відповідальності в режимі дефіциту часу, відсутність рухової активності, 

одноманітна робоча поза, робочий шум, стресовий стан у результаті негативних 

емоційних впливів. Діяльність фахівця цієї професії ставить високі вимоги до 

стану їхнього здоров’я та фізичних даних [155].  

Отже, аналіз наукових праць, у яких досліджувались особливості службово-

бойової діяльності майбутніх МВУ, свідчить, що ефективному виконанню ними 

своїх функціональних обов’язків будуть сприяти такі професійно важливі якості: 

управлінські (директивність, турбота про підлеглих, авторитетність, лідерство 

тощо), психічні (самовладання і витривалість, терплячість, стійкість, 

урівноваженість, відповідальність, обов’язковість), моральні (етичність, 

переконливість, чесність тощо), фізичні (витривалість, сила тощо). 

Відтак, несприятливі умови військово-професійної діяльності (тривала і 

напружена фізична праця, робота в умовах дефіциту часу, інформаційна 

недостатність, неритмічність роботи і відпочинку, сну й харчування, різке 

обмеження рухової активності та зростання психоемоційного напруження) 

ставлять великі вимоги до нервово-психічної стійкості, психомоторних і фізичних 

якостей (швидкість сенсомоторних реакцій, спритність, точна координація рухів, 

загальна і спеціальна фізична витривалість, здатність до тривалої розумової і 

фізичної напруги, швидкого відновлення після фізичних і психічних навантажень 

тощо). 
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На думку вчених (М. Боровик [31], Є. Гаркавцев [72], М. Гритченко [83], 

О. Колесніченко [123], Н. Пенькова [176], Р. Раєвський [195] та ін.), однією з 

ефективних професійно важливих якостей, що уможливлює подолання зазначених 

несприятливих умов у процесі підготовки до майбутньої військово-професійної 

діяльності, а також підвищення рівня розвиненості нервово-психічної стійкості, 

психомоторних і фізичних якостей, є професійна витривалість.  

Проблема професійної витривалості завжди була у полі зору вітчизняних і 

зарубіжних науковців різних галузей науки. Вагомий внесок у пошуку шляхів 

вирішення зазначеної проблеми зробили відомі науковці в галузі фізіології та 

психології кінця ХІX – поч. ХХ ст.: М. Введенський [36], О. Нечаєв [156; 157], 

І. Павлов [170], І. Сєченов [211], О. Ухтомський [234]. Аналіз результатів 

досліджень учених засвідчує, що будь-яка діяльність особи щодо розвитку 

професійної витривалості пов’язана зі збудженням нервових центрів. Ними було 

досліджено вплив подразнення на нервові центри людини, зокрема: якщо сильно 

та достатньо тривало подразнювати нервові центри, то на початку їх подразнення 

вони повністю реагують на них; однак, коли подразнення підсилювати, то 

наступає момент автоматичного гальмування, яке ніби виключає нервові клітини 

з роботи, тим самим оберігаючи їх від виснаження та надаючи відпочинок. 

Фізіологічні особливості розвитку витривалості було досліджено 

М. Берштейном, який зазначив, що витривалий організм має відповідати трьом 

умовам, а саме: він повинен мати великі запаси енергії, щоб її витрачати; володіти 

здатністю у потрібну хвилину її віддати, – не даючи змоги залежуватися жодній 

одиниці енергії; при цьому має вміти витрачати ці ресурси із жорстким, розумним 

розрахунком, щоб їх було достатньо для виконання якомога більшої кількості 

корисної роботи [21, с. 19].  

Значно розширили межі вивчення проблеми професійної витривалості 

науковці з гігієни праці. Так, Б. Койранським, О. Летаветом, М. Лазаревим, 

М. Правдіним та іншими [203] були дослідженні питання розумової і фізичної 

праці, охарактеризована втома при різних видах діяльності, визначено вплив 

стану здоров’я та фізичної розвиненості фахівців на ефективність їхньої 
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діяльності, зроблено висновок про те, що значний вплив на профілактику 

захворювань і травматизму мають стан здоров’я та витривалість фахівців. Такої ж 

думки дотримується і сучасний дослідник В. Баранов, який зазначає, що високий 

рівень рухової активності та розвиток витривалості значно впливає на суб’єктивні 

показники втоми у режимі робочого дня, працездатності, захворюваності, 

травматизму тощо [17]. 

У психології проблема професійної витривалості досліджувалася 

В. Бодровим [192], О. Колесніченком [123], Н. Пеньковою [176], 

В. Стасюком [222; 224], С. Наду, С. Нікс [274] та ін.  

Так, А. Вирубів ще в 1898 році зазначав про актуальність психічної 

витривалості у професійній діяльності. Дослідник при розроблені рекомендацій 

щодо профілактики втоми рекомендував не обмежуватись тільки нормуванням 

робочих годин, оскільки норма не враховує індивідуальної витривалості кожної 

людини [192, с. 16]. 

В. Бодров, досліджуючи вплив стресових ситуацій на особу, вважає, що 

адаптація до стресу, його тривалість визначається чинником “психічної 

витривалості” особистості [24, с. 286]. Екстремальність психологічного впливу 

визначається вченим “межею витривалості” конкретної особи, можливим 

діапазоном напруження системи психічної адаптації до її “прориву” [24, с. 287]. 

У галузі фізичного виховання означену проблему серед сучасних науковців 

досліджують: М. Боровик [31], Н. Ігнатенко [115], В. Ільїнич [237], 

І. Кудряшов [132], А. Максименко [138], В. Платонов [180], Р. Раєвський [195], 

Т. Круцевич [228], В. Хогер і С. Хогер [276]. 

Вчені з’ясували, що в процесі професійної діяльності фахівці мають різні 

можливості для виконання будь-якої роботи. Так, одні фахівці можуть з успіхом 

виконувати високоінтенсивну роботу, однак, зазнають великих труднощів при 

роботі більшої інтенсивності, але значної тривалості, а інші, навпаки, – виконують 

тривалу роботу помірної інтенсивності. Одні знижують інтенсивність виконання 

певної роботи і невдовзі зовсім її припиняють, а інші продовжують її без 

помітного напруження, і деякі мають дивовижну працездатність. Різні можливості 
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фахівців у виконанні певної роботи прийнято пояснювати неоднаковим рівнем 

розвиненості професійної витривалості. Зниження ефективності виконання 

роботи, а потім і її припинення зумовлюється тим, що в організмі накопичується 

втома [138; 195; 228; 276 та ін.] 

Отже, дані дослідження проблеми професійної витривалості в різних 

галузях знань засвідчують, що професійна витривалість особистості тісно 

пов’язана з такою властивістю організму як втома. Втомою вчені називають 

тимчасове зниження оперативної працездатності, викликане інтенсивною чи 

тривалою роботою [228, с.226]. Так, залежно від природи і характеру 

навантаження, вчені [204; 228; 248; 275; 276 та ін.] виділяють чотири основні типи 

стомлення: розумове (під час розв’язування математичних задач чи іншої 

інтелектуальної діяльності); емоційне (під час виконання одноманітної роботи, 

сильних переживаннях тощо); сенсорне (у результаті напруженої діяльності 

аналізаторів, наприклад, стомленість зорового аналізатора під час стрільби чи 

роботи на комп’ютері); фізичне (виникає під час тривалої чи досить інтенсивної 

м’язової роботи). Цей розподіл до деякої міри умовний, оскільки у професійній 

діяльності мають місце одночасно всі чотири типи стомлення. Так, при 

довготривалій військово-професійній діяльності її продуктивне виконання 

потребує подолання внутрішніх труднощів завдяки мобілізації вольових якостей, 

у результаті цього деякий час вдається підтримувати необхідну інтенсивність її 

виконання.  

Отже, професійна витривалість має важливе значення у життєдіяльності 

кожного фахівця, незалежно від виду його професії, та дає змогу виконувати 

значний обсяг рухової діяльності, тривалий час підтримувати високий рівень 

інтенсивності рухової активності, швидко відновлювати сили після великих 

навантажень [228; 273]. 

У педагогіці окремі аспекти професійної витривалості досліджували: 

Н. Борейко [30], О. Гнидюк [78], С. Жембровський [94], Н. Завидівська [96], 

Н. Ігнатенко [115], Л. Ішичкіна [116], І. Маріонда [142], Н. Орленко [163], 

О. Петрачков [177], С. Сичов [215], О. Старчук [221], В. Фотинюк [244], 



41 

А. Чудик [255] та ін. Так, Н. Завидівською [96], І. Маріондою [142] та 

Н. Орленко [163] доведено фізіологічну цінність переважного розвитку 

професійної витривалості як однієї з основних професійно важливих якостей, що 

здійснює ефективний вплив на підвищення функціональних і фізичних 

можливостей тих, кого вчать, а також визначено, що найбільший кумулятивний 

вплив на професійну витривалість мають заняття саме з фізичного виховання. 

Н. Борейко [30], Л. Ішичкіною [116], С. Сичовим [215] та В. Фотинюком [244] 

обґрунтовано, що під час розвитку професійної витривалості найбільшу 

практичну цінність мають вправи довготривалого рухового режиму циклічного 

характеру, ними визначено взаємозв’язок між функціональним станом організму 

фахівців, їхньою працездатністю й окремими показниками фізичної 

підготовленості.  

С. Жембровський [94], О. Петрачков [177] й О. Старчук [221] під час 

дослідження різних категорій військовослужбовців встановили, що, не дивлячись 

на істотні  відмінності у службово-бойовій діяльності, всіх їх поєднує загальний 

гіподинамічний характер праці і значне нервово-психічне напруження. Відтак, 

набутий високий рівень розвиненості професійної витривалості військових 

фахівців під час занять фізичною підготовкою сприяє наявності широких 

функціональних резервів, збереженню високої працездатності, і має позитивне 

прямування даної якості на подальшу військово-професійну діяльність. 

Вивчення психолого-педагогічної літератури засвідчує, що кожна галузь 

характеризується специфікою діяльності, тому професійна витривалість фахівців 

залежить від особливостей майбутньої професійної активності. Однак аналіз 

наукових джерел щодо професійної витривалості фахівців різних галузей 

підготовки свідчить про незначну кількість наукових праць, присвячених цьому 

складному психолого-педагогічному явищу, особливо для майбутніх МВУ. 

Окремі аспекти професійної витривалості фахівців розглядалися 

М. Боровиком [31], Є. Гаркавцевим [72], М. Гритченком [83], Н. Ігнатенко [115], 

О. Колесніченком [123], Я. Крушельницькою [131], І. Кудряшовим [132], 

Р. Макаровим [137], Н. Пеньковою [176], Р. Раєвським [195] та ін.  
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У працях Н. Ігнатенко висвітлено фізіологічну цінність переважного 

розвитку професійної витривалості як однієї з основних професійних якостей, що 

здійснює ефективний вплив на підвищення функціональних та фізичних 

можливостей студентів. Також дослідницею виявлено рівні взаємозв’язку між 

функціональним станом організму студентів, працездатністю й окремими 

показниками фізичної підготовленості, а також істотні розбіжності у прояві 

фізичних можливостей студентів (загальної витривалості) в процесі опанування 

різних рухових режимів під час занять фізичним вихованням, що є підґрунтям для 

їх урахування під час планування навантажень кафедрами фізичного виховання 

ВНЗ. Основою методики науковця було застосування на заняттях з фізичного 

виховання зі студентами основного медичного відділення довготривалого 

рухового режиму циклічного характеру [115]. 

Питання професійної витривалості студентів як інтегрувального показника 

їхнього здоров’я та працездатності розглядають І. Кудряшов та А. Артюгін. 

Дослідниками визначено вплив розвиненості професійної витривалості майбутніх 

фахівців на підвищення опору фізичному та розумовому стомленню студентів під 

час навчання, покращення роботи всіх функціональних систем організму, а також 

попередження захворювань і стресів. Однак автори зазначають, що в сучасних 

умовах під час проведення занять з фізичного виховання у ВНЗ викладачі 

успішно можуть вирішувати лише два практичні завдання: навчання вправам і 

руховим діям та здійснення контролю. Розвитком рухових якостей та підтримкою 

їх на належному рівні студенти займаються самостійно [132]. 

Р. Макаров та І. Кришкевич, досліджуючи проблему підготовки льотного 

складу, значну увагу приділяють вправам на професійну витривалість, 

пов’язаними з постійною адаптацією до нестачі кисню, що сприяють підвищенню 

стійкості організму льотчиків до гіпоксії. Висотна стійкість, як зазначають 

дослідники, вироблена у процесі розвитку професійної витривалості, має низку 

переваг перед барокамерою. Це зумовлено тим, що організм адаптовується до 

кисневого голодування під час яскраво виражених психофізіологічних реакцій на 

фоні кумулятивної втоми, в результаті чого витрати організму при обставинах 
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фізичного навантаження стають економнішими. Проте вчені рекомендують 

враховувати, що необхідний ефект досягається тільки при інтенсивному та 

значному навантаженні, коли в організмі активізуються анаеробні процеси, що 

сприяють підвищенню адаптації до цих умов [137, с. 19]. 

Проблемі розвитку професійної витривалості курсантів вищих навчальних 

закладів Міністерства внутрішніх справ України присвятив роботу М. Боровик, в 

якій висвітлені питання, пов’язані з удосконаленням методики формування і 

розвитку даної якості курсантів засобами та методами атлетичних вправ із 

використанням поєднаних режимів м’язових напружень. Автором обґрунтовано 

взаємозв’язок фізичної витривалості з іншими фізичними якостями та 

запропоновано два напрями її розвитку: перший спрямований на розвиток 

максимальних силових можливостей м’язів, другий – на розвиток силової, 

швидкісної та координаційної витривалості. Їхнє поєднання дає змогу підвищити 

рівень базової фізичної підготовленості курсантів під час навчання у вищих 

навчальних закладах з особливими умовами навчання [31]. 

Деякі аспекти проблеми розвитку професійної витривалості 

військовослужбовців висвітлено в роботі Т. Джамгарова. Так, дослідник 

експериментально підтверджує, що такі вправи, як подолання перешкод, лижна 

підготовка, марш-кидки, прискорене пересування, основою яких є витривалість, 

значно підвищують рівень вольових якостей у військовослужбовців та мають 

високий рівень позитивного спрямування цієї професійно важливої якості на 

службово-бойову діяльність [90]. 

Б. Воронін, узагальнивши дослідження щодо застосування кросів і марш-

кидків у процесі розвитку професійної витривалості, зазначає, що більш витривалі 

військовослужбовці діяли успішніше на багатоденних тактичних навчаннях. Вони 

швидше і точніше виконували різні бойові прийоми, здійснювали маневри на полі 

бою, керували бойовою технікою, виконували стрільбу з різних типів зброї, а, 

найголовніше, – тривалий час зберігали і швидко відновлювали високий рівень 

працездатності. Водночас, дослідник наголошує на тому, що кроси та марш-кидки 

не обмежуються розвитком професійної витривалості, а впливають і на низку 
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важливих морально-вольових якостей, що дають змогу долати труднощі 

військово-професійної підготовки [69]. 

У праці Л. Вейднер-Дубровина систематизовано підходи до планування та 

проведення занять з різних розділів фізичної підготовки військовослужбовців, в 

яких здійснюється цілеспрямований розвиток професійної витривалості 

військових фахівців, структуровано методи, форми та засоби щодо їхнього 

розвитку. Також досліджено вплив даної якості на фізичний розвиток 

військовослужбовців, на їх функціональний стан, на стійкість організму до 

несприятливих чинників військово-професійної діяльності тощо [226]. 

К. Моматюк та В. Рибалка зазначають, що в сучасній військово-професійній 

діяльності збільшилися фізичні та психологічні навантаження на 

військовослужбовців у всіх видах та родах військ, і успішно виконувати бойові 

завдання при таких умовах можуть лише різнобічно розвинуті військові фахівці, 

які легше переносять надмірні навантаження. Науковцями було досліджено 

питання впливу тренувальних занять офіцерським багатоборством на службово-

бойову діяльність військовослужбовців під час тривалого виконання завдань у 

різний час доби, в різних кліматичних та географічних умовах, і запропоновано 

впровадити офіцерське багатоборство в навчально-виховний процес Збройних сил 

як ефективний засіб розвитку професійно важливих якостей та військово-

прикладних навичок. Також важливим є те, що у зміст офіцерського 

багатоборства включені вправи, що мають вагомий вплив на розвиток 

професійної витривалості військових фахівців як важливої якості у військово-

професійній діяльності військовослужбовців [152]. 

У працях Ю. Дем'яненка [87; 88] особлива увага приділяється тренуванню 

військовослужбовців для розвитку їхньої професійної витривалості з 

використанням різних форм фізичної підготовки у поєднанні з елементами 

бойової підготовки. Вчений зазначає, що в навчально-виховному процесі 

допускається багато методичних помилок щодо її розвитку, головною з них є 

використання нормативних дистанцій – 1000 чи 3000 м. Під час тренування, на 

переконання дослідника, у кожному занятті потрібно визначитися, з якою 
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швидкістю (субкритичною, критичною чи надкритичною) будуть виконуватися 

вправи та в який період їх варто застосовувати. На його думку, важливою формою 

занять для розвитку професійної витривалості є індивідуальне фізичне 

тренування, особливо в офіцерів різних вікових груп і категорій. Також він 

звертає увагу на систематичному тренуванні витривалості, оскільки м’язові групи 

швидко реадаптовуються та знижують показники витривалості особистості. 

Відтак, на підставі аналізу результатів наукових досліджень, можна зробити 

висновок, що проблема розвитку професійної витривалості військових фахівців є 

актуальною у професійній педагогіці та має важливе значення в їхній службово-

бойовій діяльності й розвивається  залежно від характеру поставлених завдань, та 

умов, при яких вони виконуються. Проте в наукових дослідженнях, практично, не 

приділено уваги розвитку професійної витривалості майбутніх магістрів 

військового управління у процесі оперативно-тактичної підготовки та не 

визначено її суть і структуру. Розкриття суті та структури професійної 

витривалості майбутніх МВУ слугуватиме підґрунтям, що сприятиме 

обгрунтуванню педагогічних умов та шляхів розвитку досліджуваної якості. 

Водночас, зазначений процес вимагає визначення критеріїв і показників 

оцінювання розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ, що 

зумовлює розгляд цих питань у подальшому викладі. 

 

1.2. Суть, зміст і структура професійної витривалості майбутніх 

магістрів військового управління 

 

Розроблення наукових і прикладних педагогічних аспектів розвитку 

професійної витривалості майбутніх МВУ ґрунтується на методологічних і 

теоретичних положеннях сучасної педагогічної науки. В основу наукового 

дослідження покладені результати і висновки аналізу проблеми розвитку 

професійної витривалості військових фахівців, що забезпечує педагогічну 

обґрунтованість теоретичних і прикладних аспектів досліджуваного явища, а 

виявлені тенденції та особливості розвитку професійної витривалості військових 
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фахівців дають змогу виявити істотні ознаки їхньої професійної витривалості. 

З метою визначення суті професійної витривалості майбутніх МВУ, 

необхідно розкрити базові категорії і поняття, що складають основу нашого 

предмета дослідження, – “витривалість” і “професія”.  

Аналіз сучасних наукових досліджень із професійної психології 

(В. Бодров [24; 25; 192], Е. Зеєр [106; 107], С. Наду, С. Нікс [274]), 

А. Маклаков [193], С. Мул [153], В. Осьодло [168], В. Стасюк [224], 

В. Ягупов [264]; професійної педагогіки (А. Вітченко [66], В. Попков [184], 

М. Фіцула [242]); фізіології (Я. Крушельницька [131]); гігієни та психофізіології 

праці (М. Гритченко [83], О. Кокун [122], М. Корольчук [127]); фізичного 

виховання (С. Канішевський, Р. Раєвський [195], Т. Круцевич [228], В. Хогер і 

С. Хогер [276]) та ін. засвідчує, що витривалість є провідною професійно 

важливою якістю, яка потребує безперервного розвитку як під час навчання, так і 

в професійній діяльності. 

У великому тлумачному словнику сучасної української мови слово 

«витривалий» характеризується як міцний, стійкий і здатний витримувати велике 

фізичне напруження. Здатний зберігатися, існувати в несприятливих умовах (за 

змін температури та ін.) [37, с. 116].  

Поняття “витривалість” використовується у психолого-педагогічних 

дослідженнях, але трактується вченими по- різному, залежно від того, які складові 

ними визначаються – фізичні, інтелектуальні, психічні тощо.  

У професійній педагогіці термін “витривалість” характеризується як 

професійно важлива якість, яка формується у процесі професійної підготовки 

фахівців різних галузей і виражається фізичними та нервовими складовими, 

необхідними як при підготовці, так і в процесі професійної 

діяльності [173; 184; 217; 242]. 

Характеризуючи відчуття людини у професійній діяльності, М. Громкова 

зазначає, що органічні відчуття (внутрішні) виникають від подразників всередині 

організму: біль, голод, спрага. Залежно від гостроти і сили їх, людина спроможна 
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з ними справлятися і терпіти. Цю якість дослідниця називає “витривалістю”: у 

сильних людей – висока, у слабких – низька [85, с. 83]. 

О. Дьомін вважає, що одним з основних чинників постійного вдосконалення 

навчально-виховного процесу, підвищення його можливостей забезпечувати 

кожному студентові гармонійний розвиток як особистості та надавати можливість 

оволодівати системою знань, умінь і навичок є врахування й нарощування 

“інтелектуальної витривалості” у процесі навчальної діяльності [91]. 

У фізіології та психології праці витривалість має тісний взаємозв’язок із 

такими фізіологічними процесами, як втома та працездатність під час професійної 

діяльності фахівців. Так, у працях Я. Крушельницької [131, с. 350] та 

Н. Самолюка [204, с. 42] використовується термін “м’язова витривалість”, під 

якою дослідники розуміють здатність тривалий час підтримувати м’язове зусилля 

на постійному рівні, без зниження ефективності діяльності.  

Аналіз досліджень поняття “витривалості” засвідчив, що повсякденна 

професійна діяльність характеризується різновидами втоми усіх систем організму 

(функціональних, психічних), особливо нервової системи, яка впливає на якісні та 

кількісні показники продукту діяльності. Відомі фізіологи і психологи 

М. Веденський [36], Л. Воронін [70], І. Павлов [170], І. Сєченов [211], 

О. Ухтомський [234] зазначали, що втома знижує працездатність нервових клітин 

кори головного мозку, що виникає як при фізичній, так і при розумовій 

діяльності. Вчені вважають, що всі фізіологічні процеси професійної діяльності 

залежать від м’язової витривалості, але сама іннервація м’язової діяльності 

безпосередньо залежить від витривалості нервової системи. Таким чином, 

витривалість особистості безпосередньо залежить від витривалості нервової 

системи, а саме кори головного мозку. Ці дані підтверджуються у сучасних 

дослідженнях Д. Кочури, який, досліджуючи нейродинамічні корелянти сенсорної 

чутливості у молодих жінок у залежності від властивостей темпераменту, 

визначив, що всі показники слухової чутливості пов’язані з інтенсивністю і 

рухливістю нервових процесів, а також витривалістю нервової системи [129].  
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У психології поняття “витривалість” визначають як здатність виконувати 

тривалу роботу з невисокою інтенсивністю за рахунок аеробних джерел 

психічного енергозабезпечення [259; 274]. Аналіз витривалості особистості у 

психологічних дослідженнях засвідчив, що її часто співвідносить з категоріями 

психологічної стійкості, стресостійкості, психологічної готовності та ін. 

С. Наду та С. Нікс зазначають, що “психологічна витривалість” сприяє 

зниженню стресу і формуванню превентивних здорових настанов людини [274].  

Досліджуючи вплив стресових ситуацій на особу, В. Бодров вважає, що 

адаптація до стресу, її тривалість визначається чинником “психічної 

витривалості” особистості [24, с. 286]. Екстремальність психологічного впливу 

визначається вченим “межею витривалості” конкретної особи, можливим 

діапазоном напруження системи психічної адаптації до її “прориву” [24, с. 287]. 

Ураховуючи екстремальний характер військово-професійної діяльності, що 

супроводжується значними навантаженнями на психіку і здоров’я 

військовослужбовців, непередбачуваними ситуаціями, дефіцитом часу та 

інформації, прийняттям нестандартних рішень, від яких залежить життя 

підлеглих, витривалість є важливим чинником її ефективності. 

Визначаючи вплив екстремальних умов на індивідуальні особливості 

військовослужбовців і небезпеку для життя, В. Стасюк зазначає, що вони 

потребують від військовослужбовців високої оперативності, швидких переходів 

від контролю за механізмами до керування ними, обдуманість дій і разом з тим 

своєчасного прийняття рішень, постійної готовності до екстремальних дій, 

“фізичної і нервової витривалості”. Вчений також наголошує, що коливання 

працездатності залежить від індивідуальних особливостей військовослужбовців, 

перш за все його нервової системи. Військовослужбовці з сильною 

врівноваженою нервовою системою більш витривалі до екстремального 

напруження та перенапруження, ніж зі слабкою і неврівноваженою нервовою 

системою [222; 223]. 

В. Ягупов у своїх працях доводить про важливість “нервово-психічної 

витривалості” військовослужбовців. Вчений вважає, що у процесі психологічної 
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підготовки особового складу військ Протиповітряної оборони, основним 

завданням є досягнення стійкості навичок і вмінь операторів і номерів 

розрахунків, формування у них нервово-психічної витривалості, розвиток уваги, 

оперативної пам’яті та швидкості мислення та має здійснюватися із врахуванням 

тих особливостей, які властиві бойовій діяльності операторів і номерів 

розрахунків радіолокаційних станцій, гармат, установок і бойових 

машин [264, с. 423–425]. 

У галузі теорії та методики фізичного виховання [228, с. 228; 237, с. 193] й 

теорії спорту [180, с. 817] поняття “витривалість” визначається як здатність до 

ефективного виконання вправи, що забезпечує подолання втоми, яка 

розвивається. 

Дещо ширше дає визначення військовий дослідник М. Гритченко, який під 

“витривалістю військовослужбовців” розуміє їх якість, яка характеризує собою 

тривале збереження працездатності, підвищену стійкість і опірність організму 

втомі чи дії різних несприятливих життєвих умов [83, с. 25]. 

Таким чином, витривалість має важливе значення у життєдіяльності 

фахівця, оскільки вона дає змогу виконувати значний обсяг роботи, тривалий час 

підтримувати високий рівень інтенсивності професійної діяльності та швидко 

відновлювати сили після значних навантажень, а саме поняття “витривалість” у 

різних галузях науки, вказує на складність досліджуваного явища. Однак 

більшість дослідників мають ідентичні підходи щодо його сутності, а саме: 

витривалість проявляє свої властивості під час будь-якої діяльності (ігрова, 

навчальна, професійна, спортивна тощо); 

витривалість характеризується протидією втомі та підвищенням 

працездатності, без зниження ефективності діяльності; 

витривалість у більшості випадків при фізичній, інтелектуальній і 

професійній діяльності характеризується аеробним джерелом енергозабезпечення; 

процеси, які відображають властивості витривалості організму фахівця, 

пов’язані з її центральною нервовою системою, а саме з корою головного мозку. 
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Таким чином, суть поняття “витривалість” характеризується тривалим 

виконанням будь-якої діяльності особою з певною інтенсивністю, забезпечує 

подолання втоми за рахунок аеробних джерел енергозабезпечення та є одним із 

основних чинників успішної діяльності та професійного розвитку. У службово-

бойовій діяльності офіцер має володіти різними видами витривалості, яка 

забезпечує здатність тривалий час виконувати функціональні обов’язки, для 

виконання яких необхідно переходити з одного виду і характеру діяльності на 

інший, наприклад, з тривалої праці, яка вимагає фізичної витривалості, на працю, 

пов’язану з інтелектуальною витривалістю. 

Аналіз сутності поняття “професійна витривалість” нерозривно пов’язаний 

з розглядом підходів до поняття “професія”. У тлумачному словнику поняття 

“професія” (лат. professio від дієслова profiteor – оголошую своєю справою) 

означає рід занять, трудової діяльності, що вимагає певних знань і навичок та є 

для кого-небудь джерелом існування [37, с. 995].  

Під поняттям “професія” у психолого-педагогічних дослідженнях 

розуміють рід трудової діяльності, який є джерелом засобів існування і вимагає 

певних знань, навичок і вмінь, набутих у відповідних за профілем навчальних 

закладах [131, с. 351]. Наприклад, у галузі психології праці професію визначають 

як галузь суспільного розподілу праці, в якій створюються певні продукти, які 

мають споживчу вартість; сам процес трудової діяльності, його своєрідність; 

необхідна професійна кваліфікація та рівень компетентності 

працівників [161, с. 36]. 

За Е. Зеєром, професія – це історично зумовленні форми трудової 

діяльності, для виконання яких особа має володіти певними знаннями і 

навичками, мати спеціальні здатності і розвинуті професійно важливі 

якості [107, с. 11]. 

Слід зазначити, що праця являє собою основну форму існування 

особистості, самовираження та особистого розвитку. Опанування професією 

здійснюється у відповідних навчальних закладах чи безпосередньо на 

виробництві. Професія відрізняється від ремесла, і тому не кожен вид 
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спеціалізованої трудової діяльності набуває статусу професії, а лише той, що 

неодмінно “санкціонований” суспільством і потребує систематичної підготовки у 

відповідних навчальних закладах [92, с. 742]. 

Аналіз наукових праць з соціології та психології праці засвідчив, що при 

визначенні професії найчастіше виходять з того, що люди об’єднуються за 

професіями на основі виконання однакових чи схожих видів діяльності. В якості 

основних характеристик професійної діяльності найчастіше наводяться: 

спеціалізація і відмежованість від інших видів діяльності у рамках поділу праці; 

відносно тривале застосування усталеного способу виконання завдань; джерело 

доходу, який забезпечує існування осіб [143; 220].  

Так, Д. Маркович стверджує, що більшість визначень професії містить такі 

характepиcтики: професія являє собою відносно тривале, а не короткочасне 

виконання певної діяльності; це діяльність, що вимагає спеціальної освіти; 

професійна діяльність призводить до певної професійної поведінки як у рамках 

певних професій, так і поза ними; прагнення представника однієї професії щодо 

представника інших професій проявити особливий статус як в сенсі організації, 

так і в громадському смислі, що призводить до ідентифікації особи з професією, 

до якої вона належить. Якщо якась із цих характеристик недостатньо виражена, то 

це свідчить про недостатній рівень професіоналізації цієї діяльності. У цьому 

сенсі можна говорити про ступінь професіоналізації окремих видів діяльності у 

процесі поділу праці [143, с. 303]. 

До вищесказаного необхідно додати твердження І. Менглі: “Професія 

набувається двома шляхами: шляхом професійного навчання та в результаті 

довготривалої практичної діяльності” [148, с. 49].  

У психолого-педагогічній літературі накопичений значний матеріал щодо 

особливостей діяльності у різних професях (В. Бодров [25], Е. Зеєр [105], 

О. Кокун [122], М. Корольчук [127], С. Мул [153], В. Осьодло [168], 

Р. Раєвський [195] та ін.). Вчені зазначають, що більш ефективним шляхом 

набуття професії є професійне навчання, особливо це стосується екстремальних 

видів професій, у нашому випадку – професія військового. Це пов’язано з 
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підвищеними вимогами до професійно важливих якостей офіцера, як чинника 

його ефективної військово-професійної діяльності. Так, під час професійного 

навчання майбутні МВУ найбільш ефективно зможуть усвідомити значення 

професійної витривалості та цілеспрямовано її розвивати.  

Аналіз науково-методичної літератури щодо поняття “професійна 

витривалість” засвідчив про недостатність фундаментальних праць, присвячених 

даному складному психолого-педагогічному явищу, особливо для майбутніх 

МВУ. Окремі аспекти професійної витривалості фахівців розглядалися 

В. Бодровим [192], Є. Гаркавцевим [72], М. Гритченком [83], 

О. Колесніченком [123], Я. Крушельницькою [131], Н. Пеньковою [176], 

Р. Раєвським [195] та ін.  

Р. Раєвським і С. Канішевським професійна витривалість розглядається як 

окремий показник спеціальної професійно-прикладної фізичної підготовленості, 

яка може бути оцінена за тим, наскільки особа здатна витримати задану роботу з 

необхідною нервово-психічною стійкістю, у потрібному робочому режимі й 

темпі, без відчутних (виявлених) ознак втоми чи помилок [195, с. 255]. 

У дослідників Є. Гаркавцева [72] та О. Колесніченка [123] ідентичні підходи 

до поняття “професійна витривалість”. Автори визначають її як здатність 

ефективно використовувати внутрішні ресурси організму особистості для 

ефективного виконання поставлених завдань у напружених умовах. 

Дещо інший підхід до поняття “професійна витривалість” міститься у 

працях Н. Пенькової, яка дану якість відображає як компонент психологічної 

готовності та характеризує його як наявність розвинених вольових і 

інтелектуальних якостей, які, перед усім, забезпечуються конституціональними 

особливостями. На думку дослідниці, функціонально професійна витривалість не 

лише забезпечує здатність виконувати діяльність у складних, напружених умовах, 

але й усвідомлення, рефлексію, самооцінку свого потенціалу, який надає 

можливість опиратися стресу, дає змогу наважитися на діяльність у надскладних, 

непередбачуваних умовах, до яких відноситься виконання службово-бойових 

завдань у зоні проведення АТО, створити необхідну перевагу при так званій 
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“боротьбі мотивів” між власними потребами і мотивацією обов’язку [176, с. 57–

58]. 

Крім цього, Я. Крушельницька зазначає, що на практиці необхідно 

намагатися забезпечувати такі умови, за яких ефективне підвищення 

інтенсивності і продуктивності праці поєднувалося б з розвитком професійної 

витривалості і збереженням здоров’я працівників [131, с. 291]. 

Отже, проведений аналіз теоретичних підходів до сутності понять 

“професія”, “витривалість” і “професійна витривалість” дало змогу 

сформулювати авторське визначення “професійної витривалості майбутніх 

магістрів військового управління” як професійно важливу якість, що є 

інтегральним проявом їх психічної та фізичної сфер, забезпечує успішність 

військово-професійної діяльності в надскладних, непередбачуваних умовах 

завдяки подоланню різновидів втоми, стресу, напруженості й несприятливих 

обставин бойової, службово-бойової та інших видів військово-професійної 

діяльності. 

Оскільки професійна витривалість є професійно важливою якістю, 

актуальним постає проблема щодо визначення її структури. Необхідність 

визначення структури зумовлена, перш за все, потребою її практичного 

педагогічного дослідження, з’ясування її розвиненості у майбутніх МВУ та 

визначення педагогічних основ подальшого розвитку. Для вирішення цієї 

проблеми ми керувались підходом С. Архангельского, який відмічав, що при 

аналізі педагогічного явища його слід представляти як складне утворення, яке 

відображає основні елементи, чинники і провідні умови функціонування та у 

відповідності з цим виділити компоненти, врахування яких слугує у подальшому 

основою для підбору відповідних засобів і методів навчання [9]. 

У психолого-педагогічній літературі нами не знайдено спеціальних 

досліджень, в яких би розглядалися проблемні питання, пов’язаних зі структурою 

професійної витривалості фахівців, зокрема, майбутніх МВУ. Окремі аспекти 

розглядались Є. Гаркавцевим [72], О. Колесніченком [123] і Н. Пеньковою [176]. 

Однак, дані компоненти у дослідників не систематизовані та не структуровані 
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відповідно до певних принципів, методологічних підходів, що не дає можливість 

досліджувати дану властивість у такій інтерпретації. Тому, з метою визначення 

структури професійної витривалості майбутніх МВУ ми взяли за основу 

вітчизняні педагогічні і психологічні дослідження О. Бойка [27], Т. Мацевка [146], 

В. Осьодла [168], М. Руденка [202], Р. Торчевського [230], І. Чистовської [253], 

В. Шемчука [260], В. Ягупова [265] та ін., в яких висвітлені проблемні питання 

щодо структури професійно важливих якостей майбутніх МВУ. Так, 

Р. Торчевський, досліджуючи педагогічні умови розвитку управлінської культури 

майбутніх МВУ, визначив такі структурні компоненти даної якості: ціннісно-

мотиваційний, когнітивний, праксиологічний, менеджерський та емоційно-

вольовий [230]. 

Дещо інший підхід у О. Бойка, який під час дослідження формування 

готовності до управлінської діяльності у майбутніх магістрів військово-

соціального управління, виділив такі компоненти: мотиваційний, емоційно-

вольовий, орієнтовно-мобілізаційний, пізнавально-оцінювальний, операційно-

управлінський та інтелектуальний [27]. 

Т. Мацевко у психологічній структурі управлінської компетентності 

магістра військово-соціального управління визначає такі компоненти: 

мотиваційний, гносеологічний, емоційно-вольовий, операційно-діяльнісний та 

особистісний (суб’єктний) компоненти, які тісно пов’язані з основними 

структурними елементами управлінського процесу та є “віддзеркалюванням” 

цього процесу та “трансформацією” його в основні показники активності 

керівника [146]. 

На думку І. Чистовської, педагогічна компетентність майбутніх МВУ 

представляється в єдності чотирьох компонентів: мотиваційно-ціннісного, 

когнітивного, комунікативного і рефлексивного [253]. 

Виходячи зі змісту запропонованого нами визначення поняття “професійна 

витривалість майбутніх магістрів військового управління”, аналізу основних 

підходів науковців щодо структурних компонентів професійної витривалості та 

професійно важливих якостей майбутніх військових управлінців структуру 
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професійної витривалості майбутніх МВУ будуть складати, на нашу думку, такі 

компоненти: ціннісно-мотиваційний, емоційно-вольовий, когнітивний, 

діяльнісно-практичний і суб’єктний. Охарактеризуємо їх. 

Ціннісно-мотиваційний компонент професійної витривалості. 

Основною дефініцією поняття “цінність” є значущість певних реалій дійсності з 

точки зору задоволення матеріальних і духовних потреб, інтересів особи; це те, 

що може цінувати особистість, що є для неї значущим і важливим. Саме цінності 

наповнюють сенсом існування людини і суспільства, вони значною мірою 

духовно відтворюють саму особу [92, с. 992].  

У процесі професійної підготовки офіцерів у ВВНЗ, цінності задають якісні 

характеристики військового фахівця, які мають бути досягнуті у результаті 

навчання, обґрунтовують цілі і основні засоби їх досягнення, стимулюють 

поведінку і вчинки. Разом з тим слід підкреслити, що для майбутніх МВУ 

недостатньо ціннісного ставлення до професійної витривалості як професійно 

важливої якості у службово-бойовій діяльності, необхідно безпосередньо 

залучати офіцерів у процес її саморозвитку, щоб вона для них стала особистісно 

значимою і необхідною.  

На думку К. Абульханової-Славської, основний механізм формування 

ціннісного ставлення людини полягає у вирішенні конкретних завдань, у ході 

яких вона вчиться оцінювати свої можливості відповідно до завдання. З певного 

етапу вона починає вдосконалювати свою діяльність на свідомій основі, що 

пов’язано з механізмами самооцінювання, включенням оцінного механізму 

регуляції якості діяльності [2]. 

Отже, можемо зазначити, що цінним є створення умов для формування 

мотивів, які позитивно впливають на розвиток особистості, відображення її 

внутрішнього світу, потреб, цінностей, спрямованості. Так, підсилення мотиву 

досягнення високого рівня розвиненості професійної витривалості проходить у 

ситуаціях, при вирішенні яких майбутній МВУ самостійно вибирає ціль і способи 

її досягнення, при цьому не прагне сподобатись комусь у цілях, засобах і 

результатах своєї діяльності.  
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Чим більше збагачений світ цінностей майбутніх МВУ, тим ефективніше і 

цілеспрямованіше проходитиме відбір і нарощування нових цінностей, їх перехід 

у мотиви поведінки і діяльності. 

Відомо, що мотив є спонукальною силою діяльності фахівця. Так, у 

великому тлумачному словнику української мови мотив трактується як підстава, 

привід для якої-небудь дії, вчинку [37, с. 692].  

Мотиви відповідають на питання: “Задля чого виконується дана діяльність, 

які особистісні цінності її зумовлюють?” Згідно з Є. Ільїним, під мотивом 

навчальної діяльності розуміють всі чинники, які зумовлюють прояв навчальної 

активності: потреби, цілі, настанови, почуття обов’язку, інтереси 

тощо [110, с. 253]. Сама мотивація учіння є складною системою спонукань, що 

зумовлює спрямування активності індивіда на отримання, перетворення і 

збереження нового досвіду (знань, умінь, способів дій, вражень, 

уподобань) [92, с. 528]. 

У своїх дослідженнях В. Ягупов мотиви умовно поділяє на прості 

(стимулювальні: потяг, бажання, прагнення) і складні (змістотвірні). Вчений 

зазначає, що прості мотиви воїнами часто не усвідомлюються і можуть бути 

спонукальною силою антигромадських вчинків. Мотиви дослідник класифікує за 

такими ознаками: за силою спонукання (сильні та слабкі); за ознакою 

зумовленості особистими якостями (стійкі та нестійкі); за характером впливу на 

процес досягнення мети (позитивні і негативні); за змістовністю орієнтації 

(соціальні, колективні та особисто-престижні) [264, с. 88–89]. 

На нашу думку, ціннісно-мотиваційний компонент професійної 

витривалості майбутніх МВУ характеризує зацікавленість до професійного 

зростання, спонукає до безперервного розвитку професійно важливих якостей і 

навичок, необхідних у військово-професійній діяльності, активізує професійну 

діяльність, формує здатність до самостійних занять, їх значимість і необхідність. 

Крім того, даний компонент відображає рівень задоволеності результатами цієї 

діяльності, їх сприйняття та прикладення вольових зусиль для подальшого 
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розвитку, розкриває ставлення майбутніх МВУ до військово-професійної 

підготовки, мотивів і спрямованості на розвиток професійної витривалості. 

Отже, складовими ціннісно-мотиваційного компонента є мотивація до 

навчально-пізнавальної діяльності, яка характеризується групами мотивів 

розвитку професійної витривалості; бажанням оволодіти системою знань, умінь і 

навичок з професійної витривалості з метою якісного управління своїм здоров’ям 

і працездатністю у подальшій військово-професійній діяльності; наявність 

ціннісних військово-професійних орієнтацій у майбутніх МВУ. 

Емоційно-вольовий компонент професійної витривалості сприяє 

подоланню внутрішніх і зовнішніх перешкод, що виникають у процесі її розвитку, 

створює базу для стимулювання майбутніх МВУ, активізації у них таких 

професійно важливих якостей як рішучість, дисциплінованість, цілеспрямованість 

на основі позитивного військово-професійного мислення та самоповаги. 

Емоції (франц. emotion, від. лат. emoveo – хвилювання, збудження) – це 

суб’єктивні реакції людини на дію внутрішніх і зовнішніх подразників, які 

проявляються у вигляді задоволення чи невдоволення, радості, страху 

тощо [238, с. 795]. Емоції визначають як психічне відображення у формі 

безпосереднього переживання життєвого змісту явищ і ситуацій, зумовленого 

відношенням їх об’єктивних властивостей до потреб суб’єкта [264, с. 134]. 

Можемо зазначити, що якщо виникає постійне незадоволення офіцером 

собою і своїм життям, неможливістю реалізувати актуальні потреби, то це 

відображається у відповідних емоціях й психічному стані, що стають основою для 

формування певних захисних реакцій психіки і відповідних професійно важливих 

якостей. 

Воля, за визначенням М. Варія, свідоме управління людиною своєю 

діяльністю та поведінкою, що виявляється у прийнятті рішення, подоланні 

труднощів і перешкод на шляху досягнення мети, виконання поставлених 

завдань [35, с. 603].  

К. Ушинський назвав волю живою водою якщо не проти всіх, то проти 

багатьох захворювань. Він вважав, що “гімнастика – це лікування волею, 
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розвиток організму нашою волею згідно з цілями освітнього життя”. За 

твердженням педагога, воля укріплює своїми перемогами, кожна з яких надає 

людині впевненість у своїх силах і в можливостях подолати 

перешкоди [235, с. 377]. 

Для розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ, вирішення 

протиріч між “хочу” і “потрібно” на користь “потрібно” і я “повинен”, офіцеру 

важливо освоїти самостимулювальні прийоми самоуправління. 

Емоційно-вольовий компонент включає відповідальність за 

самовдосконалення у процесі розвитку професійної витривалості майбутніх 

МВУ, прикладення зусиль для її розвитку та задоволення від результатів даного 

процесу. Планування розвитку професійної витривалості виступає як 

саморозпорядження, визначення завдань, які майбутній МВУ ставить перед 

собою і обов’язково має виконати. Від його наполегливості, сили волі залежить, 

чи здійсниться створений образ, ідеальна самомодель. Даний компонент 

визначає оптимістичне світосприйняття, емоційно-вольове самоуправління і 

моральний прояв майбутнього МВУ, його суб’єктну позицію щодо професійного 

вдосконалення.  

Важливо, щоб вольові зусилля, які проявляються у майбутніх МВУ у 

процесі розвитку професійної витривалості, ставали звичними, переростали в 

потребу. 

Когнітивний компонент професійної витривалості майбутніх МВУ 

представлений у вигляді сукупності науково-теоретичних і практичних знань з 

професійної витривалості, уявлень про її важливість, шляхи розвитку та вміння 

ефективно її застосовувати у процесі військово-професійної діяльності. 

Знання визначаються, як відображення у свідомості індивіда образів 

предметів і явищ об’єктивної дійсності, їх властивостей, відносин між ними й 

закономірностей розвитку у процесі засвоєння суспільного досвіду пізнання. 

Засвоєння результатів пізнавальної діяльності, що їх накопичило людство у 

формі понять, суджень, теорій тощо, здійснюється на основі розумових і 

практичних дій у процесі спонтанної чи цілеспрямованої діяльності індивіда 
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лише за умови взаємодії з іншими людьми. Цей процес триває протягом усього 

життєвого шляху особистості. Уся попередня пізнавальна діяльність суспільства 

постає перед нею як готове знання, яке вона має засвоїти, застосувати на 

практиці, розвинути далі [92, с. 326].  

Визначений компонент характеризується практико-орієнтованою системою 

знань щодо такої складної психолого-педагогічної якості, як професійна 

витривалість. Результатом пізнавальної діяльності у процесі навчання у ВВНЗ 

мають бути знання про форми, засоби і методи розвитку професійної 

витривалості майбутніх МВУ з метою успішної службово-бойової діяльності, 

всебічний професійний розвиток офіцера як суб’єкта управління, уявлення про 

взаємодію соціального та біологічного у реалізації цінностей професійної 

витривалості, наявність відповідних переконань у вигляді ідеалів фізичного та 

психічного розвитку та про способи їх досягнення. 

У навчально-виховному процесі ВВНЗ когнітивний компонент професійної 

витривалості майбутніх МВУ складає основу для осмислення інформації, що 

надходить, забезпечує корекцію системи цінностей і своєї діяльності. Компонент 

розкриває ступінь оволодіння теоретичними, практичними і методичними 

знаннями щодо професійної витривалості, її розвитку, а також вміннями його 

організувати – планування, проведення, самоконтроль та самокорегування. 

Діяльнісно-практичний компонент професійної витривалості 

забезпечує реалізацію практичної підготовки до професійної діяльності та 

відображає здатність застосовувати отриманні знання у військово-практичній 

діяльності взагалі та розвитку професійної витривалості, зокрема. 

У філософському трактуванні діяльність – специфічна людська форма 

активного ставлення до навколишнього світу, зміст якої складає його доцільну 

зміну і перетворення. Будь-яка діяльність включає у себе мету, засоби, результат і 

сам процес діяльності [238, с. 151]. Цей компонент характеризується руховою та 

інтелектуальною активністю майбутніх МВУ, спрямованої на розвиток 

фізіологічних, психічних та фізичних складових професійної витривалості. У 

сукупності психічні та фізичні якості, рухові вміння і навички мають 
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забезпечувати психофізичну підготовленість до виконання службових обов’язків, 

збереження й укріплення здоров’я, високий рівень загальної працездатності для 

досягнення життєвих і військово-професійних цілей. Для офіцерів ОТР 

підготовки зміст діяльнісно-практичного компонента професійної витривалості 

представлений розвитком фізичних і психічних якостей, які проявляються в 

складних умовах навчання, під дією стрес-чинників: контрольні заходи, 

командно-штабні навчання, стажування, відрядження у зону проведення АТО, 

курс витримки та виживання на полі бою, прикладні розділи фізичної підготовки 

(рукопашний бій, військово-прикладне плавання, подолання перешкод та метання 

гранат). Відповідно зміст навчально-виховного процесу має відповідати профілю 

майбутньої військово-професійної діяльності МВУ, що забезпечується переважно 

використанням тих форм, засобів, методів, які найбільш ефективно сприяють 

розвитку професійної витривалості. 

Особливістю практичної діяльності є досягнення визначеного рівня 

професійної витривалості через організовану професійну індивідуально-

орієнтовану фізичну активність, як передумову формування стійкої звички до 

занять фізичною підготовкою, як важливого чинника розвитку професійної 

витривалості. Крім того, він передбачає необхідність на основі сучасних 

наукових уявлень і постійного самопізнання щодо здатностей визначати, чи 

відповідає його рівень сучасним викликам у військовій сфері. 

Суб’єктний компонент професійної витривалості є своєрідним 

відображенням сутності попередніх компонентів, усвідомлення і сприйняття того 

факту, що майбутній МВУ, як суб’єкт навчальної та військово-професійної 

діяльності, сам керує процесом розвитку професійної витривалості, вибудовує 

модель того, ким він хоче стати, співставляє себе з іншими суб’єктами 

навчально-виховного процесу, цілеспрямовано спрямовує до розкриття своїх 

можливостей, самооцінює діяльність та її результати.  

Великий здобуток у науку у розгляді людини, як суб’єкта діяльності, 

зробили К. Абульханова [194], А. Брушлинський [34], С. Рубинштейн [201], 

В. Селиванов [209], В. Ягупов [267] та ін. 
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А. Брушлинський суб’єкт визначає як людину чи людей на вищому 

(індивідуалізованому для кожного) рівні діяльності, спілкування, цілісності, 

автономності. Вчений вважає, що людина як суб’єкт розвивається все життя – на 

основі індивідуального, групового досвіду (перш за все професійному). Суб’єкт – 

це всеохоплююче, найбільш широке розуміння людини, яка нерозривно розвиває 

єдність, цілісність всіх його якостей: природних, соціальних, суспільних, 

індивідуальних [34, с. 22]. 

Основними проявами суб’єкта є автономність, відповідальність, 

рефлексивність, цілісність, креативність, самоцінність, суб’єктна активність, що 

характеризується усвідомленістю, мимовільністю, вибірковістю, адекватністю, 

продуктивністю, своєчасністю, інтра- й інтеріндивідною спрямованістю, 

включенністю і суб’єктною зумовленістю поведінки, спілкування [267]. 

Цей компонент орієнтований на повне розкриття інтелектуальних, 

психічних і фізичних здатностей та можливостей, й характеризується адекватною 

самооцінкою, що спонукає до розвитку слабких сторін компонентів професійної 

витривалості, виступає орієнтиром для сприйняття та рефлексії своєї діяльності та 

відповідальності за її результат. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що професійна витривалість майбутніх 

МВУ є складним педагогічним явищем щодо її формування і розвитку, яка 

забезпечує ефективність їх військово-професійної діяльності та вимагає 

цілеспрямованого розвитку. 

 

1.3. Сучасний стан розвиненості професійної витривалості майбутніх 

магістрів військового управління 

 

Проведений аналіз проблеми розвитку професійної витривалості майбутніх 

фахівців військової галузі у науковій літературі, визначення її сутності та 

структури, ставить перед нами завдання щодо визначення її сучасного стану та 

пошуку шляхів її розвитку. 
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Основною метою даного етапу є перевірка рівнів розвиненості компонентів 

професійної витривалості майбутніх МВУ, які було визначено нами у 

попередньому параграфі – ціннісно-мотиваційного, емоційно-вольового, 

когнітивного, діяльнісно-практичного та суб’єктного. Для цього було здійснено: 

опитування офіцерів щодо їхніх професійних цінностей і мотивацій, 

пов’язаних з розвитком професійної витривалості;  

опитування офіцерів з питань професійної витривалості та її розвитку; 

визначення рівнів розвиненості компонентів професійної витривалості. 

Дослідження сучасного стану розвиненості професійної витривалості 

майбутніх МВУ здійснювалось у Національному університеті оборони України 

імені Івана Черняховського (далі – НУОУ) у січні-травні 2015 року за допомогою 

таких методів дослідження: анкетування, опитування, тестування, ранжування, 

спостереження. До експерименту було залучено 179 досліджуваних, які 

проходили навчання на оперативно-тактичному рівні підготовки.  

Аналіз результатів анкетування щодо визначення цінностей майбутніх МВУ 

засвідчив певну ієрархію повсякденної життєдіяльності офіцерів. Переважно 

домінують такі цінності як “визнання і повага людей і вплив на оточуючих”, 

“допомога та милосердя до інших людей”, “здоров’я” та “любов”. Однак, у 

сучасній економічній ситуації, а також у кризові періоди, що супроводжують 

військовослужбовців та їх сім’ї, у більшості викликають споживчі цінності, а 

саме: “високий соціальний статус і управління людьми”, “високий матеріальний 

добробут”, які активно насаджуються засобами масової інформації та іншими 

особами, які незаконно збагатились. Тому, перед науково-педагогічними 

працівниками стоїть не просте завдання – сформувати у внутрішньому військово-

соціальному середовищі стійкі цінності, пов’язані з військово-професійною 

діяльністю та прагнення до самовдосконалення і самореалізації. 

Результати визначення мотивів розвитку професійної витривалості 

засвідчили, що найбільш значущими для офіцерів є оздоровчі мотиви. Менш 

значущими виявились виховно-творчі, естетичні та професійно-орієнтовані 

мотиви. 
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Дослідження стану когнітивного компонента професійної витривалості у 

майбутніх МВУ дав змогу визначити рівень розуміння ними сутності щодо: 

професійної витривалості; методик її розвитку; ознак впливу психофізичного 

навантаження на організм офіцера; ролі занять фізичними вправами для 

підвищення працездатності; основних способів енергозабезпечення розвитку 

витривалості. Аналіз результатів їх відповідей засвідчив, що загалом вони 

орієнтуються у питаннях щодо сутності професійної витривалості, не склали 

труднощів і питання різновидів втоми, чим вони характеризуються та які ознаки 

надмірного психофізичного навантаження на фахівця. Однак викликає 

занепокоєння те, що більшість офіцерів не розуміється у методах та основних 

підходах щодо її розвитку. Майже така ж негативна тенденція прослідковується у 

розумінні щодо джерел енергозабезпечення витривалості. Результати 

засвідчують, що у змісті навчання не приділено достатньо уваги даному питанню. 

Визначення сучасного стану діяльнісно-практичного компонента 

професійної витривалості здійснювалось на основі з’ясування рівнів розвиненості 

силової та кардіореспіраторної витривалості, а також витривалості нервової 

системи майбутніх МВУ. Перевірка виявила, що переважна більшість з них мають 

середній й низький рівень розвиненості силової витривалості. Так, навіть 

результати вправи з підтягування на перекладині, яка є основною вправою для 

перевірки й оцінювання рівнів фізичної підготовленості на всіх видах контролю 

для військовослужбовців (під час проведення щорічного підсумкового контролю; 

під час інспекційних заходів і контрольних занять; перед розглядом 

військовослужбовців атестаційними комісіями; позапланово “раптово” тощо), 

знаходяться на низькому рівні. Дещо кращі показники у вправі згинання та 

розгинання рук в упорі на брусах. 

Проблемним питанням для всіх категорій військовослужбовців, і майбутні 

МВУ не є виключенням, залишається рівень кардіореспіраторної витривалості. 

Так, результати дослідження показали, що кожен третій майбутній МВУ має 

низький рівень розвиненості кардіореспіраторної витривалості. Результати наших 

досліджень підтверджують результати інших науковців, що майже половина 
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офіцерів оперативно-тактичного рівня підготовки має недостатній рівень 

розвиненості кардіореспіраторної витривалості [94, с. 71].  

Щодо витривалості нервової системи, яка є показником працездатності 

нервових клітин, і нервової системи у цілому, то результати дослідження 

засвідчили, що у категорії офіцерів, яку ми досліджуємо, переважають процеси 

гальмування над процесами збудження.  

Визначення сили волі дало нам змогу оцінити рівень розвиненості таких 

вольових якостей, як цілеспрямованість, наполегливість і завзятість, сміливість і 

рішучість, ініціативність і самостійність, самовладання і витримка. 

Діагностування рівня розвиненості вольових якостей у майбутніх МВУ виявив 

відсутність офіцерів з високим рівнем їх прояву і стійкості та майже половина 

майбутніх МВУ, які мають низький прояв сили волі. Результати анкетування 

емоційного стану дали змогу оперативно оцінити самопочуття, активність і 

настрій та виявити високі результати даної якості.  

Щодо суб’єктного компонента, який забезпечує майбутнім МВУ 

можливість здійснювати самоуправління своєї діяльності, то результати свідчать, 

що у більшості респондентів переважає об’єктність особистості. Це підтверджує 

той факт, що під час навчання та військово-професійної діяльності здійснюється 

такий командирський і педагогічний вплив на офіцера, що пригнічує ініціативу 

знаходження адекватних шляхів будь-яких ситуацій, стимулювання активності, 

винахідливості, творчості. Тому, під час розвитку професійної витривалості у 

майбутніх МВУ необхідно врахувати дані обставини та створити педагогічно 

позитивне середовище для цілеспрямованого розвитку їхньої суб’єктності: чим 

частіше офіцер буде проявляти себе як суб’єкт, тим вище у нього буде рівень 

суб’єктних здатностей щодо усвідомлення своєї професійної витривалості. 

Статистичні дані визначення сучасного стану рівня розвиненості 

професійної витривалості майбутніх МВУ наведено у параграфі 3.1. 

Одже, результати сучасного стану дають підстави стверджувати, що 

розвиненість професійної витривалості майбутніх МВУ знаходиться переважно на 

середньому та низькому рівнях, що не у повній мірі відповідають сучасним 
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вимогам до військово-професійної діяльності офіцерів органів військового 

управління.  

Разом з тим, нами здійснено аналіз організації форм навчально-виховного 

процесу в університеті щодо розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ з 

дисципліни “Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка”, 

факультативного курсу “Курс витримки та виживання на полі бою”, командно-

штабних навчань, спортивно-масової роботи, самостійної роботи тощо, які 

свідчить про наявність як позитивних аспектів, так і недоліків. Позитивним є те, 

що зазначені форми викладаються для усіх спеціальностей і спеціалізацій 

протягом всього періоду навчання, під час якого можливо спостерігати динаміку 

їхніх результатів від вступних іспитів і до підсумкової державної атестації. Серед 

основних недоліків науково-педагогічні працівники та майбутні МВУ 

відзначають такі: розвиток професійної витривалості здійснюється фрагментарно; 

в організації навчального процесу переважає традиційний підхід, сучасні 

технології та методики використовуються у спрощеному підході та епізодично; 

для переважної більшості науково-педагогічних працівників майбутні МВУ 

залишаються об’єктами впливу і вони відмежовані від тісного контакту з ними. 

Таким чином, проведений аналіз сучасного стану розвиненості професійної 

витривалості майбутніх МВУ дає підставу припустити, що за традиційних 

підходів до організації навчально-виховного процесу досягти її високого рівня 

досить складно. Розвиток професійної витривалості майбутніх МВУ не є 

цілеспрямованим і послідовним, недостатньо забезпечений відповідними 

педагогічними умовами її розвитку. Такий стан підтвердив необхідність пошуку 

та обґрунтування педагогічних умов розвитку їх професійної витривалості. Саме 

тому, у другому розділі дисертаційної роботи нами буде здійснено вирішення 

визначених проблемних питань. 

 

Висновки до першого розділу 

 

1. У результаті проведеного аналізу наукових досліджень з’ясовано, що 

проблема розвитку професійної витривалості військових фахівців є актуальною у 
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професійній педагогіці, має суттєве значення в їх службово-бойовій діяльності, 

розвивається в залежності від характеру поставлених завдань та умов, в яких вони 

виконуються. Проте, у наукових дослідженнях не приділяється значної уваги 

розвитку професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління у 

процесі оперативно-тактичної підготовки.  

2. Професійна витривалість майбутніх магістрів військового управління – це 

професійно важливу якість, що є інтегральним проявом їх психічної та фізичної 

сфер, забезпечує успішність військово-професійної діяльності в надскладних, 

непередбачуваних умовах завдяки подоланню різновидів втоми, стресу, 

напруженості й несприятливих обставин бойової, службово-бойової та інших 

видів військово-професійної діяльності. 

3. Структура професійної витривалості майбутніх МВУ являє собою єдність 

ціннісно-мотиваційного, емоційно-вольового, когнітивного, діяльнісно-

практичного і суб’єктного компонентів. 

4. Діагностування сучасного стану розвиненості професійної витривалості 

майбутніх МВУ засвідчили недостатній її рівень у теоретичному і практичному 

аспектах. Даний рівень спричиняє зниження якості їх військово-професійної 

діяльності на посадах в органах військового управління. 

5. У процесі з’ясування сучасного стану розвиненості професійної 

витривалості майбутніх МВУ та аналізу навчального виховного процесу виявлено 

певні суперечності у їхній підготовці та визначено напрями їх розв’язання 

шляхом вирішення наступного дослідницького завдання – визначення 

педагогічних умов розвитку професійної витривалості майбутніх магістрів 

військового управління. 

Основний зміст першого розділу дисертації висвітлено в наукових 

публікаціях автора [39; 40; 51; 54; 56; 57; 60]. 
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РОЗДІЛ 2 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ 

МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ 

 

2.1. Методика дослідження розвитку професійної витривалості 

майбутніх магістрів військового управління 

 

Під педагогічним дослідженням розуміють процес і результат наукової 

діяльності, спрямованої на одержання нових знань про закономірності процесу 

навчання, виховання і розвитку особистості, про структуру, теорію, методику і 

технологію організації навчально-виховного процесу, його зміст, принципи 

організаційні методи та прийоми [79, с. 13]. 

Теоретико-методологічні принципи організації, проведення та опрацювання  

результатів педагогічного дослідження, на які ми ґрунтувались під час дослідно-

експериментальної робити, розкрито в працях С. Архангельського, 

В.Михеєва [10], Ю. Бабанського [15], С. Гончаренка [79], В. Загвязинського, 

Р. Атаханова [97], С. О. Сисоєвої, Т. Є. Кристопчука [213], В. Ягупова [266] та ін. 

На основі результатів аналізу психолого-педагогічних досліджень 

проблеми, а також запитів педагогічної практики  поставлена загальна наукова 

мета дисертації: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити 

педагогічні умови розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ в процесі 

оперативно-тактичної підготовки. У відповідності до вимог і рекомендацій, 

представлених у науково-педагогічній літературі, нами визначено основні 

завдання дослідження:  

1. На основі аналізу теорії та емпіричного досвіду виявити стан 

розробленості проблеми розвитку професійної витривалості майбутніх магістрів 

військового управління, уточнити її зміст, суть і структуру. 

2. Теоретично обґрунтувати педагогічні умови розвитку професійної 

витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі оперативно-

тактичної підготовки. 
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3. Здійснити педагогічне моделювання розвитку професійної витривалості 

майбутніх магістрів військового управління у процесі оперативно-тактичної 

підготовки. 

4. Розробити професійно орієнтовану авторську методику розвитку 

професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі 

оперативно-тактичної підготовки. 

5. Підготувати та впровадити в освітній процес вищих військових 

навчальних закладів методичні рекомендації щодо розвитку професійної 

витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі оперативно-

тактичної підготовки. 

Для досягнення мети та виконання поставлених завдань ми 

використовували сукупність таких методів, які в контексті нашого доробку є 

способом дослідження впливу педагогічних умов на об’єкт дослідження, 

встановлення об’єктивної закономірності навчання і розвитку професійної 

витривалості майбутніх МВУ: 

теоретичні: аналіз, синтез, узагальнення наукових джерел – для 

обґрунтування поняттєво-категоріального апарату наукового пошуку, визначення 

стану й рівня розробленості досліджуваної проблеми; порівняння – для 

зіставлення підходів учених до розв’язання проблеми, визначення напрямів 

наукового пошуку; систематизація та логічне узагальнення – для теоретичного 

обґрунтування змісту, структури й педагогічних умов розвитку професійної 

витривалості майбутніх МВУ на етапі оперативно-тактичної підготовки; 

педагогічне моделювання – для побудови моделі розвитку професійної 

витривалості майбутніх МВУ у процесі оперативно-тактичної підготовки; 

узагальнення – для формулювання висновків за розділами, загальних висновків; 

емпіричні: анкетування, опитування, бесіда, спостереження, тестування – 

для з’ясування рівнів розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ; 

метод експертного оцінювання – для визначення найвагоміших педагогічних 

умов, критеріїв і показників діагностування професійної витривалості та 

з’ясування рівнів її розвиненості; педагогічний експеримент (констатувальний і 
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формувальний етапи) – для експериментальної перевірки результативності 

педагогічних умов розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ; 

статистичні: математичне опрацювання результатів експерименту та їх 

інтерпретація – для перевірки й підтвердження результативності запропонованого 

комплексу педагогічних умов розвитку професійної витривалості майбутніх 

МВУ, об’єктивізації та забезпечення вірогідності результатів дослідження; 

перевірка репрезентативності вибірки – для визначення обсягу вибіркової 

сукупності; частотний аналіз – для опрацювання та інтерпретації результатів 

дослідження; розрахунок критерію Колмогорова-Смірнова – для оцінювання 

однорідності груп, непараметричного статистичного W-критерію Вілкоксона – 

для підтвердження достовірності відмінностей показників розвиненості 

професійної витривалості, виміряних у двох різних умовах на одній і тій же 

вибірці досліджуваних. 

Педагогічне дослідження розвитку професійної витривалості майбутніх 

МВУ було проведено впродовж 2013–2018 років й охопило декілька етапів. 

На першому етапі (березень 2013 – грудень 2014 рр.) проаналізовано, 

систематизовано та узагальнено філософські, психологічні та педагогічні джерела 

з проблеми дослідження, а також нормативні документи з питань організації 

занять із розвитку професійної витривалості офіцерів оперативно-тактичного 

рівня підготовки; визначено мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження; 

вивчено педагогічний досвід із розвитку професійної витривалості майбутніх 

МВУ; з’ясовано сучасний стан її розвиненості за визначеними нами 

компонентами (ціннісно-мотиваційний, емоційно-вольовий, когнітивний, 

діяльнісно-практичний, суб’єктний). 

Перевірка сучасного стану рівня розвиненості професійної витривалості 

проводилась на базі Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського з майбутніми МВУ командно-штабного інституту застосування 

військ (сил), які здобували освіту за спеціальністю 8.16010101 “Бойове 

застосування та управління діями військових частин Сухопутних військ”.  
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На другому етапі (січень – серпень 2015 року) визначено та обґрунтовано 

педагогічні умови розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ; 

розроблено професійно орієнтовану модель її розвитку; визначено та 

обґрунтовано критерії оцінювання її розвиненості у процесі оперативно-тактичної 

підготовки; розроблено науковий апарат; визначено програму проведення 

педагогічного експерименту щодо розвитку професійної витривалості майбутніх 

МВУ. 

На даному етапі також було обрано експертну групу з 10 осіб, яка 

складалася із фахівців з достатнім військово-професійним досвідом, педагогічним 

стажем і високим професіоналізмом у сфері організації фізичної підготовки і 

спорту у військах. Об’єктивні дані про них наведено в додатку Н. Всі експерти 

брали участь в організації навчально-виховного процесу, безпосередньо 

проводили заняття з майбутніми МВУ та працювали з анкетою “Картка для 

вивчення рівнів розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ” 

(додаток Л). Достовірність даних забезпечувалася ще й тим, що жоден із експертів 

не знав, представником якої групи є той чи інший майбутній МВУ. Для 

експертизи був обраний метод індивідуального оцінювання.  

Процес підбору експертів, проведення експертизи, опрацювання даних 

експертних вимірювань було здійснено з урахуванням вимог держстандартів, 

рекомендацій щодо застосування методів теорії ймовірності й математичної 

статистики у педагогічній теорії та практиці [12; 166; 212; 216]. 

На третьому етапі (вересень 2015 року – лютий 2018 року) дослідження 

ми провели формувальний експеримент та проаналізували його результати. 

Метою цього експерименту була перевірка педагогічних умов розвитку 

професійної витривалості майбутніх МВУ у процесі оперативно-тактичної 

підготовки, результатом впровадження яких є підвищення рівня розвиненості 

їхньої професійної витривалості. 

Процес розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ, а також 

перевірка результативності педагогічних умов розвитку їхньої професійної 

витривалості відбувалися під час вивчення майбутніми МВУ нормативної 
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дисципліни “Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка”, 

факультативного курсу “Курс витримки та виживання на полі бою” (додаток С), 

командно-штабних навчань, самостійної роботи та спортивно-масових заходів.  

На підготовчому етапі формувального експерименту були обрані 

експериментальна (ЕГ) і контрольна (КГ) групи по 18 майбутніх МВУ в кожній за 

спеціальністю 8.16010101 “Бойове застосування та управління діями військових 

частин Сухопутних військ” Командно-штабного інституту застосування військ 

(сил) НУОУ. Їх основний склад визначався відповідно до структури генеральної 

сукупності за допомогою методу гніздового відбору одиниць аналізу, коли за 

одиницю дослідження були відібрані навчальні групи. Гніздами можуть бути різні 

одиниці відбору, однорідні за складом [38]. При цьому було враховано, що 

значення вибіркової сукупності має бути “статистично значущим”, тобто 

достатньо великим для отримання достовірної інформації. 

При вибору груп було дотримано вимоги репрезентативності та 

однорідності. За основними якісними показниками та рівнем розвиненості 

компонентів професійної витривалості майбутніх МВУ ці групи виявились 

однорідними, що підтверджено методами математичної статистики. Для 

статистичного підтвердження застосовано критерій Колмогорова-Смірнова 

(розрахунки математичної статистики наведені у підрозділі 3.2). 

Наступним кроком було вхідне діагностування ЕГ та КГ за допомогою блоку 

методик, тестів та анкет з метою визначити реальний початковий рівень 

розвиненості професійної витривалості. Цей інструментарій був підібраний згідно 

з розробленими та обґрунтованими нами критеріями визначення розвиненості 

професійної витривалості майбутніх МВУ та їх показниками. 

Достовірність проведення педагогічного експерименту забезпечувалась тим, 

що умови, в яких здійснювався навчально-виховний процес і чинники впливу, 

були ідентичними для ЕГ і КГ, за виключенням педагогічних умов розвитку 

професійної витривалості, результативність яких нам необхідно було підтвердити 

на прикладі ЕГ. 
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Перед початком формувального етапу експерименту нами було проведено 

інструктаж щодо особливостей розвитку професійної витривалості майбутніх 

МВУ у процесі оперативно-тактичної підготовки, напрямів роботи з формування 

цінностей і потреб здорового способу життя та шляхів підвищення працездатності 

у майбутній військово-професійній діяльності. Одним з основних питань, на 

якому наголошувалося при проведенні інструктажу – це цілеспрямований 

розвиток суб’єктності майбутніх фахівців щодо розвитку професійної 

витривалості, а саме: самостійний пошук навчально-методичного матеріалу на 

семінарські та практичні заняття з визначеної проблеми; вибір методів 

проведення навчально-методичних та навчально-тренувальних занять; 

розроблення програм розвитку професійної витривалості засобами та методами 

професійно-прикладної фізичної підготовки; самоорганізованість у процесі 

планування та проведення самостійної підготовки та індивідуального фізичного 

тренування; відповідальність за власний розвиток і його результат. 

В ЕГ навчально-виховний процес було побудовано відповідно до 

запропонованих педагогічних умов розвитку професійної витривалості майбутніх 

МВУ,  а в КГ заняття проводилися традиційно (як і в попередні навчальні роки).  

Умовно експеримент нами було розглянуто як цикл навчання та розбито на 

три етапи: мотиваційно-пізнавальний (1 семестр 1 курс навчання), діяльнісний 

(2 семестр 1 курс ), творчо-розвивальний (2 курс навчання). Такий підхід дав 

змогу після кожного періоду спостерігати ефективність педагогічних умов. У разі 

відхилень нами коригувалися тактичні та оперативні цілі, а також вносилися 

поправки в наповнення змістового та операційно-діяльнісного блоків моделі щодо 

розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ.  

Діагностичний інструментарій надав змогу визначити, які зміни відбулися у 

рівні розвиненості професійної витривалості ЕГ і КГ на початку та в кінці 

формувального експерименту. Для цього був проведений вихідний контроль, під 

час якого перевірено ефективність упровадження в навчально-виховний процес 

ВВНЗ педагогічних умов розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ. На 

цьому етапі експерименту нами було застосовано ті ж методики дослідження, що 
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й на вхідному діагностуванні формувального експерименту. З методів 

математичної статистики, для підтвердження достовірності отриманих 

результатів вхідного та вихідного контролю, нами було використано 

непараметричні, а саме – критерій Вілкоксона [12; 166; 212]. За допомогою його 

ми проаналізували статистичні дані та встановили кількісні залежності між 

явищами, які досліджували, здійснили інтерпретацію результатів упровадження 

педагогічних умов розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ. 

Отже, для результативного розвитку професійної витривалості майбутніх 

МВУ було впроваджено педагогічні умови, які передбачали вплив на всі 

компоненти цієї професійно важливої якості (ціннісно-мотиваційний, емоційно-

вольовий, когнітивний, діяльнісно-практичний і суб’єктний). Підібраний нами 

інструментарій дав змогу здійснювати діагностування рівнів розвиненості в 

майбутніх МВУ професійної витривалості та визначити результативність роботи 

щодо їхньої підготовки. Аналіз та математичне опрацювання результатів 

експериментальної роботи представлено в підрозділі 3.2. 

 

2.2. Обґрунтування педагогічних умов розвитку професійної 

витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі 

оперативно-тактичної підготовки 

 

Аналіз сучасного стану розвиненості професійної витривалості майбутніх 

МВУ засвідчив, що в системі післядипломної військової освіти недостатньо 

приділено уваги систематичному та активному її розвитку. Тому, розглядаючи 

сучасні педагогічні дослідження, пов’язані з проблемами вдосконалення 

функціонування педагогічних систем, підвищення ефективності навчально-

виховного процесу, розвитку та вдосконалення професійно важливих якостей 

фахівців, одним з аспектів, що викликає нашу дослідницьку зацікавленість, є 

виявлення, обґрунтування і перевірка педагогічних умов розвитку професійної 

витривалості майбутніх МВУ. Вважаємо, що їх обґрунтування відіграє ключову 



74 

роль у досягненні мети нашого дослідження – розвиток професійної витривалості 

майбутніх МВУ. 

Для розкриття суті педагогічних умов проаналізуємо визначення дефініції 

“умова”. У великому тлумачному словнику сучасної української мови поняття 

“умова” розглядається як: “необхідна обставина, яка уможливлює здійснення, 

створення, утворення чого-небудь чи сприяє чомусь; обставини, особливості 

реальної дійсності, за яких відбувається чи здійснюється що-небудь; правила, які 

існують чи встановлені в тій чи іншій галузі життя, діяльності, які забезпечують 

нормальну роботу чого-небудь; сукупність даних, положення, що лежать в основі 

чого-небудь [37, c. 1295]. 

Автори філософського енциклопедичного словника пов’язують даний 

термін зі ставленням предмета до оточуючого його явища, без якого він існувати 

не зможе: “те, від чого залежить дещо інше (зумовлене); суттєвий компонент 

комплексу об’єктів (речей, їх станів, взаємодій), з наявності якого за необхідністю 

походить існування даного явища” [238, с. 707]. 

Однак у педагогічному тлумаченні поняття “умова” розглядається 

В. Полонським як сукупність змінних природних, соціальних, зовнішніх і 

внутрішніх впливів на фізичний, психічний, моральний розвиток людини, її 

поведінку. 

Н. Іполітова та Н. Стерхова, узагальнюючи поняття “умова” визначають її 

як загальнонаукову, а її суть у педагогічному аспекті характеризують декількома 

положеннями: сукупністю причин, обставин, будь-яких об’єктів; визначена 

сукупність впливає на розвиток, виховання і навчання людини; вплив умов може 

прискорювати чи уповільнювати процеси розвитку, виховання і навчання, а також 

впливати на їх динаміку і кінцевий результат [113] виховання і навчання, 

формування особистості [183, с. 36]. 

Отже, у сучасній науковій літературі категорія “умова” трактується як 

“середовище”, “обставина”, яка впливає на розвиток, виховання і навчання 

особистості у визначеній педагогічній системі. 
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У ході аналізу наукової літератури ми виявили різні підходи до тлумачення 

педагогічних умов, а саме:  

спеціально створені обставини, свідомі зміни перебігу навчально-виховного 

процесу, які сприяють стійкій позитивній динаміці формування професійних 

якостей майбутніх фахівців [20, с. 76]; 

один з компонентів педагогічної системи, що відображає сукупність 

можливостей освітнього і матеріально-просторового середовища, який впливає на 

особистісний і процесуальний аспекти даної системи та забезпечує її ефективне 

функціонування і розвиток [113]; 

комплекс спеціально спроектованих генеральних чинників впливу на 

зовнішні та внутрішні обставини навчально-виховного процесу й особистісні 

параметри всіх його учасників [135]; 

обставини, які зумовлюють певний напрям розвитку педагогічного процесу; 

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

педагогічної діяльності, які створюються саме педагогом та є продуктом його 

діяльності [250] та ін. 

Дослідниця Н. Башавець зазначає, що, залежно від ролі, яку виконують 

педагогічні умови у навчальному процесі, їх розподіляють на об’єктивні 

(формулювання мети, раціональне планування, організація контролю, об’єктивне 

оцінювання; позитивний психологічний клімат у групі; належні виробничі та 

санітарно-гігієнічні умови, матеріально-технічне, інформаційне й кадрове 

забезпечення діяльності) та суб’єктивні (наявність у суб’єкта діяльності потреби і 

стійких мотивів до її виконання; теоретична підготовленість, сформованість умінь 

і навичок планування, виконання практичних дій; узгодженість змісту та 

характеру діяльності з індивідуальними особливостями суб’єкта; емоційно-

психічний і фізичний стан суб’єкта діяльності) [18]. 

Варто також зазначити, що педагогічні умови як складова наукових 

досліджень мають такі властивості: 

спрямованість на організацію педагогічної діяльності, тобто вони мають 

практичну педагогічну спрямованість; 
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спрямованість на підвищення ефективності діяльності науково-педагогічних 

працівників та різних видів діяльності тих, хто набуває певну освіту; 

вони не можуть суперечити прояву педагогічних закономірностей, 

принципів та правил педагогічного процесу; 

їх обґрунтування передбачає поєднання емпіричних, теоретичних і 

методологічних процедур наукового дослідження; 

відповідність вимогам наукової новизни (виокремлення у дослідженні 

певних педагогічних умов має сенс, якщо вони містять нове наукове знання); 

ймовірнісний характер забезпечення результату педагогічної діяльності 

(педагогічні умови, як і педагогічні системи в цілому, не можуть гарантувати 

отримання певного результату, але підвищують ймовірність його досягнення); 

локальний характер застосування (у структурі педагогічного знання 

найбільш широкий характер мають закономірності та принципи, вужчий характер 

мають педагогічні правила, а найбільш вузький, локальний характер, мають 

умови) [250]. 

Аналіз сучасних наукових досліджень засвідчив, що вченими 

використовуються переважно два різновиди педагогічних умов: організаційно-

педагогічні (Є. Брижатий [33], Г. Гапоненко [71], Ю. Мельничук [147], 

Р. Наговіцин [154], А. Ребрина [197] та ін.) і власне педагогічні (Є. Гаркавцев [72], 

О. Гнидюк[78], С. Жембровський [94], О. Зарічанський [104], Л. Ішичкіна [116], 

В. Шемчук [260] та ін.) умови. 

У контексті нашого дослідження актуальними є саме педагогічні умови 

розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ. Вони охоплюють усі рівні 

взаємодії суб’єктів педагогічного процесу та сприятимуть, на нашу думку, 

ефективному розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ. 

Під педагогічними умовами розвитку професійної витривалості майбутніх 

МВУ ми розуміємо сукупність сприятливих педагогічних обставин, створених 

науково-педагогічними працівниками НУОУ як продукту їхньої діяльності, за 

допомогою яких відбувається розвиток професійної витривалості досліджуваних. 
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Нині науковці окреслюють широкий спектр педагогічних умов для 

досягнення позитивного результату у процесі розвитку професійно важливих 

якостей майбутніх фахівців. Так, Ю. Мельничук виокремлює такі умови 

формування професійних знань майбутніх офіцерів підрозділів прикордонного 

контролю: посилення професійної спрямованості навчально-виховного процесу; 

забезпечення мотивації щодо професійного самовдосконалення майбутніх 

офіцерів підрозділів прикордонного контролю; застосування комплексу 

інформаційно-технологічного забезпечення їх підготовки [147]. 

Досліджуючи питання формування професійної готовності майбутніх 

офіцерів інженерних військ у системі безперервної освіти, Є. Брижатий 

виокремлює такі умови: створення моделі професійної готовності майбутніх 

офіцерів інженерних військ у системі безперервної освіти; вдосконалення 

методики поетапного формування професійних знань на різних етапах у системі 

безперервної освіти; наявність мотиваційного осередку розвитку професійної 

готовності у системі безперервної освіти майбутніх офіцерів інженерних військ; 

наявність уточнених критеріїв оцінювання сформованості у них професійних 

знань до професійної діяльності; безперервність їхнього професійного 

зростання [33]. 

Г. Гапоненко вважає, що процес формування професійної компетентності 

водолазів-підривників буде успішним при забезпеченні таких педагогічних умов: 

педагогічна готовність викладача до формування професійної компетентності 

майбутніх водолазів-підривників, що поєднується з достатньою мотивацією до 

навчання майбутніх МВУ; практична спрямованість занять на реальні умови 

майбутньої професійної діяльності; забезпечення інформаційного середовища з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій; упровадження 

комплексної методики підготовки водолаза-підривника, а також уточнення 

критеріїв, показників оцінювання сформованості його професійної 

компетентності у ВВНЗ [71]. 

Щодо педагогічних умов розвитку професійної витривалості, то окремі 

аспекти даного проблемного питання висвітлено у працях Є. Гаркавцева [72], 
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С. Жембровського [94], Н. Пенькової [176] та ін. Так, Є. Гаркавцев зазначає, що 

для сприяння формуванню професійної витривалості майбутніх працівників 

органів внутрішніх справ будуть ефективними такі умови: спрямованість 

освітнього процесу на формування мотивації до професійної діяльності; 

орієнтація змісту нормативних дисциплін професійної підготовки на формування 

професійної надійності майбутніх працівників органів внутрішніх справ; 

використання у навчальному процесі активних форм, методів та інноваційних 

засобів, що дають змогу моделювати певні ситуації [72, с. 92]. 

Отже, аналіз результатів психолого-педагогічних досліджень, в яких 

висвітлюється проблема формування і розвитку професійно важливих якостей у 

майбутніх фахівців, особливо професійної витривалості, засвідчив, що успішне 

досягнення мети нашого дослідження можливе в разі обґрунтування педагогічних 

умов. У процесі їх обґрунтування нами враховано: 

сучасні вимоги до військово-професійної компетентності військових 

фахівців, здатних професійно вирішувати службово-бойові завдання; 

особливості військово-професійного становлення майбутніх МВУ на етапі 

оперативно-тактичного рівня підготовки; 

розвиток їхньої професійної витривалості досягається не за рахунок однієї 

умови, а в результаті системного застосування з урахуванням посадового 

призначення випускників і специфіки майбутньої бойової діяльності. 

З огляду на це, ми вважаємо, що розвиток професійної витривалості може 

бути продуктивним тільки при чітко визначеному комплексі умов, які достатньо 

гнучкі, динамічні, системно впливають, у залежності від ускладнення підготовки 

на кожному новому етапі професійного становлення МВУ. 

На основі врахування вищезазначених методологічних аспектів нами було 

визначено педагогічні умови, які, на нашу думку, сприятимуть цілеспрямованому 

та комплексному розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ. Для 

обґрунтування їх ми врахували висновки групи експертів, яким було 

запропоновано проранжувати педагогічні умови у порядку їх впливу на розвиток 

професійної витривалості майбутніх МВУ, а за потреби, висловити свої 
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пропозиції (додаток Т). При експертному оцінюванні фахівцями було зазначено, 

що більшість педагогічних умов пов’язанні із загальнодидактичними та 

специфічними принципами, і рекомендували під час дослідження застосовувати 

не більше трьох-чотирьох дієвих педагогічних умов, які реально можна буде 

перевірити у процесі дослідження. Результати експертного оцінювання найбільш 

значущих умов розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ у процесі 

оперативно-тактичної підготовки наведенні в табл. 2.1. 

Відтак, аналіз науково-педагогічної літератури та метод експертного 

оцінювання дав змогу виявити найбільш доцільні педагогічні умови розвитку 

професійної витривалості майбутніх МВУ, а саме: 

1) педагогічне моделювання розвитку професійної витривалості майбутніх 

магістрів військового управління у процесі оперативно-тактичної підготовки; 

2) застосування професійно-орієнтованої авторської методики поетапного 

розвитку їхної професійної витривалості; 

3) наявність удосконалених професійно орієнтованих критеріїв і показників 

оцінювання рівнів її розвиненості. 

Педагогічне моделювання розвитку професійної витривалості майбутніх 

МВУ у процесі оперативно-тактичної підготовки. У наукових дослідженнях 

моделювання дає змогу виявити взаємозв’язок між структурними елементами 

складних систем. Результатом педагогічного моделювання є створення моделі 

розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ, що забезпечуватиме 

взаємодію всіх її елементів та їх координацію у навчально-виховному процесі 

ВВНЗ.  

Наступна педагогічна умова – застосування професійно-орієнтованої 

авторської методики поетапного розвитку професійної витривалості майбутніх 

МВУ. Ця умова спрямована на розвиток і вдосконалення провідних професійно 

важливих фізичних і психофізіологічних якостей, прикладних рухових навичок і 

вмінь, що забезпечують успішне виконання офіцерами органів військового 

управління військово-професійних завдань. Запровадження зазначеної умови 

сприятиме: вдосконаленню методики поетапного розвитку професійної 
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витривалості майбутніх МВУ, запровадженню індивідуального підходу при 

розроблені навчально-методичних матеріалів щодо її розвитку з урахуванням 

вікових особливостей майбутніх МВУ при збільшенні фізичних і психічних 

навантажень у процесі розвитку професійної витривалості; застосуванням 

професійно-орієнтованої фізичної підготовки як ефективного напряму розвитку 

професійної витривалості, а також підвищення престижу здорового способу 

життя. 

Таблиця 2.1 

Результати експертного оцінювання найбільш значущих педагогічних умов 

розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ у процесі оперативно-

тактичного рівня підготовки 

№ 

з/п 
Педагогічні умови Бали Ранг 

1 Педагогічне моделювання розвитку професійної витривалості майбутніх 

магістрів військового управління у процесі оперативно-тактичної 

підготовки 

21 1 

2 Застосування методики поетапного розвитку професійної витривалості 

майбутніх магістрів військового управління 
26 2 

3 Розроблення професійно орієнтованих критеріїв і показників оцінювання 

рівнів розвиненості професійної витривалості майбутніх магістрів 

військового управління 

37 3 

4 Забезпечення ціннісно-мотиваційного ставлення майбутніх МВУ до 

розвитку професійної витривалості 
45 4 

5 Врахування вікових особливостей майбутніх МВУ при збільшенні 

фізичних і психологічних навантажень у процесі розвитку професійної 

витривалості 

69 5 

6 Здійснення розвитку професійної витривалості майбутніх магістрів 

військового управління у контексті їхньої майбутньої професійної 

діяльності 

75 6 

7 Підвищення престижу здорового способу життя у навчально-виховному 

процесі вищого військового навчального закладу 
82 7 

8 Готовність науково-педагогічних працівників до розвитку професійної 

витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі 

оперативно-тактичної підготовки 

88 8 

9 Запровадження індивідуального підходу та диференціації при розробленні 

навчально-методичних матеріалів щодо розвитку професійної витривалості 
93 9 

10 Систематичне діагностування рівня розвиненості професійної витривалості 

майбутніх магістрів військового управління 
94 10 

11 Розвиток професійної витривалості майбутніх магістрів військового 

управління на основі компетентнісного підходу 
96 11 

Найбільш повно ці вимоги реалізуються у професійно-прикладній фізичній 

підготовці (ППФП) майбутніх МВУ. Відповідно, вона буде ефективною, якщо 



81 

орієнтуватиметься не тільки на розвиток професійної витривалості, а й на 

формування системи знань із фізичної культури та здорового способу життя, 

створення умов для повного розкриття потенціалу кожного майбутнього МВУ. 

Третя педагогічна умова – наявність удосконалених професійно 

орієнтованих критеріїв і показників оцінювання рівнів розвиненості професійної 

витривалості майбутніх МВУ. Використання такого критеріально-

діагностичного апарату дає змогу об’єктивно оцінювати рівень розвиненості 

їхньої професійної витривалості на всіх етапах, уміння оперативно діяти та 

вносити корективи у процес підготовки щодо підвищення рівня розвиненості цієї 

якості. На основі теоретичного аналізу наукової літератури та методу експертного 

оцінювання нами було визначено критерії розвиненості професійної витривалості 

майбутніх МВУ – ціннісно-мотиваційний, емоціно-вольовий, інтелектуальний, 

операційний, суб’єктно-результативний – та конкретизовано їх показники. 

 

2.3. Педагогічне моделювання розвитку професійної витривалості 

майбутніх магістрів військового управління у процесі оперативно-тактичної 

підготовки 

 

Процес розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ є складним 

психолого-педагогічним явищем. Для того, щоб описати будь-яке педагогічне 

явище, його необхідно представити як педагогічну систему. Сучасні дослідження 

С. Гончаренка [79], В. Загвязинського [97], В. Краєвського [130], 

І. Осадчого [165], І. Підласого [181], С. Сисоєвої [214], В. Ягупова [266] та ін. 

доводять, що найбільш ефективним засобом досягнення позитивних результатів 

щодо розроблення та управління педагогічними системами є використання 

методу педагогічного моделювання.  

Суть моделювання, за С. Гончаренком, полягає у встановленні подібності 

явищ (аналогій), адекватності одного об’єкта іншому, в певних відношеннях, і на 

цій основі перетворення простішого за структурою і за змістом об’єкта у модель 

складнішого (оригінал) [79, с. 119]. 
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С. Сисоєва та Т. Кристопчук під моделюванням розуміють метод 

безпосереднього практичного чи теоретичного оперування об’єктом, при якому 

досліджується не сам об’єкт, який цікавить дослідника, а використовується 

допоміжна штучна чи природня система, яка знаходиться у певній об’єктивній 

відповідності з пізнавальним об’єктом, здатна заміщати його на певних етапах 

пізнання і дає при її дослідженні, в кінцевому рахунку, інформацію про сам об’єкт 

моделювання [213, с. 100]. 

Ґрунтовнішим є визначення моделювання В. Загвязинського і Р. Атаханова: 

як процесу створення моделей, схем, знакових чи реальних аналогів, що 

відображають суттєві ознаки більш складних об’єктів (прототипів) і слугують 

дослідницьким інструментарієм для вивчення окремих аспектів і властивостей 

прототипу [97, с. 199]. 

У педагогіці моделювання визначають як процес побудови, вивчення і 

застосування моделей, що ґрунтується на синтетичному підході, надає змогу 

дослідити структуру і функціонування цілісних систем [174; 181]. 

Використання методів моделювання сприяє систематизації знань про об’єкт 

дослідження чи процес. Особливо яскраво і наочно при цьому виявляються “білі 

плями” в аналізі зв’язків внутрішнього і зовнішнього характеру, а це веде до 

глибшого розкриття суті явища, що досліджується [14, с. 498–499].  

Як універсальний метод наукового дослідження моделювання дає змогу 

вирішити такі завдання: 

1) уможливлює вивчення процесу до його здійснення, при цьому 

виявляються можливі негативні наслідки, що надає можливість ліквідувати чи 

послабити їх до реального прояву. Прогнозування наслідків – одне з 

найважливіших завдань моделювання; 

2) дає змогу більш цілісно вивчити процес, оскільки з’являється можливість 

виявити не тільки елементи, але й зв’язки між ними, дослідити освітню ситуацію 

різнобічно; 

3) процес, представлений моделлю, полегшує теоретичний аналіз, а також 

обґрунтування шляхів його вдосконалення; 
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4) з огляду на те, що при моделюванні ситуації свідомо (у цілях 

дослідження) спрощуються, стає можливим застосовування якісних методів 

аналізу та отримання на їх основі науково обґрунтованих даних про 

процес [207, с. 39–40]. 

Процес моделювання реалізує низку гносеологічних функцій, а саме: 

ілюстративна – дає змогу наочно відобразити явище, що досліджується, 

його внутрішню будову, властивості тощо; 

пояснювальна – сприяє глибшому розумінню об’єкта пізнання, формуванню 

чіткіших уявлень про нього; 

евристична – спрямована на відкриття нових сторін буття фрагмента 

дослідження соціальної дійсності; 

критеріальна – відтворюється моделлю та є зразком-критерієм при 

здійсненні порівняльного аналізу й оцінки окремих якостей чи всього об’єкта 

дослідження; 

прогностична – пов’язана з отриманням інформації-прогнозу про подальше 

функціонування і розвиток явища, яке досліджується; 

перетворювальна – сприяє вибору оптимальних шляхів і способів 

перетворення соціальних об’єктів [77, с. 26]. 

А. Ашеров і В. Мальована визначають головні об’єкти педагогічного 

моделювання так: процес підготовки фахівця та його навчальна діяльність; 

майбутня професійна діяльність фахівця. Дані об’єкти визначають таку 

класифікацію моделей: модель підготовки фахівців; модель майбутньої 

професійної діяльності; модель навчальної діяльності [13, c. 22–23]. 

Для педагогічного моделювання розвитку професійної витривалості 

майбутніх МВУ істотне значення має модель підготовки фахівців, основу якої 

складає логічна система – цілі навчання, зміст освіти, навчальні плани, програми, 

проекти педагогічних технологій і технології управління освітнім процесом,– 

метою побудови якої є системний опис процесу підготовки [13, c. 24]. 

Однак Т. Владимирова зазначає, що моделювання слід використовувати 

лише у тому разі, якщо більш складні моделі й висока динамічність процесів, що 
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аналізуються, не дають змогу вивчати їх в реальному режимі роботи, що 

передбачає спрощення процесу, який досліджується, тобто в даному процесі 

виділяють його головні компоненти, які визначають його результат, створюють 

штучні умови реалізації будь-якої діяльності, і в таких умовах досліджують 

складний процес. До того ж, моделювання можна застосовувати при вивченні 

важливих професійних і соціально важливих якостей, індивідуальності 

особистості у процесі її професійного розвитку та становлення [67, с. 148–149]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що в основі методу 

моделювання є модель. Слово “модель” виникло від латинського слова “modus, 

modulus”, що означає: міра, образ, спосіб тощо. Поняття “модель” у науково-

педагогічній літературі розглядається як: 

допоміжний об’єкт, вибраний чи перетворений людиною у пізнавальних 

цілях, який надає нову інформацію про основний об’єкт [99, c. 137]; 

система об’єктів чи знаків, що відтворює деякі істотні властивості 

оригіналу, здатна заміщувати його так, що її вивчення дає нову інформацію про 

цей об’єкт [120, c. 185]; 

будь-який образ, аналог (уявний чи умовний: зображення, опис, схема, 

креслення, графік, план, карта, тощо) будь-якого об’єкта, процесу чи явища 

(оригінал даної моделі); допоміжний об’єкт, вибраний чи перетворений у 

пізнавальних цілях, що дає нову інформацію про основний об’єкт [160, c. 84–85]; 

об’єкт, який відповідає іншому об’єкту (оригіналу), замінює його при 

пізнанні і дає про нього чи його частини інформацію [213, c. 100]; 

уявно подана чи матеріально реалізована система, яка, відображаючи чи 

відтворюючи об’єкт дослідження, здатна замінювати його так, що її вивчення дає 

нам нову інформацію про цей об’єкт [261, c. 19]. 

Варто також зазначити, що модель має бути робочим інструментом, який 

уможливлює виразно “побачити” внутрішню структуру об’єкта чи процесу 

дослідження, систему впливів на неї чинників, ресурсне забезпечення 

розвитку [98, с. 46].  



85 

Вчені також зазначають, що існує низка особливостей під час використання 

моделі в експерименті. Так, В. Штофф виявив подвійну роль, що виконує модель: 

вона одночасно є й об’єктом вивчення (оскільки заміщує інший оригінал – 

об’єкт), і експериментальним засобом (оскільки є засобом пізнання цього 

об’єкта) [261]. 

Відповідно, модель структури експерименту істотно змінюється, 

ускладнюється. Якщо у звичайному експерименті об’єкт дослідження та 

інструментарій знаходяться у безпосередній взаємодії, оскільки експериментатор 

за допомогою інструментарію впливає прямо на об’єкт, який вивчається, то в 

модельному експерименті увага експериментатора сконцентрована на 

дослідженні моделі, яка тепер підлягає всіляким впливам і досліджується за 

допомогою інструментарію. Оригінальний об’єкт дослідження безпосередньо у 

самому експерименті участі не бере [261, c. 97–98]. 

Для модельного експерименту характерні такі основні операції: 

перехід від реального об’єкта до моделі – побудова моделі (моделювання у 

прямому розуміння слова);  

експериментальне дослідження моделі;  

перехід від моделі до реального об’єкта, який полягає у перенесенні 

результатів, отриманих у процесі дослідження, на даний об’єкт [261, c. 98]. 

Отже, на основі аналізу суті понять “моделювання” і “модель”, підходів 

вчених до визначення їх особливостей, функцій і вимог, що до них висуваються, 

нами було розроблено модель розвитку професійної витривалості майбутніх 

МВУ. Основними етапами створення моделі були: постановка завдання; побудова 

моделі та її перевірка на достовірність; використання моделі в навчально-

виховному процесі ВВНЗ. 

При розробленні структури моделі та ефективного її функціонування ми 

намагалися дотримуватися таких принципів: 

цілісності, згідно з якою модель в інтегрованому вигляді має подавати 

систему цілей, методів, засобів, форм, умов навчання, виховання, формування, 
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розвитку тощо, забезпечуючи реальне функціонування і розвиток конкретної 

педагогічної системи; 

відтворюваності – репродукування конкретної моделі з урахуванням 

характеристик даного педагогічного середовища гарантує досягнення заданих 

цілей; 

нелінійності педагогічних структур – установлюється пріоритет чинників, 

що безпосередньо впливають на механізми самоорганізації і саморегулювання 

відповідних педагогічних систем; 

адаптаційності педагогічного процесу до особистості майбутнього МВУ  

полягає в тому, що цей процес повинен мати властивість поділу на підпроцеси – 

навчання, виховання, розвиток, психологічну підготовку, кожен з яких має 

специфічні, індивідуальні  властивості, що відповідають пізнавальним 

особливостям конкретного майбутнього МВУ. 

У процесі розроблення моделі розвитку професійної витривалості майбутніх 

МВУ ми враховували структуру педагогічного процесу, який включає цілі, 

завдання, зміст, методи, форми взаємодії науково-педагогічних працівників і 

майбутніх МВУ та результати, які при цьому досягаються. Відтак, у модель 

розвитку їхньої професійної витривалості, в її структурному аспекті, нами 

представлені цільовий, методологічний, змістовний, операційно-діяльнісний і 

діагностико-результативний блоки (рис. 2.1). Розкриємо призначення і зміст 

кожного структурного блоку запропонованої нами моделі. 

Цільово-методологічний блок є системоутворюючим у моделі, навколо 

нього вибудовуються інші компоненти. Він забезпечує спрямованість розвитку 

професійної витривалості майбутніх МВУ, що реалізується шляхом встановлення 

стратегічних, тактичних й оперативних цілей, завдань всієї моделі, зумовлює і 

конкретизує призначення структурних компонентів моделі та визначає 

запроектований результат явища, яке ми досліджуємо. Він визначається 

стандартами вищої військової освіти Міністерства оборони України в межах 

кожної спеціальності і представлений єдністю мети, завдань та сучасних 

методологічних підходів. 
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Рис. 2.1 Модель розвитку професійної витривалості майбутніх магістрів 

військового управління у процесі оперативно-тактичної підготовки 
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Розглядаючи роль і місце мети для системи, П. Анохін підкреслював, що 

вона відображає не стільки просту взаємодію будь-якої множини 

елементів,скільки їх взаємодію на отримання інтегрального, загального ефекту, 

результату, заради якого залучені елементи й організовуються у систему [5]. 

Саме тому мета має бути поставлена чітко, що дасть можливість однозначно 

зробити висновок про ступінь її реалізації. Однак для її досягнення висуваються 

високі вимоги до свідомої, цілеспрямованої діяльності суб’єктів навчально-

виховного процесу. 

Метою моделі є розвиток професійної витривалості майбутніх МВУ у 

процесі оперативно-тактичної підготовки. Виокремлена мета має стратегічне 

значення, що в нашому дослідженні носить постійний характер. Однак поряд із 

цим існують цілі тактичного й оперативного значення, які визначаються у 

конкретний момент і в конкретній ситуації та можуть змінюватись в залежності 

від зовнішніх чинників і змін внутрішніх можливостей системи. 

Реалізація стратегічної мети спрямована на вирішення таких завдань: 

1) розвиток професійно орієнтованих цінностей і внутрішніх мотивів 

розвитку професійної витривалості;  

2) оволодіння системою знань щодо її розвитку та застосування їх у 

військово-професійній діяльності;  

3) здійснення адекватної самооцінки, відчуття відповідальності за свій 

результат;  

4) досягнення високого рівня фізичної, емоційної, сенсорної та розумової 

витривалості;  

5) розвиток професійно важливих фізичних якостей і вдосконалення воєнно-

прикладних рухових навичок і вмінь;  

6) розвиток майбутніх МВУ як суб’єктів навчальної та професійної 

діяльності. 

Розроблена нами модель дає змогу забезпечувати мотиваційну, освітню, 

виховну, розвивальну, адаптаційну, діагностичну, інформативну, комунікативну, 

організаторську, управлінську та інші функції розвитку професійної витривалості 
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майбутніх МВУ у процесі оперативно-тактичної підготовки [14, с. 255–

256; 120, с. 377–378; 191, с. 109–111; 266, с. 241–245]. 

Функції педагогічного процесу являють собою призначення, заради якого 

виник та існує організований і цілеспрямований військово-педагогічний процес. 

Освітня функція спрямована на оволодіння майбутніми МВУ 

фундаментальними знаннями про суть професійної витривалості – факти, 

закономірності, теорії, процеси; на розвиток у них системи відповідних умінь, 

навичок та здатності використовувати їх на практиці [14, с. 255]. Дана функція є 

основою військово-педагогічного процесу і визначає успішність здійснення інших 

його функцій щодо розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ. 

Виховна функція орієнтована на розвиток системи ціннісних орієнтацій і 

взаємовідносин у процесі розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ, 

вона невіддільна від освітньої і спрямована на забезпечення єдності навчально-

виховного процесу в різних освітньо-виховних системах, на його 

гуманізацію [120]. Виховна функція передбачає врахування індивідуальних 

особливостей майбутніх МВУ, загальної характеристики колективу, 

цілеспрямованість у вирішення виховних завдань.  

Розвивальна функція має глибокий психологічний і педагогічний смисл для 

духовного, психічного і фізичного розвитку майбутніх МВУ. Вона являє собою 

розвиток пізнавальних психічних процесів і якостей офіцерів, логічних прийомів, 

операцій, суджень; пізнавальної активності, інтересів, можливостей щодо 

розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ. Також характерним є 

проявлення волі, наполегливості у досягненні цілі, уміння і звички до 

самовдосконалення [191, с. 109–111]. 

Діагностична функція пов’язана з вивченням особистості майбутнього 

МВУ, визначає рівень розвиненості компонентів професійної витривалості 

майбутнього МВУ, недоліки та прогалини у знаннях щодо розвитку даної 

якості [266, с. 241–245]. Для цього науково-педагогічним працівникам необхідно 

володіти відповідними методами діагностики щодо визначення рівня 

розвиненості професійної витривалості на різних етапах контролю. 
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Організаторська функція пов’язана із залученням майбутніх МВУ у процес 

розвитку професійної витривалості і стимулюванням їхньої активності. Ця 

функція реалізується через відбір і структурування інформації у процесі 

повідомлення її майбутнім МВУ; організацію власної діяльності і поведінки у 

безпосередній взаємодії з офіцерами. 

Управлінська функція спрямована на управління діяльністю майбутніх МВУ 

щодо розвитку професійної витривалості.  

Розроблена модель вміщує методологічну основу розвитку професійної 

витривалості майбутніх МВУ у процесі оперативно-тактичної підготовки, що 

базується на системному, компетентнісному, контексному та суб’єктно-

діяльнісному підходах. 

Системний підхід (П. Анохін [5], В. Безпалько [22], І. Блауберг, Е. Юдин 

[23], Б. Гершунський [74], В. Сластьонін [217], С. Смирнов [219] та ін.) сприяє 

виявленню структури педагогічного процесу щодо розвитку професійної 

витривалості майбутніх МВУ як динамічного явища і дає змогу дослідити 

взаємодію його компонентів – ціннісно-мотиваційного, емоційно-вольового, 

когнітивного, діяльнісно-практичного та суб’єктного, що забезпечують його 

успішне функціонування, а також дослідження функціональної залежності однієї 

системи від іншої, пошук конкретних механізмів цілісності об’єкта і виявлення 

досить повної типології його зв’язків. 

Застосування системного підходу безпосередньо пов’язане з поняттям 

системи. На думку І. Блауберга і Е. Юдіна, методологія, специфіка системного 

підходу визначається тим, що він орієнтує дослідження на розкриття цілісності 

об’єкта та механізмів, які його забезпечують, виявлення різноманітних типів 

зв’язків складного об’єкта і зведення їх в єдину теоретичну картину [23].  

С. Смирнов вважає, що суть системного підходу полягає у виокремленні 

класу об’єктів, явищ, що відповідають поняттю “система”, не зводиться до 

простої суми і являють собою певну цілісність. “Ціле – завжди є організацією, а 

організація – це система, що має структуру” [219, с. 54]. 
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Розробником теорії функціональних систем П. Анохіним визначено, що 

“системою можна назвати тільки такий комплекс вибірково залучених 

компонентів, у яких взаємодія та взаємозв’язки набирають характеру взаємодії 

компонентів на отримання сфокусованого корисного результату” [5, с. 36]. Він 

підкреслює, що системоутворювальним чинником системи є конкретний 

результат її діяльності, яка може бути повністю виражена в питаннях, що 

відображають різні етапи формування системи: який, коли саме, якими 

механізмами має бути отриманий результат, і як система переконується у 

доцільності отриманого результату. 

Суть системного підходу – у виявленні інтеграційних властивостей, якісних 

характеристик, механізмів і закономірностей взаємозв’язків відносно самостійних 

компонентів системи, з позиції їх упорядкованої взаємодії і розвитку для 

отримання запрограмованого результату. 

В. Сластьонін зазначає, що предметний, функціональний та історичний 

аспекти системного підходу об’єднують такі принципи дослідження, як: історизм, 

конкретність, всебічність. Системний підхід передбачає побудову структурних і 

функціональних моделей, що імітують досліджувані процеси як систему, дає 

змогу отримати знання про закономірності їх функціонування на принципах 

ефективної організації [217]. 

На думку В. Беспалька, з системним підходом до навчання пов’язана 

педагогічна технологія, що охоплює всі елементи педагогічної системи: від 

постановки цілей до проектування всього дидактичного процесу та перевірки 

його ефективності [22]. 

Системний підхід у нашому дослідженні пов’язаний із визначенням 

освітнього процесу як динамічної системи, ієрархічних рівнів й індивідуальної 

характеристики її структурно-функціональних елементів, їх взаємозв’язків, а 

також тенденцій, закономірностей, принципів і механізмів функціонування для 

ефективного розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ. Органічну 

єдність цієї системи складають взаємопов’язані підсистеми викладання й учіння, 

виховання і самовиховання, що забезпечують ефективність переходу майбутніх 
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МВУ від розвитку до саморозвитку об’єкта навчаної діяльності до повної 

навчальної суб’єктності. 

Контексний підхід до розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ 

базується на контекстному навчанні в цілому. Питання використання 

контекстного підходу в навчанні знайшли відображення у працях науковців: 

А. Вербицького (загальні аспекти контекстного підходу) [61], М. Ільязової 

(ситуаційно-контекстний підхід до навчання студентів вищих навчальних 

закладів) [63], З. Возної (контекстний підхід у професійній підготовці майбутніх 

учителів) [68], Н. Грицая (контекстний підход у викладанні методики 

навчання) [84], І. Чистовської (контекстний підхід у формуванні педагогічної 

компетентності майбутніх магістрів військового управління) [253] та ін. 

За визначенням А. Вербицького, контекстним є таке навчання, в якому 

мовою науки і за допомогою всієї системи форм, методів і засобів навчання 

(традиційних та нових) послідовно моделюється предметний і соціальний зміст 

майбутньої професійної діяльності тих, кого навчають [62, c. 53]. На думку 

вченого, під час організації контекстного навчання основним є не передавання 

інформації, а розвиток їхніх здібностей компетентно виконувати професійні 

функції, вирішувати проблеми та завдання, опановувати цілісну професійну 

діяльність. За такого підходу створюються умови для руху діяльності від 

минулого через теперішнє до майбутнього, від навчання до праці [62, c. 45]. 

Також ученим визначено основні принципи контекстного навчання [62, 

c. 47], які ми адаптували до нашого дослідження, а саме: 

1) принцип психолого-педагогічного забезпечення особистісного залучення 

майбутніх МВУ до розвитку професійної витривалості; 

2) послідовного моделювання у навчальній діяльності майбутніх МВУ 

цілісного змісту, форм та умов майбутньої військово-професійної діяльності; 

3) проблемності змісту навчання і процесу його розгортання в освітньому 

процесі; 

4) адекватності форм організації навчальної діяльності майбутніх МВУ меті 

та змісту освіти; 
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5) провідної ролі спільної діяльності, міжособистісної взаємодії і 

діалогічного спілкування суб’єктів освітнього процесу; 

6) педагогічно обґрунтованого поєднання нових і традиційних педагогічних 

технологій щодо розвитку професійної витривалості; 

7) принцип відкритості – використання для досягнення конкретних завдань 

розвитку професійної витривалості контекстного типу відповідних інноваційних 

педагогічних технологій, запропонованих у межах інших теорій і підходів; 

8) єдність навчання та виховання особистості військового фахівця. 

Отже, розвиток професійної витривалості майбутніх МВУ пов’язаний з 

упровадженням у цей процес просторово-часового контексту “минуле (теоретичні 

ідеї та практичний досвід) – сучасне (навчальна діяльність) – майбутнє 

(військово-професійна діяльність)”. Під час контекстного навчання за допомогою 

всієї системи форм, методів і засобів навчання, традиційних та нових, у 

навчальній діяльності майбутніх МВУ послідовно моделюється предметний і 

соціальний зміст їхньої майбутньої військово-професійної діяльністі [61; 63].  

Відтак, результати наукового пошуку дають підстави стверджувати, що 

застосування контекстного навчання у процес розвитку професійної витривалості 

майбутніх МВУ значно скорочує період адаптації безпосередньо до умов 

майбутньої військово-професійної діяльності. 

Суб’єктно-діяльнісний підхід (К. Абульханова-Славська [1; 2], 

А. Брушлинський [34], М. Єрмолаєва [93], В. Ягупов [265; 267] та ін.) сприяє 

дослідженню особистості майбутніх МВУ як суб’єктів діяльності, які самі, 

формуючись у діяльності і спілкуванні з іншими майбутніми МВУ, визначають 

характер цієї діяльності та спілкування. 

Аналіз зазначених робіт засвідчив, що за допомогою суб’єктно-діяльнісного 

підходу феномен саморозвитку особистості у процесі його діяльності, де “Я 

саморозвиваюся” може бути представлений як окремий випадок феноменів групи 

“само-”, а простором, де розгортається взаємодія суб’єкта і об’єкта, є особистість, 

яка здійснює активну діяльність. Керованість розвитку самої особистості постає 

як основний критерій саморозвитку [34; 93]. 
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Заслуговує на увагу думка В. Кущова та В. Ягупова, які стверджують, що 

проблема суб’єктно-діяльнісного підходу до підготовки військових фахівців є 

актуальною в силу таких причин: вища військова освіта має задовольнити 

інтелектуальні потреби особистості як суб’єкта життєдіяльності; вона має 

формувати особистість курсанта (слухача) як суб’єкта творчої навчальної 

діяльності; має формувати особистість майбутнього військового фахівця як 

суб’єкта творчої військово-професійної діяльності. Ці причини водночас є і її 

провідними завданнями [265]. 

Дослідник О. Бойко зазначає, що суб’єктно-діяльнісний підхід уможливлює 

перебороти таке відчуження, спрямувати навчально-виховний процес ВВНЗ на 

особистість курсанта, створити максимально сприятливі умови для розвитку й 

розкриття його здібностей, з огляду на його психофізіологічні особливості, 

своєрідність соціального і культурного контексту життя, складності й 

неоднозначності його внутрішнього світу [26]. 

На нашу думку, ефективність розвитку професійної витривалості майбутніх 

МВУ істотно залежить від використання суб’єктно-діяльнісного підходу в 

навчально-виховному процесі, де головною особою стає майбутній МВУ, його 

цінності, потреби, мотиви, можливості тощо. Так, суб’єктно-діяльнісний підхід, з 

позиції майбутніх МВУ, має передбачати: свободу вибору освітнього шляху, 

підручників, методів, а в окремих випадках, навіть педагога; прагнення до 

особистісної самоактуалізації та особистісного розвитку за рахунок вирішення 

проблемних задач і рівнопартнерських, довірчих суб’єктно-суб’єктних відносин з 

науково-педагогічними працівниками; єдність зовнішніх (досягнення) і 

внутрішніх (пізнавальних) мотивів; ухвалення навчальних завдань і задоволення 

від їх вирішення у співпраці з іншими майбутніми МВУ; розвиток не тільки 

професійної витривалості, а й своєї особистості в цілому, цілеспрямований 

розвиток саморегуляції, самооцінювання. 

Отже, застосування концепції суб’єктно-діяльнісного підходу до розвитку 

професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі 

оперативно-тактичної підготовки є достатньо обґрунтованим науковою 
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спільнотою, оскільки забезпечує комплексне вирішення основних проблем 

розвитку їх особистості як суб’єктів навчально-пізнавальної та військово-

професійної діяльності.  

Компетентнісний підхід в останні роки набув застосування в навчально-

виховному процесі. Дослідники Н. Бібік, О. Овчарук, О. Пометун вважають, що 

компетентнісний підхід при організації навчання зумовлює необхідність 

визначення рівня професійних знань, умінь, навичок, досвіду, достатніх для 

належного виконання офіцерами-прикордонниками посадових обов’язків [126].  

Щодо самого поняття “компетентнісний підхід”, то вчені під ним розуміють 

спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток ключових (базових, 

основних) і предметних компетентностей особистості. Результатом такого 

процесу має стати формування загальної компетентності людини, що є 

сукупністю ключових компетентностей, інтегрованою характеристикою 

особистості. Така характеристика повинна сформуватися в процесі навчання і 

містити знання, вміння, ставлення, досвід діяльності й поведінкові моделі 

особистості [126, с. 64]. 

Окремої уваги заслуговує думка Г. Селевка, який відзначає, що 

компетентнісний підхід означає поступову переорієнтацію домінуючої освітньої 

парадигми з переважною трансляцією знань, формуванням навичок на створення 

умов для оволодіння комплексом компетенцій, що визначають потенціал, 

здатності випускника до виживання і стійкої життєдіяльності в умовах сучасного 

багатофакторного соціально-політичного, інформаційно- й комунікаційно-

насиченого простору [208, с. 138]. 

Як стверджують науковці В. Свистун та В. Ягупов, застосування 

компетентнісного підходу у вищій школі є одним із оптимальних шляхів 

задоволення потреб щодо всебічно підготовлених фахівців, як випускників ВНЗ, 

так і їх замовників. Саме тому, зазначають вчені, забезпечення якості вищої 

освіти, підготовка фахівців для різних галузей є актуальною теоретичною та 

прикладною проблемою професійної педагогіки [205; 206]. 
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Компетентнісний підхід відіграє важливу роль у розвитку професійної 

витривалості майбутніх магістрів військового управління, спрямованого на 

подолання розриву між їхніми знаннями та майбутьою військово-професійною 

діяльністю, а також в уміннях офіцерів за допомогою отриманих і засвоєних знань 

ефективно вирішувати завдання на практиці. 

Процес розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ, що є частиною 

цілісного педагогічного процесу, підпорядковується принципам, які визначають 

основні вимоги до організації навчально-виховного процесу та до його змісту, 

форм і методів щодо розвитку даної якості. 

У дидактиці принципи визначають як узагальнені вимоги до організації і 

здійснення навчального процесу; основні вихідні положення теорії навчання; 

теоретична основа практичної діяльності викладача і студентів; знання про суть, 

зміст, структуру навчання, його закони й закономірності, виражені у вигляді 

регулятивних норм педагогічної практики; способи досягнення педагогічних 

цілей з урахуванням закономірностей навчального процесу; рекомендації, що 

спрямовують педагогічну діяльність і навчальний процес [175, с. 117]. 

Принцип виконує подвійну роль: з одного боку, він виступає як центральне 

поняття, що являє собою узагальнення і розповсюдження будь-якого положення 

на всі явища, процеси тієї галузі, з якої даний принцип абстрагований, а з іншого 

– виступає в розумінні принципу дії – нормативу, розпорядження до 

діяльності [159, с. 45]. 

Аналіз наукової літератури [100; 120; 159; 175; 191; 214; 242; 266] дав змогу 

в нашому досліджені виокремити основні дидактичні принципи, що, зазвичай, 

застосовуються у психолого-педагогічних дослідженнях, та специфічні принципи, 

пов’язані з особливостями розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ у 

процесі військово-професійної підготовки. 

На нашу думку, для успішного моделювання розвитку професійної 

витривалості майбутніх МВУ важливими є такі принципи: 

принцип науковості, що передбачає використання у процесі розвитку 

професійної витривалості науково достовірних фактів і відображення сучасних 
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досягнень у різних галузях науки. Оскільки розвиток професійної витривалості 

має динамічний характер, потрібно враховувати не лише стан науки і техніки, а й 

особливості та тенденції розвитку сучасного суспільства й освіти. З огляду на це, 

сучасні наукові знання мають бути структурно цілісними, не розчленованими на 

факти, ідеї, теорії, методики дослідження, наслідки і способи 

застосування [100, с. 41; 181, с. 461; 242, с. 88; 266, с. 295–296], особливо з 

урахуванням сучасного досвіду АТО.  

Реалізацію цього принципу у процесі розвитку професійної витривалості 

можливо забезпечити через дотримання деяких адаптованих до нашого 

дослідження педагогічних правил, визначених В. Ягуповим, а саме: 

– здійснення наукового добору навчального матеріалу з урахуванням 

останніх досягнень наукової думки щодо розвитку професійної витривалості; 

– розкриття під час проведення навчальних занять наукових причинно-

наслідкових зв’язків явищ, що вивчаються, проникнення у суть явищ і подій, 

показ досягнень науки сьогоднішнього дня; 

– викладання навчального матеріалу з позицій останніх досягнень науки та 

техніки; 

– тісний зв’язок викладання навчального матеріалу з військово-

професійною діяльністю військовослужбовців; 

– пропаганда досягнень вітчизняної науки та техніки, успіхів вчених, 

кращих результатів наукової думки та ефективність  її досягнення; 

– наукова організація та проведення навчальних заходів, використання 

наукових технологій для їх здійснення; 

– урахування останніх досягнень медичної, фізіологічної та психологічної 

наук під час визначення й обґрунтування основних складових дидактичного 

процесу; 

– застосування наукових методологічних та методичних основ для 

оцінювання ефективності дидактичного процесу щодо розвитку професійної 

витривалості майбутніх МВУ [266, с. 295–296];  
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принцип систематичності й послідовності ґрунтується на закономірності 

психологічної науки про те, що під час дотримання логічних зв’язків навчальний 

матеріал запам’ятовується у більшому обсязі й міцніше. Цей принцип вимагає 

наступності – послідовного та безперервного переходу від нижчого до вищого 

ступеня викладання й навчання. При такому переході кожний елемент засвоєного 

майбутніми МВУ навчального матеріалу ґрунтується на раніше набутих знаннях і 

є результатом їх логічного розвитку. Цей принцип стосується як змістовного, так і 

процесуального компонентів навчального процесу, тобто визначає його логіку і 

послідовність [102, с. 124–125; 139, с. 115–117; 266, с. 297–298]. 

Зазначений принцип передбачає побудову навчально-виховного процесу у 

вигляді певного алгоритму, що забезпечує логіку і взаємозв’язок різних аспектів 

його управління. Дотримуючись зазначеного принципу, розвиток професійної 

витривалості майбутніх МВУ має здійснюватися безперервно і послідовно. 

Послідовність занять фізичними вправами, що спрямовані на розвиток 

професійної витривалості майбутніх МВУ, забезпечується при виконанні низки 

умов. Перш за все, це забезпечення послідовного переходу від розвитку одних 

фізичних спроможностей до інших, послідовності вивчення навчального 

матеріалу, а також циклічності тренувального процесу та фізичних навантажень. 

У цьому процесі важливого значення набуває врахування закономірностей 

вікового розвитку рухових здатностей, а також перенесення рухових навичок і 

фізичних якостей. Визначаючи послідовність освоєння вправ, а також різних за 

характером фізичних навантажень в окремому занятті та у системі занять, 

необхідно використовувати ефект позитивного перенесення і, за можливості, 

виключити гальмуючий вплив негативного перенесення. Одним з важливих 

аспектів реалізації даного принципу, що забезпечують закріплення досягнутого 

рівня розвиненості професійної витривалості, є багатократне повторення одних і 

тих завдань в окремому занятті, а також тих самих занять упродовж відносно 

тривалого часу. Водночас, принцип, що розглядається, передбачає оптимальну 

варіативність засобів, методів, навантажень, форм організації занять, умов їх 
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проведення, що є, безумовно, об’єктивною передумовою гармонійного розвитку 

майбутнього МВУ [228, с. 55]; 

принцип свідомості й активності орієнтує позицію і ставлення майбутніх 

МВУ до розвитку професійної витривалості. Оволодіння знаннями та розвиток 

професійної витривалості проходить тільки у власній активній діяльності, в 

цілеспрямованих зусиллях з отримання запланованих результатів. Свідомість, 

зазвичай, супроводжує активність й означає розуміння цілей, мотивоване 

прагнення до їх досягнення. Оскільки характер діяльності визначає її результати, 

то важливу роль відіграє рівень активності майбутніх МВУ: репродуктивний 

(відтворювальний) і продуктивний (творчий). Активізації пізнавальної діяльності 

сприяє позитивне ставлення до навчання, інтерес до матеріалу, проблемне 

навчання, диференційований підхід [100, с. 43–44; 164, с. 179; 242, c. 89].  

Цей принцип передбачає формування осмисленого ставлення і стійкого 

інтересу до розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ, що 

забезпечується певною мотивацією, наприклад, бажанням зміцнити здоров’я, 

внести корекцію у статуру, досягти високої працездатності. Мотивом може бути 

просто бажання активно відпочити чи отримати хорошу оцінку з фізичної 

підготовки. У будь-якому разі, важливо, щоб був чітко сформульований 

особистий мотив занять фізичними вправами і розвинувся стійкий інтерес до них. 

Однак необхідна мотивація до занять у деяких майбутніх МВУ виникає не 

відразу, тому необхідна індивідуальна роз’яснювальна робота науково-

педагогічного працівника з майбутнім МВУ. Водночас, потрібний свідомий аналіз 

і самоконтроль успіхів та невдач майбутнього МВУ. Науково-педагогічний 

працівник повинен вміти розкрити суть будь-якого завдання на навчальному 

занятті чи тренуванні і пояснити, чому пропонується така, а не інша вправа, чому 

необхідно дотримуватися саме цього алгоритму виконання вправ, розвиваючи 

професійну витривалість [100, с. 43–44];  

принцип зв’язку теорії з практикою є важливим у процесі розвитку 

професійної витривалості майбутніх МВУ, оскільки істинність наукової 

інформації, наукових теорій перевіряється лише практикою; теоретичні 
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дослідження створюють необхідну основу для формування практичної діяльності 

майбутніх МВУ, одночасно набутий практичний досвід з розвитку професійної 

витривалості забезпечує можливість більш міцного засвоєння теорії; 

інтенсивність розвитку даної якості майбутніх МВУ здійснюється завдяки 

застосуванню активних методів, педагогічних ситуацій, їх моделювання. Отже, 

рух від теорії до практики і від практики до теорії відображає теоретичні 

закономірності розвитку професійної витривалості і його освоєння особистістю, 

причому, практика може в різних формах передувати теоретичним узагальненням 

чи мати їх за зразок [100, с. 41–42; 191, с. 117–118].  

Розвиток професійної витривалості майбутніх МВУ тісно пов’язаний з 

фізичним вихованням і спортивним тренуванням, маючи й істотні відмінні 

особливості – це фізіологічні процеси адаптації, переадаптації, деатаптації та 

реадаптації, які органічно пов’язані між собою. Тому, на нашу думку, потрібно 

розглянути специфічну групу принципів, що відображають особливості й 

закономірності побудови занять фізичними вправами, а саме: 

принцип доступності та індивідуалізації, що передбачає стимулюючу міру 

важкості педагогічного завдання у процесі розвитку професійної витривалості 

майбутніх МВУ, враховуючи особливості віку, статі, стану здоров’я та рівня 

підготовленості. Доступність залежить як від можливостей майбутніх МВУ, так і 

об’єктивних труднощів, що виникають під час виконання таких завдань: 

координаційної складності, надмірної енергоємності, небезпеки. Індивідуалізація 

навчально-виховного процесу виражається у диференціації навчальних завдань, 

норм фізичного навантаження та способів його регулювання, форм занять і 

прийомів педагогічної дії. Конкретні дані про можливості майбутніх МВУ 

науково-педагогічні працівники отримують шляхом тестування та 

систематичного лікарського контролю [138, с. 152–156; 228, с. 54–55; 237, с. 206–

207].  

Під час розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ доводиться 

стикатися з різним її рівнем. На перших заняттях найчастіше всій групі ставляться 

завдання усередненої складності, доступні всім майбутнім МВУ (фронтальний 
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підхід). Негативна сторона цього підходу в тому, що найсильніша частина групи 

працює у полегшених умовах, а слабша – в ускладнених. Тому раціональніше 

застосовувати груповий підхід, при цьому всередині навчальної групи 

визначаються підгрупи за ступенем їх підготовленості до певних завдань. Склад 

мікрогруп не постійний, так як у кожного майбутнього МВУ свій ступінь 

готовності при виконанні різних вправ [228, с. 54].  

Індивідуальний підхід враховує можливості кожного офіцера при 

визначенні навчально-тренувального завдання. Даний підхід частіше 

застосовують в індивідуальному тренуванні під час розвитку професійної 

витривалості у часи самостійної підготовки та у вільний від занять час. Науково-

педагогічний працівник використовує індивідуальний підхід для визначення 

додаткових доступних завдань майбутньому МВУ для розвитку його слабких 

сторін. Межі доступності змінюються в міру розвитку професійної витривалості: 

що було недоступним на одному етапі підготовки, стає у подальшому легко 

здійсненним. Відповідно до цього мають змінюватися і вимоги, що 

пред’являються до їхніх можливостей; 

принцип динамічності вважається одним із важливих у розвитку 

професійної витривалості майбутніх МВУ і передбачає тенденцію поступового, 

але неухильного підвищення вимог до майбутніх МВУ. Якщо не збільшувати 

вимоги, то подальший розвиток професійної витривалості офіцерів не 

відбудеться. При впроваджені даного принципу передбачається регулярно 

оновлювати навчальний матеріал, а також нарощувати обсяг й інтенсивність 

навантажень. Без оновлення вправ неможливо оволодіти певними уміннями й 

навичками – координаційною основою для оволодіння нових, більш складних 

рухових завдань [138, с. 159–162; 237, с. 210–211].  

Відповідні реакції організму на одне і те ж навантаження не залишаються 

незмінними. У міру пристосування до навантаження зменшуються викликані ним 

біологічні зрушення, під впливом звичного навантаження відбувається адаптація, 

а значить, економізація функцій: можливості організму, збільшені в результаті 



102 

пристосування до постійної роботи, уможливлюють йому виконати ту ж роботу з 

меншою напругою. У цьому полягає біологічний сенс адаптації до навантажень. 

Динаміка навантажень характеризується поступовістю, що виявляється в 

різних формах. Прямолінійне підвищення навантажень використовується, коли 

загальний рівень професійної витривалості майбутніх МВУ порівняно невисокий і 

потрібно поступово залучатися до роботи. Ступінчаста ж динаміка різко 

стимулює тренованість на базі вже виконаної роботи. Хвилеподібні коливання 

навантажень у тижневому, місячному, річному циклах є своєрідним фоном, на 

який накладаються прямолінійна і ступінчаста динаміка розвитку даної якості 

[228, с. 56–57]; 

принцип безперервності передбачає неприпустимість дискретності 

педагогічного процесу з розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ, що 

призводить до зниження досягнутих результатів. Закономірності становлення 

різних сторін професійної витривалості й пов’язані з нею розширення 

функціонального резерву систем організму майбутніх МВУ вимагають 

регулярних тренувальних впливів. Навіть незначні перерви у процесі розвитку 

даної якості призводять до достатньо швидкого розвитку деадаптації щодо різних 

складових підготовленості майбутніх МВУ [180, с. 275–276; 228, с. 56–57]. 

Реалізація даного принципу передбачає нашарування більш інтенсивних і 

специфічно спрямованих тренувальних засобів на адаптивні сліди попередніх 

навантажень. Попередні навантаження є фундаментом для більш ефективного і 

планомірного впливу на організм майбутніх МВУ наступних навантажень, які 

стимулюють подальший розвиток реакції довготривалої адаптації. При цьому 

важливо послідовну зміну навантажень представляти як поступовий перехід від 

переважного використання одних навантажень до інших, а також виходити з 

доцільності засобів і методів на тому етапі підготовки, на якому вони об’єктивно 

необхідні; 

принцип прикладної спрямованості більшою мірою відображає цільове 

призначення фізичної підготовки військовослужбовців – готовність до службово-

бойової діяльності. У процесі розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ 
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принцип реалізується шляхом прямого й опосередкованого впливу фізичних 

вправ на особистість майбутніх МВУ, а саме [138, c. 47–48]:  

1. Підвищення загальної фізичної дієздатністі офіцера, що за механізмом 

прямого переносу збільшує його працездатність у процесі військово-професійної 

діяльності. 

2. При формуванні рухових умінь і навичок вдосконалюється руховий 

аналізатор і здатність особистості до засвоєння нових рухів. Рухово-досвідчений 

військовослужбовець швидше засвоїть будь-яку нову трудову, спортивну чи 

військову навичку. Саме тому при навчанні необхідно віддавати перевагу 

прикладним вправам (стрибки, плавання, метання, ходьба на лижах). 

Ідея прикладної спрямованості знайшла своє концентроване втілення в 

одному з напрямів системи професійної освіти – професійно-прикладній фізичній 

підготовці. Безпосередній зв’язок фізичного виховання з практикою військової 

служби здійснюється за допомогою механізму “переносу” здатностей, якостей, 

умінь і навичок, які розвиваються у процесі фізичного виховання.  

Чітке виконання принципів у відповідності з їхніми вимогами визначає 

успішність досягнення заданого результату – розвиненості професійної 

витривалості майбутніх МВУ. 

Змістовний блок включає зміст освіти, зміст діяльності викладача з 

розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ та зміст діяльності самих 

майбутніх МВУ щодо засвоєння даного елемента. 

За визначенням М. Фіцули, зміст освіти – це система наукових знань, умінь 

і навичок, оволодіння якими забезпечує всебічний розвиток розумових і фізичних 

здібностей осіб, формування їхнього світогляду, моралі та поведінки, підготовки 

до соціального життя, до праці [243, с. 91]. 

Дещо інший підхід у В. Сластьоніна, І. Ісаєва та Є. Шиянова, які зміст 

освіти визначають як сукупність систематизованих знань, умінь і навичок, 

поглядів і переконань, а також певний рівень розвитку пізнавальних сил та 

практичної підготовки, досягнутих у результаті навчально-виховної 

роботи [217, с. 120]. 
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Концепція змісту військової освіти базується на засвоєні педагогічно 

адаптованого соціокультурного досвіду, досвіду ведення бойових дій та 

діяльності військових формувань у мирний час і в особливий період [158, с. 344]. 

Отже, зміст освіти майбутніх МВУ щодо розвитку професійної витривалості 

має бути спрямований на розвиток її структурних компонентів (ціннісно-

мотиваційний, емоційно-вольовий, когнітивний, діяльнісно-практичний і 

суб’єктний), а також ґрунтуватись на особливостях і чинниках військово-

професійної діяльності як у мирний час, так і в особливий період, вимогами до 

їхньої фізичної та психологічної підготовленості, що забезпечуватимуть 

успішність службово-бойової діяльності. 

Тому, розглядаючи зміст освіти щодо розвитку професійної витривалості 

майбутніх МВУ, ми вважаємо, що засвоєнню підлягають наступні питання: 

професійна значущість професійної витривалості; поняття з професійної 

витривалості, фізичного розвитку, фізичного виховання, фізичної підготовки та 

спорту; здоровий спосіб життя і його складові, фізичне і психічне здоров’я; 

фізіологічні механізми і закономірності фізичного вдосконалення, поняття про 

фізичне навантаження, закономірності розвитку фізичних якостей і формування 

прикладних навичок, методи навчання і тренування; професійно-прикладна 

фізична підготовка офіцерів органів військового управління, вимоги до фізичної 

підготовки, зміст, принципи, форми, засоби і методи фізичної підготовки 

військовослужбовців, заходи безпеки на заняттях; методика самостійних занять 

фізичними вправами, самоконтроль у процесі фізичної підготовки; спортивно-

масова робота. 

Зміст діяльності викладача спрямований на створення педагогічних умов, 

які забезпечать ефективний розвиток професійної витривалості майбутніх МВУ: 

1) здійснення педагогічного моделювання розвитку їхньої професійної 

витривалості у процесі оперативно-тактичної підготовки;  

2) професійно-орієнтована авторська методика поетапного розвитку 

професійної витривалості майбутніх МВУ;  
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3) наявність удосконалених професійно орієнтованих критеріїв і показників 

оцінювання рівнів розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ. 

Зміст навчальної діяльності майбутніх МВУ складає процес відбору, 

аналізу, засвоєння, перероблення та використання знань і вмінь у вирішенні 

завдань військово-професійної діяльності. Він відображається у зміні його рівня 

особистісного і суб’єктного розвитку. 

Запропоновані до вивчення науково-педагогічними працівниками знання і 

рухові дії майбутні МВУ осмислюють на основі своїх особистісних цінностей, 

усвідомлюючи вкладений у них смисл та інтерпретуючи їх у зрозумілі для них 

форми. На тлі стійкої мотивації до особистісного вдосконалення апробовують їх у 

ситуаціях, де вони затребувані, а потім закріплюють у формі позитивного тілесно-

рухового досвіду. 

Елементи змісту діяльності науково-педагогічних працівників і майбутніх 

МВУ взаємопов’язані. Навчально-пізнавальна діяльність майбутніх МВУ 

створюється і направляється відповідними діями науково-педагогічних 

працівників, проте самі дії зумовлюються об’єктивними змінами у рівні 

особистісного розвитку майбутніх МВУ. Взаємозв’язок забезпечується 

застосуванням рефлексивних, діагностичних і оціночних процедур, що 

уможливлюють виявлення об’єктивної картини розвитку професійної 

витривалості майбутніх МВУ. 

Операційно-діяльнісний блок забезпечує поступовий розвиток у майбутніх 

МВУ такої професійно важливої якості як професійна витривалість. Даний блок 

представлений сукупністю різноманітних форм, методів і засобів організації 

викладання й учіння, що використовуються науково-педагогічними працівниками 

для досягнення необхідного рівня розвиненості професійної витривалості 

майбутніх МВУ, а також майбутніми МВУ у процесі відбору, усвідомлення та 

використання змісту навчання для досягнення особистісних та військово-

професійних цілей. Вони надають можливість залучити всіх учасників навчально-

виховного процесу до спільної діяльності з урахуванням особистісних інтересів, 
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потреб, можливостей та обґрунтувати функціональність кожного з компонентів 

структури розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ. 

В результаті аналізу наукової літератури [100; 130; 139; 175; 181; 191; 

240; 242; 266] нами виявлено, що немає ідентичних підходів до класифікації форм 

організації навчання та самої суті поняття “форма навчання”. На нашу думку, 

найбільш змістовним визначенням “форма навчання” є поняття, що відображає 

зовнішню, візуально спостережувану сторону спільної діяльності викладача і тих, 

кого навчають, у певний час, в певному місці та певному порядку [175; 238]. 

Щодо класифікації форм організації навчально-виховного процесу, то, окрім 

згаданих вище джерел, ми також керувалися нормативно-правовими документами 

з організації навчального процесу у ВВНЗ [187; 188; 189]. Це дало змогу 

визначити основні форми, що впливають на здійснення планомірного розвитку 

професійної витривалості майбутніх МВУ, зокрема: навчальні заняття; самостійна 

робота; практична підготовка; контрольні заходи; ранкова фізична зарядка, 

фізичне тренування у процесі навчально-бойової діяльності, спортивна масова 

робота тощо. 

Основними видами навчальних занять, що використовувалися нами для 

розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ, були: лекції, практичні 

(навчально-методичні, навчально-тренувальні) заняття, семінарські заняття, 

групові заняття, групові вправи, індивідуальні заняття, тактичні (тактико-

спеціальні) заняття, командно-штабні навчання, консультації. 

Самостійна робота майбутніх МВУ є основним способом засвоєння 

навчального матеріалу. Саме під час самостійної роботи проявлялись основні 

компоненти розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ. Щодо 

практичної підготовки, то вона загалом проводилась у вигляді військового 

стажування на посадах, на які планується призначити майбутніх МВУ. 

Ранкова фізична зарядка проводилася з метою систематичного фізичного 

тренування майбутніх МВУ, приведення організму після сну в бадьорий стан. На 

першому етапі навчання дана форма має важливе значення під час адаптації 

майбутніх МВУ до навчально-виховного процесу ВВНЗ, особливо для  тих 
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офіцерів, у яких низький рівень професійної витривалості. Фізичні тренування у 

процесі навчально-бойової діяльності застосовувалися з метою підтримання рівня 

розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ під час польових виходів, 

тривалих бойових навчань, бойових чергувань тощо.  

Індивідуальне фізичне тренування мало місце у ході навчальних занять з 

фізичної підготовки, годин самостійної підготовки та в позаслужбовий час за 

необхідністю. Важливість фізичного тренування визначається, перш за все, 

необхідністю забезпечення безперервності, систематичності розвитку професійної 

витривалості як обов’язкової умови збереження досягнутого рівня її розвиненості. 

У реальній службово-бойовій діяльності традиційні форми фізичної підготовки 

проводяться не завжди ритмічно внаслідок перерв, викликаних навчанням, 

чергуваннями, стажуванням тощо. У цих умовах упровадження елементів 

індивідуального фізичного тренування є часто єдиною можливістю зберегти 

рівень професійної витривалості. 

Спортивно-масова робота являє собою специфічну діяльність майбутніх 

МВУ з розвитку масового спорту у ВВНЗ і підрозділах і спрямована на 

підвищення рівня фізичної підготовленості та спортивної майстерності 

військовослужбовців, організацію змістовного дозвілля особового складу. Ця 

форма є ефективним засобом виховання у військовослужбовців волі до перемоги 

та стійкості в діях при максимальних фізичних навантаженнях і психічних 

напругах, вона сприяє зміцненню військової дисципліни і військової дружби. 

Систематичні заняття масовим спортом є важливою формою розвитку 

професійної витривалості майбутніх МВУ, так як вони забезпечують не тільки 

розвиток даної якості, а й зростання рівня їхньої фізичної підготовленості. 

Спортивна-масова робота є основною формою навчання, де майбутні МВУ 

можуть проявити свої максимальні психічні та фізичні можливості у процесі 

занять військово-прикладними, масовими та іншими видами фізичної активності, 

вона спрямована на підвищення спортивної майстерності та пропаганди 

здорового способу життя.  
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Як специфічна форма розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ 

спортивно масова робота характеризується такими особливостями: 

1. Поєднання обов’язковості занять спортом з добровільністю у виборі 

видів спорту для особистісного вдосконалення. Для цього вони залучаються до 

навчально-тренувальних занять з певного виду спорту, до участі в масових 

спортивних та військово-спортивних змаганнях та інших заходах.  

2. Перенесення майбутніми МВУ у процесі занять спортом максимальних 

фізичних навантажень і психічних напружень. Заняття спортом неможливі без 

постійного прагнення до підвищення спортивної майстерності, до перемоги над 

спортивними суперниками. Це прагнення і безкомпромісність спортивної 

боротьби є потужним стимулом безперервного розвитку професійної 

витривалості, а водночас вимагають максимальної напруги організму і психіки.  

Отже, сувора регламентація часу на заняття, поєднання обов’язковості 

тренувань з добровільністю у виборі видів спорту, регулярність навчально-

тренувальних занять і змагань, спортивна боротьба за досягнення максимальних 

результатів і висока емоційність – все це робить спортивно-масову роботу 

ефективною формою розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ. 

Важливим елементом зворотного зв’язку в навчально-виховному процесі є 

контрольні заходи, що у ВВНЗ здійснюються у таких видах: вхідний, поточний, 

самоконтроль, модульний (рубіжний), семестровий, підсумковий. 

Ефективність навчально-пізнавальної діяльності майбутніх МВУ значною 

мірою залежить від уміння викладачів обирати й застосовувати методи навчання.  

Сам термін “метод навчання” визначається вченими як спосіб 

упорядкованої взаємодії діяльності викладачів і тих, кого навчають, спрямованої 

на досягнення поставлених вищою школою цілей [181, с. 470; 242, с. 105; 

266, с. 318]. 

У нашому дослідженні під суттю поняття “метод навчання” ми розуміємо 

сукупність прийомів і способів впливу на суб’єктів педагогічної діяльності, 

спрямованих на розвиток професійної витривалості майбутніх МВУ. 
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У навчальному процесі існує декілька підходів щодо їх класифікації. Так, за 

даними В. Загв’язинського, в освітньому середовищі використовується майже 

50 різноманітних методів навчання, однак характеризуються вони не безсистемно, 

а на основі певних типологій [100, с. 68]. 

Найчастіше вітчизняні педагоги методи навчання класифікують за такими 

ознаками: 

а) джерелом отримання повідомлень (словесні, наочні, практичні); 

б) логікою організації процесу навчання (індуктивні, дедуктивні, аналітичні, 

синтетичні, традуктивні); 

в) рівнем самостійно-пізнавальної діяльності та креативності студентів 

(пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемно-пошукові, частково 

пошукові, евристичні (дослідницькі) [175, с. 125]. 

Ю. Бабанський класифікує методи навчання за трьома основними групами: 

1. Група методів організації навчально-пізнавальної діяльності (словесні, 

наглядні і практичні, репродуктивні і проблемно-пошукові, індуктивні і 

дедуктивні методи навчання). 

2. Група методів стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності (пізнавальні ігри, навчальні дискусії). 

3. Група методів контролю (усний, письмовий, лабораторний контроль) і 

самоконтроль у процесі навчання [14, с. 257]. 

І. Харламов, узагальнивши підходи М. Данилова й Б. Єсипова, подає 

вдосконалений варіант із п’яти груп методів: 

1. Методи усного викладу знань викладачем і активізації пізнавальної 

діяльності тих, хто вчиться. 

2. Методи закріплення матеріалу, що вивчається. 

3. Методи самостійної роботи над осмисленням і засвоєнням нового 

матеріалу. 

4. Методи навчальної роботи по застосуванню знань на практиці. 

5. Методи перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок [246]. 
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Враховуючи вплив фізичного навантаження на розвиток професійної 

витривалості майбутніх МВУ, крім традиційних методів навчання, доцільним є 

розгляд класифікації груп методів, представлених Ю. Курамшином і 

В. Петровським, спрямованих на вирішення специфічних педагогічних завдань, 

пов’язаних із фізичним вихованням, – освітніх, виховних чи фізичного розвитку. 

Пропонована вченими класифікації методів розподіляється на три великі групи: 

1. Спрямовані на оволодіння знаннями. 

2. Спрямовані на оволодіння руховими вміннями та навичками. 

3. Спрямовані переважно на розвиток фізичних якостей, 

здібностей [228, с. 109]. 

Для розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ застосовуються 

різні специфічні методи тренування, а саме: рівномірний, повторний, змінний, 

інтервальний, круговий, змагальний тощо. 

Рівномірний метод характеризується тим, що при його застосуванні 

майбутні МВУ виконують фізичну вправу безперервно з відносно постійною 

інтенсивністю, прагнучи, наприклад, зберегти незмінну швидкість пересування, 

темп роботи, величину та амплітуду рухів. Розрізняють два варіанти цього методу 

– метод тривалого рівномірного тренування та метод короткочасного 

рівномірного тренування [228, с. 116]. 

Перемінний метод характеризується послідовним варіюванням 

навантаження під час безперервного виконання вправи шляхом спрямованої зміни 

швидкості пересування, темпу, тривалості ритму, амплітуди рухів, величини 

зусиль, зміни техніки рухів тощо. Прикладом цього може бути зміна швидкості 

бігу протягом дистанції, темпу гри і виконання технічних прийомів у спортивних 

та рухливих іграх упродовж кожного періоду [228, с. 117]. 

Повторний метод характеризується багаторазовим виконанням вправи 

через інтервали відпочинку, впродовж яких відбувається повне відновлення 

працездатності. Застосування цього методу забезпечує тренувальну дію на 

організм не тільки під час виконання вправи, а також завдяки фіксуванню 

стомлення організму офіцерів від кожного повтореного завдання [228, с. 119]. 
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Інтервальний метод зовні схожий на повторний. Обидва вони базуються на 

багаторазовому повторенні вправи через певні інтервали відпочинку. Однак, якщо 

у повторному методі характер дій навантаження на організм визначається 

виключно самою вправою (її тривалістю та інтенсивністю), то при інтервальному 

методі значною тренувальною дією володіють також інтервали відпочинку. 

Інтервальний метод використовується при  бігу, лижних перегонах, плаванні, 

спортивних та рухливих іграх, рукопашному бою та ін. За інтенсивністю 

навантаження виокремлюють два варіанти інтервального методу: метод 

екстенсивної (неінтенсивної) інтервальної вправи та метод інтенсивної 

інтервальної вправи [228, с. 120]. 

Основу ігрового методу становить певним чином підпорядкована ігрова 

рухова діяльність відповідно до обраного чи умовного “сюжету” (задуму, плану 

гри), в якій передбачається досягнення конкретної мети багатьма дозволеними 

способами в умовах постійної та значною мірою випадкової зміни ситуації. 

Ігровий метод не обов’язково пов’язаний із загальновизнаними іграми, наприклад, 

бадмінтоном, волейболом, він може бути застосований у будь-яких інших 

фізичних вправах (біг, стрибки, метання тощо) [228, с. 123].  

Змагальний метод – це один з варіантів стимулювання інтересу та 

активізації діяльності майбутніх МВУ, спрямований на перемогу чи досягнення 

високого результату в будь-якій фізичній вправі при дотриманні правил змагань, а 

коловий метод (тренування) – це організаційно-методична форма роботи, що 

передбачає потокове послідовне виконання спеціально підібраного комплексу 

фізичних вправ для розвитку та вдосконалення витривалості [228, с. 123–124].  

Кожний із методів має свої особливості й використовується для 

вдосконалення тих чи інших компонентів витривалості, залежно від параметрів 

вправ, які використовуються на заняттях з майбутніми МВУ. Варіюючи видом 

вправ (ходьба, біг, лижна підготовка, плавання, вправи з обтяженням чи на 

снарядах, тренажерах тощо), їх тривалістю та інтенсивністю (швидкість руху, 

потужність роботи, величина навантаження), кількістю повторень вправ, а також 
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тривалістю і характером відпочинку (інтервалом відновлення), можна змінювати 

фізіологічну спрямованість тренувальної роботи [228]. 

Відтак, аналіз наукових джерел засвідчив, що підбір методів навчання має 

здійснюватися на основі стратегічної, тактичної та оперативної мети навчального 

процесу, при цьому враховуватися мета як періоду навчання, так і кожного 

заняття, а в деяких випадках, навіть виконання окремого елемента. Також 

важливим для викладача при визначенні методів має бути розуміння рівня 

індивідуальної підготовленості майбутніх МВУ, умов здійснення запланованої 

мети, а також наявність навчальної матеріально-технічної бази. 

Особливого значення при розвитку професійної витривалості майбутніх 

МВУ набуває підбір адекватних засобів. Саме від вибору і застосування засобів 

навчання значною мірою залежить ефективність використання різних методів і 

форм навчання та успішність самого його процесу. В науковій літературі під 

засобами навчання розуміють сукупність предметів, ідей, явищ і способів дій, що 

забезпечують реалізацію навчально-виховного процесу [242, с. 111]; матеріальні 

об’єкти і предмети духовної культури, які призначені для організації і здійснення 

педагогічного процесу й виконують розвиваючі функції, а також різноманітна 

діяльність: праця, гра, навчання, спілкування, пізнання [120, с. 323]. 

Засобами навчання називають також і будь-які прилади, обладнання та 

устаткування, що використовуються для передачі інформації у процесі навчання. 

Синонімами терміна “засоби навчання” часто служать  такі поняття: “дидактичні 

засоби”, “навчальне обладнання”, “засоби викладання”, “аудіо-відео засоби”, 

“наочний матеріал”, “матеріали для навчання”, “матеріали для викладання”, 

“навчальна техніка”, які використовуються залежно від контексту педагогічної 

ситуації. Різноманітність визначень викликана тим, що засоби навчання є 

невід’ємною складовою того середовища, в якому розгортається навчальна 

діяльність, тобто складовою множини засобів навчальної діяльності [92, с. 313]. 

У наукових дослідженнях засоби поділяють на:  
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навчальні посібники (натуральні, образотворчі, знакові), що 

використовуються для ілюстрації, доповнення, деталізації навчального матеріалу, 

узагальнення засвоєної інформації; 

вербальні (словесні) – засоби навчання (усна і писемна мова, навчальна 

література, словники, текстові дидактичні матеріали); 

спеціальне устаткування (тренажери, лабораторне устаткування тощо); 

технічні засоби навчання (технічні пристрої, комп’ютерні класи з 

інформацією на слайдах, кінофільмах, комп’ютерні програми) [236, с. 126]. 

У контексті нашого дослідження, варто враховувати і засоби фізичного 

виховання, до яких відносяться фізичні вправи, сили природи та гігієнічні засоби. 

Фізичні вправи – рухові дії, за допомогою яких вирішуються освітні, виховні 

завдання та завдання фізичного розвитку. Багаторазове виконання рухових дій 

складає фізичну діяльність. Сили природи, фактори гігієни є допоміжними 

засобами. З їх допомогою повніше і краще використовується основний засіб, 

створюються умови для ефективної дії фізичних вправ на тих, хто ними 

займається, а також успішної організації та проведення занять. Виконання 

фізичних вправ активізує діяльність різних систем і функцій організму, 

залишаючи свій “слід” (ефект) в організмі особи. У процесі багаторазового 

повторення дій “слідові” рухові ефекти, згідно з теорією адаптації, 

накопичуються і сприяють процесу морфологічного, функціонального розвитку 

організму та соціально-психологічного розвитку особистості тих, хто займається. 

Ж. Ламарк сформулював закон вправ так: праця будує орган в міру його 

використання. Проте вплив руху на організм не обмежується розвитком його 

тілесних і духовних здібностей [228, с. 126]. 

Принагідно зауважимо, що при виборі засобів навчання необхідно 

враховувати їх вплив на розвиток особистості, активізацію пізнавальної 

діяльності, емоційну та вольову сфери, а також залучення майбутніх МВУ до 

самостійного вибору засобів навчання як в аудиторний, так і позааудиторний час. 

Крім того, потрібно враховувати ергономічні та екологічні вимоги, а також 

вимоги техніки безпеки в навчальному процесі. Врахування визначених чинників 
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забезпечуватиме ефективне вирішення навчально-виховних завдань при розвитку 

професійної витривалості майбутніх МВУ.  

Діагностико-результативний блок фіксує зміни у рівнях розвиненості 

професійної витривалості майбутніх МВУ та засвідчує результативність 

педагогічного процесу. 

Діагностування (від “діа” – “прозорий” та “гносис” – “знання”) трактується 

як отримання інформації про стан та розвиток контрольованого об’єкта, його 

відхилення від норми [179, с. 10]. І. Підласий зазначає, що діагностування у 

правильно організованій навчально-виховній роботі має становити не менше 90% 

усього педагогічного процесу; коли ми точно знатимемо, чого саме бракує тому, 

кого навчають, його підготовці та реальним можливостям, ми досягнемо мети 

ефективного виховання, розвитку, навчання з мінімальними зусиллями і 

затратами часу. Працюючи наосліп, ми не лише не досягнемо цілі, а й віддаляємо 

її непродуманим, неадекватним втручанням [179, с. 14]. 

Цей блок містить критерії (ціннісно-мотиваційний, емоційно-вольовий, 

інтелектуальний, діяльнісно-поведінковий, суб’єктний, оцінювально-

результативний) та показники оцінювання рівнів розвиненості професійної 

витривалості майбутніх МВУ, а також рівні розвиненості – високий, середній та 

низький. Характеристика визначених критеріїв і показників детальніше буде 

відображена в параграфі 2.5.  

Кінцевим результатом, згідно із запропонованою нами моделлю, є 

розвиненість професійної витривалості майбутніх МВУ. 

Для ефективного впровадження розробленої моделі в навчально-виховний 

процес її потрібно реалізовувати поетапно, а саме: 

на першому етапі – спрямувати науково-педагогічних працівників до 

вирішення поставленої мети та завдань, скоординувати їхню діяльність; 

визначити методики та методи діагностики рівнів розвиненості професійної 

витривалості майбутніх МВУ; ознайомити з проблемою дослідження та їхньою 

роллю і місцем в експериментальному дослідженні; 
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на другому етапі – організувати процес розвитку всіх компонентів 

професійної витривалості майбутніх МВУ; здійснювати діагностику поточних 

результатів, а при необхідності, коригувати їх; 

на третьому етапі – здійснити контроль рівня розвиненості професійної 

витривалості майбутніх МВУ за визначеними нами критеріями та показниками.  

Отримані результати за визначеними критеріями та рівнями розвиненості 

професійної витривалості майбутніх МВУ, а також результативність 

педагогічного впливу використовуються для корекції підготовки, уточнення 

змісту, форм, методів та засобів організації навчально-виховного процесу в 

університеті. 

Таким чином, розроблена та обґрунтована нами модель розвитку 

професійної витривалості майбутніх МВУ представлена у вигляді чотирьох 

блоків: цільового, методологічного, змістового, операційно-діяльнісного та 

діагностико-результативного. Дана модель є цілісною і подібною до оригіналу, 

оскільки відображає структуру і всі взаємозв’язки об’єкта, що досліджується. Це 

дасть змогу під час підготовки майбутніх МВУ сформувати єдиний підхід до 

процесу розвитку професійної витривалості у викладацького складу ВВНЗ.  

 

2.4. Методика розвитку професійної витривалості майбутніх магістрів 

військового управління у процесі оперативно-тактичної підготовки 

 

Однією з основних вимог до професійних якостей майбутніх МВУ 

залишається належний рівень їхньої професійної витривалості. Вважаємо, що 

досягнення високого рівня розвиненості зазначеної якості забезпечуватиме 

впровадження професійно-прикладної фізичної підготовки під час навчання у 

ВВНЗ. Тому важливим завданням є обґрунтування суті професійно-прикладної 

фізичної підготовки. 

У теорії і практиці фізичного виховання прийнято розрізняти загальну, 

спеціальну та професійно-прикладну фізичну підготовку [145; 189; 167; 228; 237; 

248 та ін.]. За твердженням В. Ільїнича, загальна фізична підготовка (далі – ЗФП) 
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– це процес удосконалення рухових фізичних якостей, спрямованих на всебічний і 

гармонійний фізичний розвиток людини [237, с. 234]. 

Маємо й дещо інші підходи до ЗФП у системі фізичної підготовки ЗСУ, а 

саме: процес, що спрямований на досягнення оптимального рівня розвиненості 

загальних фізичних якостей військовослужбовців для подальшого оволодіння 

ними спеціальними фізичними якостями і військово-прикладними навичками; 

покращення фізичного розвитку, зміцнення здоров’я шляхом систематичного 

виконання фізичних вправ [189; 240]. 

Водночас, принципи і показники фізичної досконалості, вимоги до високого 

рівня здоров’я і загальної працездатності визначаються реальними потребами й 

умовами життя суспільства на кожному історичному етапі. При цьому варто 

пам’ятати, що навіть досить висока загальна фізична підготовленість часто не 

здатна забезпечувати успіх у конкретній спортивній дисципліні чи в різних видах 

професійної діяльності. А це означає, що при одних обставинах потрібний 

підвищений розвиток витривалості, а при інших – сили, тобто необхідна 

спеціальна фізична підготовка (далі – СФП), спрямована на виховання фізичних 

якостей, що забезпечує переважний розвиток рухових здатностей, необхідних для 

конкретної спортивної дисципліни (виду спорту) чи виду трудової [237, с. 236],  у 

нашому випадку – для управлінської військово-професійної діяльності. 

В освітньому процесі підготовки військовослужбовців метою СФП є 

розвиток спеціальних фізичних якостей, оволодіння ними військово-прикладними 

навичками, виховання морально-вольових якостей, досягнення бойової 

згуртованості підрозділів шляхом систематичного комплексного виконання 

спеціальних фізичних і прикладних вправ. 

Завдання спеціальної фізичної підготовки у ЗСУ визначаються специфікою 

військово-професійної діяльності видів і родів військ ЗС України. До них 

відноситься: розвиток та вдосконалення професійно важливих і спеціальних 

фізичних якостей; оволодіння військово-прикладними руховими навичками у 

подоланні природних і штучних перешкод, військово-прикладному плаванні, 

рукопашному бою, пересуванні пересіченою місцевістю в пішому порядку і на 
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лижах, марш-кидках, метанні гранат; виховання морально-вольових і 

психологічних якостей, згуртування військових підрозділів [189; 240]. 

Аналіз наукової літератури [6; 7; 19; 32; 75; 80; 81; 86; 103; 104; 104; 116; 

133; 136; 140; 145; 171; 210 та ін.] засвідчив, що на реалізацію завдань СФП 

покладені ідентичні підходи, і відрізняються тлумаченням лише деяких понять. 

Так, наприклад, у фізичній підготовці військовослужбовців завдання СФП 

вирішуються завдяки системі спеціально спрямованої фізичної підготовки (далі – 

ССФП), а в системі інших силових структур і цивільних ВНЗ професійної освіти – 

через професійно-прикладну фізичну підготовку.  

Аналіз проблеми ССФП, виявив, що дана теорія набула значимості у 

підготовці військовослужбовців строкової служби, військовослужбовців за 

контрактом, офіцерів тактичної ланки управління, в залежності від виду ЗС і роду 

військ. Щодо офіцерів оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівня, 

у яких не виявлений специфічний руховий компонент у професійній діяльності, 

то слід погодитися із твердженням В. Миронова та В. Пашути, які зазначають, що 

основні положення концепції спеціальної направленості фізичної підготовки для 

визначеної категорії офіцерів не находять фактичного підтвердження [150]. І в 

зв’язку з подальшою інтеграцією військової освіти у загальну систему 

професійної освіти та затвердженням ППФП на державному рівні, на нашу думку, 

в нормативно-правовій базі доцільніше використовувати поняття «професійно-

прикладна фізична підготовка» в організації освітнього процесу при підготовці 

військових фахівців, як і в інших силових структурах та цивільних ВНЗ. Саме 

тому розвиток професійної витривалості майбутніх МВУ ми розглядаємо в 

контексті ППФП. 

Проблематика ППФП вивчалася багатьма науковцями в різних напрямах 

професійної підготовки. Так, у системі профтехосвіти дана проблема 

вирішувалася В. Кабачковим [117], О. Коломійцевою [125], Р. Римиком [198], 

В. Хомичем [249]. У працях І. Бондаренко [29], Н. Борейко [30], Н. Орленко [163], 

Л. Пилипея [178], О. Подлесного [182], А. Ребриної [197], В. Фотинюка [244], 
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С. Халайджі [245], О. Церковної [251], Н. Чухланцевої [256] були розглянуті 

проблеми ППФП студентів ВНЗ різних спеціальностей.  

Окремі аспекти ППФП в силових структурах розглядалися щодо підготовки 

спеціалістів у ВНЗ МВС України (С. Безпалий [19], О. Горпинич [81], 

І. Закорко [103], О. Зарічанський [104], О. Івлєв [114], О. Лаврентьєв [133], 

А. Лущак [136], О. Ярещенко [268], О. Ярмощук [242]); підготовки спеціалістів у 

відомстві надзвичайних ситуацій (Ю. Антошків [7], В. Гоншовський [80], 

Л. Ішичкіна [116], І. Овчарук [162]); державної прикордонної служби 

(І. Маріонда [142], О. Фігура [239], А. Чудик [255]); податківців 

(С. Антоненко [6], Е. Маляр [140], Ю Сергієнко [210]). У ЗСУ цій проблемі 

присвячені дослідження щодо підготовки жінок-військовослужбовців 

(О. Боярчук [32], О. Шалепа [257]); військовослужбовців строкової служби й 

служби за контрактом (С. Глазунов [75], О. Петрачков [177]); майбутніх офіцерів 

у ВВНЗ (С. Жембровський [94], А. Маракушин [141], В. Паєвський [171], 

В. Романчук [199], С. Романчук [200], О. Старчук [221]). Однак досліджень 

різноманітних аспектів ППФП майбутніх МВУ в науковій літературі нами не 

виявлено. Саме тому потрібно розглянути суть ППФП. 

Так, Л. Матвєєв вважає, що результативність багатьох видів професійної 

діяльності, окрім всього іншого, істотно залежить від спеціальної фізичної 

підготовленості, набутої попередньо шляхом систематичних занять фізичними 

вправами, адекватними сучасним вимогам професійної діяльності та її умовам 

щодо функціональних можливостей організму. Ця залежність отримує наукове 

обґрунтування у світлі поглиблених уявлень про закономірності взаємодії різних 

сторін фізичного і загального розвитку індивіда у процесі життєдіяльності 

(зокрема, про закономірності взаємовпливу адаптаційних ефектів у процесі 

хронічної адаптації до тих чи інших видів діяльності, переносу тренованості, 

взаємозв’язку рухових умінь і навичок, набутих і вдосконалених у процесі 

тренування й освоєння професії) [145, с. 492]. Вчений зазначає, що досвід 

практичного використання цих закономірностей уможливив становлення 

особливого різновиду фізичного виховання – ППФП, яку дослідник визначає як 
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педагогічно спрямований процес забезпечення спеціалізованої фізичної 

підготовленості до обраної професійної діяльності. В іншій його інтерпретації, 

ППФП – це процес навчання, який збагачує індивідуальний фонд професійно 

корисних рухових умінь і навичок, виховання фізичних і безпосередньо 

пов’язаних з ними здатностей, від яких прямо чи опосередковано залежить 

професійна дієздатність [145, с. 493]. 

В. Кабачков і С. Полієвський, аргументуючи свою точку зору,  визначають 

ППФП як спеціальну галузь фізичної культури, що вивчає біологічні і соціальні 

аспекти сукупного впливу прикладних видів фізкультурної діяльності та 

забезпечує на всіх етапах безперервної освіти формування особистості 

професіонала, який створює і перетворює матеріальні й духовні цінності 

суспільства, володіючи при цьому високою професійною 

направленістю [117, с. 87]. 

У сучасних педагогічних дослідженнях Р. Раєвського та С. Канішевського 

під професійно-прикладною фізичною підготовкою розуміється система 

організаційно-педагогічних заходів, спрямованих на формування та 

вдосконалення професійно важливих якостей, навиків, умінь, знань особистості, 

що мають суттєве значення для успішної роботи за вибраною 

спеціальністю [195, с. 20–21]. 

За О. Зарічанським, ППФП курсантів ВНЗ МВС – це спеціалізований 

комплексний вид фізичної підготовки, який на основі професійних знань сприяє 

розвитку прикладних умінь і навичок, вдосконаленню фізичних та психічних 

якостей людини стосовно вимог конкретного виду професійної діяльності 

(дільничні інспектори міліції, інспектори карного розшуку, слідчі, працівники 

спец. підрозділів та ін.) і складається з таких компонентів: теоретичної, фізичної, 

психологічної та прикладної підготовки [104, с. 7]. 

Л. Пилипей, стверджує, що у ППФП необхідно передбачити суто наукове 

проектування і точне відтворення педагогічних процесів, які  гарантують високий 

рівень підготовки студентів. У своїх дослідженнях науковець визначає ППФП як 

спеціально організований процес з вибірково спрямованим використанням засобів 
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фізичної культури і спорту для підготовки людини до конкретної професійної 

діяльності [178, с. 100]. 

Отже, більшість науковців [7; 29; 30; 101; 104; 114; 117; 163 та ін.] 

вважають, що в освітньому процесі ППФП орієнтована на забезпечення фізичної 

готовності випускників до вимог майбутньої професійної діяльності і має 

відповідну спрямованість. 

Однак у сучасних умовах ППФП, що націлена тільки на формування 

професійно необхідних навичок і вмінь, вже не відповідає вимогам, а мусить 

розглядатися більш широко. Наприклад, вчені Л. Матвєєв [145], Н. Орленко [163], 

Л. Пилипей [178], Р. Римик [198], В. Філінков [241], Н. Чухланцева [256], 

О. Ярмощук [269] зазначили, що даний процес не може обмежуватися лише 

формуванням професійно прикладних рухових умінь, навичок і здібностей, а має 

бути спрямований також і на формування системи знань з фізичної культури 

особистості в контексті майбутньої професії.  

Проведене нами дослідження показує, що розвиток професійної 

витривалості майбутніх МВУ з використанням специфічних засобів, методів та 

форм ППФП буде ефективним, якщо матиме орієнтованість не тільки на 

формування фізичної готовності до майбутньої військово-професійної діяльності, 

а й на вироблення системи знань з фізичної культури та здорового способу життя, 

створення умов для повного розкриття потенціалу кожного майбутнього МВУ як 

майбутнього керівника. Також майбутній МВУ має бути рівноправним учасником 

педагогічного процесу, усвідомлювати свої потреби і цілі, ідентифікувати себе в 

фізичній культурі і самовизначитися в її цінностях. Відтак, закономірним 

підсумковим результатом фізичного виховання буде високий рівень розвиненості 

професійної витривалості.  

Аналіз наукових праць щодо проблеми ППФП фахівців різних галузей, 

надав можливість дати авторське визначення професійно-прикладної фізичної 

підготовки майбутніх МВУ як цілеспрямованого педагогічного процесу їхнього 

професійно орієнтованого фізичного вдосконалення, в основу якого покладено 

раціональний підбір і використання загальних та спеціальних засобів, форм і 
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методів фізичної підготовки з метою розвитку професійно важливих фізичних 

якостей, формування стійких військово-прикладних умінь та навичок і високого 

рівня знань з фізичного виховання, спрямованих на підвищення ефективності 

службово-бойової діяльності офіцера оперативно-тактичної ланки управління. 

Визначаючи суть ППФП майбутніх МВУ, важливим кроком є розкриття 

змісту ППФП щодо розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ. Зміст 

ППФП розкривають особливості професійної діяльності майбутніх МВУ та 

вимоги до їхньої фізичної і психологічної надійності, готовності до 

високопродуктивної праці за обраною спеціальністю (важливі фізичні і психічні 

якості, навички, знання, вміння), що забезпечують значну фізичну дієздатність і 

продуктивність роботи. Щодо рухової активності та військово-професійної 

діяльності офіцерів, то їх визначають такі компоненти, як: м’язова сила, 

витривалість, швидкість, координація рухів, здатність до концентрованої та 

стійкої уваги, реакція вибору та інші психофізичні якості. Загальновизнано, що 

всі ці складові, так само як і професіональні властивості офіцерів, у певних 

умовах і межах можуть розвиватися та вдосконалюватись. Тому конкретний зміст 

ППФП майбутніх МВУ базується на психофізіологічній тотожності військово-

професійної діяльності та фізичної підготовки. Саме завдяки цій тотожності на 

заняттях з фізичної підготовки можна моделювати окремі елементи службово-

бойової діяльності. 

У контексті нашого дослідження, Б. Загорський розглядає чинники 

професійної діяльності, як: особливості інформаційного забезпечення діяльності; 

характер основних робочих рухів; особливості зовнішніх умов діяльності [101]. 

Заслуговує на увагу думка В. Ільїнича, який до основних чинників, що 

визначають конкретний зміст ППФП, відносить: форми (види) праці фахівців 

даного профілю; умови і характер праці; режим праці та відпочинку; особливості 

динаміки працездатності фахівців у процесі праці та специфіку їхнього 

професійного стомлення й захворюваності. До додаткових факторів вчений 

враховує індивідуальні особливості майбутніх фахівців, а також географо-
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кліматичні умови регіону, де належить працювати і жити 

випускнику [237, с. 390].  

Розглянуті чинники Б. Загорського та В. Ільїнича знашли відображення як у 

військово-професійній підготовці офіцерів ОТЛУ, так і в процесі розвитку 

професійної витривалості засобами ППФП. Інформаційне забезпечення військово-

професійної діяльності полягає у постійному прийомі й аналізі інформації про 

виконувані дії за допомогою функціонування різних аналізаторів (зорового, 

слухового, рухового та ін.) і психічних процесів (уваги, пам’яті, оперативне 

мислення, нервово-емоційне напруження тощо). Причому особливості психічних 

процесів і психічних станів багато в чому залежать від характеру, об’єму 

інформації, що надходить, й умов її сприйняття офіцерами при виконанні 

службово-бойової діяльності [101; 145; 167]. 

Наступний чинник –“характер основних робочих рухів” – ґрунтується на 

аналізі структури рухової діяльності у процесі служби. Багатьом видам військово-

професійної діяльності притаманна повторюваність дій, оскільки багатократно 

виконується одне і теж завдання. Водночас, професійні рухи характеризуються не 

лише стереотипністю, але й якісною різноманітністю. Сукупність найбільш 

виражених рухів можна охарактеризувати за допомогою типів рухів узгодженістю 

й послідовністю локомоцій рук, ніг, тулуба, а також подати в якісних показниках 

(просторових, часових і динамічних параметрах) [101; 178]. 

Форми (види) військово-професійної діяльності, основними з яких є фізична 

і розумова. Поділ військово-професійної діяльності майбутніх МВУ на “фізичну” 

і “розумову” має умовний характер. Однак такий поділ необхідний, бо з його 

допомогою легше вивчати динаміку працездатності фахівців упродовж робочого 

дня, а також підбирати засоби ППФП з метою підготовки офіцерів до майбутньої 

військово-професійної діяльності. 

Умови службово-бойової діяльності (тривалість, нормованість, 

комфортність, шкідливість тощо) впливають на підбір засобів фізичної підготовки 

для досягнення високої працездатності й військово-професійної активності 
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особистості, а отже, визначають конкретний зміст ППФП фахівців у певній 

спеціалізації. 

Характер військово-професійної діяльності також визначає зміст ППФП, 

оскільки для того, щоб правильно підібрати і застосувати засоби фізичної 

підготовки, важливо знати, з яким фізичним та емоційним навантаженням працює 

фахівець, яка величина зони його пересування тощо. Потрібно враховувати, що 

характер військово-професійної діяльності фахівців однієї і тієї ж спеціальності 

може бути різним навіть при одних і тих же умовах, якщо вони виконують 

неоднакові види робіт і службові функції. При цьому фахівці мають абсолютно 

різні психофізичні навантаження, відтак, потрібні різні прикладні знання, вміння і 

навички, різнонапрамлені рекомендації щодо застосування засобів фізичної 

підготовки в режимі праці та відпочинку.  

Режим праці і відпочинку впливає на вибір засобів ППФП, щоб 

підтримувати і підвищувати необхідний рівень життєдіяльності та працездатності. 

Раціональним режимом праці й відпочинку в будь-якій військово-професійній 

діяльності вважається такий режим, який оптимально поєднує ефективність праці, 

індивідуальну продуктивність, працездатність і здоров’я 

військовослужбовців [195; 237]. 

При розробці змісту ППФП необхідно знати і враховувати організаційну 

структуру й особливості військово-професійної діяльності, а також проводити 

спільний аналіз службового і позаслужбового часу, оскільки у 

військовослужбовців між службою і діяльністю у вільний час існує об’єктивний 

зв’язок. 

Динаміка працездатності військових фахівців у процесі служби – 

інтегральний чинник, що визначає конкретний зміст ППФП майбутніх МВУ. Щоб 

змоделювати окремі елементи процесу військово-професійної діяльності шляхом 

підбору фізичних вправ, необхідно знати особливості динаміки працездатності 

військових фахівців при виконанні різних видів функціональних обов’язків, так як 

вони мають служити початком у розробці рекомендацій щодо спрямованого 
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застосування засобів ППФП при розвитку професійної витривалості у режимі 

праці та відпочинку. 

Відмінності у фізичній та спеціальній підготовленості різних 

військовослужбовців відіграють важливу роль у професійному навчанні. 

Успішність навчання і підготовки кожного військовослужбовця до військово-

професійної діяльності залежить від його фізіологічної та психологічної 

придатності до даного виду служби, тобто від здібностей. Удосконалювати їх 

потрібно шляхом цілеспрямованого тренування з урахуванням індивідуальних 

особливостей, отже, зусилля майбутніх МВУ і час для засвоєння окремих засобів 

ППФП до обраної спеціальності у кожного свої. Важливо знати і про деякі вікові 

зміни реакції організму особистості на психофізіологічні навантаження у процесі 

служби. Найбільш продуктивний вік – від 20 до 40 років. У цей період у 

військовослужбовців менша стомлюваність у процесі служби і швидке 

відновлення сил після значного навантаження. За цією загальною 

характеристикою стоять цілком конкретні вікові зміни окремих функцій. Так, 

тимчасова реакція на світлові, звукові, комбіновані сигнали у нетренованих 

військових коротшає і стабілізується до кінця курсантського віку, а згодом 

(особливо після 40 років) подовжується у міру старіння організму. Але під 

впливом спеціального тренування ця реакція може бути стабілізована і навіть 

деколи підвищена [189; 195; 240]. 

Отже, вивчення чинників, що впливають на професійну діяльність 

військового фахівця у військовій сфері, психофізичних процесів, які 

супроводжують різні види військово-професійної діяльності, дає змогу виявити 

відповідний зміст ППФП, тобто той обсяг і перелік необхідних прикладних знань, 

умінь і навичок, фізичних і спеціальних якостей, котрі забезпечують надійність і 

успішність службово-бойової діяльності майбутніх МВУ.  

Успішність реалізації змісту ППФП у навчально-виховному процесі нами 

забезпечувалася відповідною методикою. Так, В. Ягупов поняття “методика” 

визначає як конкретні форми та засоби використання методів, за допомогою яких 
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здійснюється все більш глибоке пізнання різноманітних педагогічних проблем та 

їх розв’язання [263, с. 357].  

Ми переконані в тому, що методика розвитку професійної витривалості 

майбутніх МВУ буде успішною, якщо  реалізовуватиметься в декілька етапів і за 

допомогою педагогічного інструментарію ППФП, а саме – системи засобів та 

методів. Розроблена нами методика розвитку професійної витривалості майбутніх 

МВУ була реалізована під час дворічного їх навчання в університеті та розділена 

на три етапи: мотиваційно-пізнавальний, діяльнісний та творчо-

розвивальний (табл. 2.2). Під етапом, у контексті нашого дослідження, ми 

розуміємо проміжок часу, спрямований на розвиток професійної витривалості 

майбутніх МВУ. Кожний з цих етапів має свою мету, завдання, зміст діяльності 

суб’єктів навчання, засоби та методи їх досягнення, а також відповідний 

результат. 

На першому етапі (перший семестр навчання) підвищувалась загальна 

фізична підготовленість майбутніх МВУ, збільшувалась їхня рухова активність за 

рахунок оптимізації навчально-виховного процесу, організації всіх загальних та 

специфічних форм навчання. Також збільшувалася кількість професійно 

важливих рухових навичок і підвищувався рівень розвитку професійної 

витривалості.  

На даному етапі основним видом розвитку професійної витривалості 

майбутніх МВУ були навчальні заняття. Для цього використовувалися вправи з 

різних розділів фізичної підготовки та сучасні тренажерні комплекси й системи. 

Так, на заняттях з легкої атлетики та прискореного пересування збільшувались 

об’єми аеробної роботи шляхом подолання дистанцій тренувального характеру 

середньої інтенсивності від 3000 м до 6000 м. При несприятливих умовах 

використовувались велотренажери, орбітреки, бігові доріжки тощо, навантаження 

з початку етапу до його завершення змінювалось від 0,25 до 1,25 Ват на кілограм 

маси тіла. Також використовувались повторні методи тренування під час бігу на 

400-3000 м з подоланням природних та штучних перешкод. 
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Таблиця 2.2 

Етапи методики розвитку професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління  

Етапи Завдання Зміст діяльності Методи та засоби Результат 

1 2 3 4 5 

 Метою етапу є формування ціннісного ставлення до розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ засобами ППФП, визначення 

основних особистісних мотивів кожного майбутнього МВУ, розвиток позитивних емоцій під час фізичного та розумового 

навантаження, а також свідомої емоційно-вольової активності майбутніх МВУ під час навчальних занять. 

І 
ет

ап
 (

м
о
ти

в
ац

ій
н

о
-п

із
н

ав
ал

ь
н

и
й

) 

1. Визначення вхідного 

рівня розвиненості 

професійної 

витривалості. 

2. Підібрати систему 

форм, методів та 

засобів необхідних для 

розвитку професійної 

витривалості. 

3. Створити комфортну 

психологічну 

атмосферу 

інтеріоризації 

цінностей 

змісту знань з ППФП 

4. Мотивувати 

пізнавальний інтерес і 

навчальну активність 

майбутніх МВУ. 

Підбір діагностичного інструментарію, проведення 

вхідного діагностування рівнів розвиненості 

професійної витривалості у майбутніх МВУ, аналіз 

нормативних документів організації процесу 

навчання з дисципліни. 

Вивчення спеціальної літератури, матеріалів 

наукових досліджень і розробка системи засобів, 

методів і форм ППФП для розвитку професійної 

витривалості майбутніх МВУ.  

Актуалізація сприйняття, усвідомлення, розуміння 

майбутніми МВУ цінностей професійної 

витривалості з позицій норм, ідеалів, життєвої 

необхідності (формування уявлень про них); 

Подання змісту навчальної дисципліни у формі 

проблеми, яка являє собою посильну у подоланні 

труднощів і має велику значимість у подальшій 

військово-професійній діяльності. 

Робота над розвитком професійної витривалості, 

підвищенням рівнів розвиненості загальної фізичної 

підготовленості, поповнення арсеналу професійно-

прикладних рухових навичок. 

Збільшення об’єму тижневого навантаження за 

рахунок ранкової фізичної зарядки, індивідуального 

фізичного тренування, самостійної підготовки, 

спортивно-масової роботи, фізкультурних пауз тощо. 

Психолого-педагогічне 

діагностування 

(спостереження, анкетування, 

тестування, опитування, 

бесіди), переконання 

(інформаційні, пошукові, 

дискусійні), стимулююче 

(навіювання, заохочення, 

осуд), фасилітуюче 

спілкування, особистий 

приклад викладача, 

проблемний виклад, спільна 

рефлексія діяльності та 

взаємодії; інформація 

навчального змісту і 

додаткова (науково-методична 

література, відеофільми, 

повчальні історії та ін.), набір 

вправ загальнорозвиваючого 

характеру. 

Визначення 

мотиваційно-

пізнавальної сфери 

майбутніх МВУ, 

ціннісного 

ставлення до 

фізичного та 

розумового 

навантаження, 

прояв позитивних 

емоцій при 

фізичних вправах 

та розумовій 

діяльності. 
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Продовження табл. 2.2 

1 2 3 4 5 
ІІ

 е
та

п
 (

д
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) 
Метою етапу є забезпечення позитивного емоційного настрою і досвіду успіху, вдосконалення системи знань з розвитку професійної 

витривалості, досягнення високого рівня витривалості та працездатності на базі поєднаного розвитку професійно важливих фізичних 

якостей і вдосконалення воєнно-прикладних рухових навичок. 
1. Створення умов для 

суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії та співпраці 

через діяльність у складі 

групи. 

2. Самостійний пошук 

вирішення проблеми. 

3. Досягнення високого 

рівня загальної фізичної 

та розумової 

витривалості. 

4. Розвиток професійно 

важливих фізичних 

якостей і вдосконалення 

воєнно-прикладних 

рухових навичок. 

Спрямування майбутніх МВУ в позицію активних 

суб’єктів пізнання, спілкування, взаємодії і оцінювання, 

здійснюваних в колективній роботі, активізує їхню 

здатність до самоврядування навчальною діяльністю. 

Створення індивідуальної траєкторії професійного 

розвитку кожним майбутнім МВУ – розуміння своєї 

індивідуальної професійної сутності.  

Освоєння вправ, які носять елементи ризику, новизни і 

небезпеки та орієнтовані на майбутню військово-

професійну діяльність.  

Стимулювання і підтримка особистісно-значущих 

смислів навчальної діяльності майбутніх МВУ у ході 

роботи над розвитком професійної витривалості. 

Поповнення багажу знань, умінь і навичок майбутніх 

МВУ з найбільш проблемних питань щодо розвитку 

професійної витривалості. 

Організаційне та методичне супроводження під час 

програмування самостійних занять щодо розвитку 

професійної витривалості (надійність серцево-судинної 

системи, динамічна витривалість організму, підвищення 

розумової працездатності та статичної витривалості м’язів 

тулуба тощо) та вдосконалення професійно-прикладних 

рухових навичок (подолання перешкод, плавання, метання 

гранат, пересування на лижах тощо).  

Здійснення дієвого поточного контролю щодо 

розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ та 

проведення відповідного корегування за допомогою 

оперативних способів, засобів і впливів. 

Взаємонавчання, взаємоконтроль, 

взаємний виклад досвіду, ділове 

(по змісту освіти) і неформальне 

(на рівні особистих відносин) 

спілкування, дискусія, діалог, 

пошукові (реферати), 

загальнодидактичні та специфічні 

методи і засоби навчання, 

експертна педагогічна оцінка, 

проекційні експресивні методи 

переконання (третьої особи, 

рольової гри), приклад науково-

педагогічного працівника, спільна 

рефлексія діяльності та взаємодії, 

інформація навчального змісту і 

додаткова (науково-методична 

література, відеофільми, 

повчальні історії та ін.), перелік 

вправ з розділів військово-

прикладного спрямування. 

Розвиненність 

теоретичної 

підготовленості з 

проблеми розвитку 

професійної 

витривалості та, на 

її основі, свідоме 

створення 

особистої 

програми з 

використанням 

засобів та методів 

ППФП. 

Вдосконалення 

професійної 

витривалості та 

працездатності на 

базі поєднаного 

розвитку 

професійно 

важливих фізичних 

якостей і 

вдосконалення 

воєнно-

прикладних 

рухових навичок. 
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Закінчення табл. 2.2 
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Метою етапу є створення умов для ефективного зворотного зв’язку, розвитку внутрішньої рефлексивної свідомості та досягнення 

високого рівня розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ засобами та методами професійно-прикладної фізичної 

підготовки. 

1. Актуалізувати 

почуття 

відповідальності за 

професійно-

особистісний розвиток. 

2. Створити умови для 

придбання та 

саморозвитку 

психофізичної і 

функціональної 

підготовленості, яка 

відповідає вимогам 

професійно-

особистісної 

самореалізації. 

3. Підвищення 

стійкості організму до 

несприятливих 

факторів оточуючого 

середовища, які 

характерні для 

майбутньої військово-

професійної діяльності. 

4. Цілеспрямований 

розвиток професійної 

витривалості майбутніх 

МВУ переважно 

засобами та методами 

ППФП. 

Спрямування майбутніх МВУ на актуалізацію 

почуття відповідальності за професійно-особистісний 

розвиток шляхом самооцінки, порівнянням особистих 

досягнень з модельними, чітким усвідомленням своїх 

прагнень. 

Викладач допомагає організувати практичну 

реалізацію особистих програм майбутніх МВУ з 

розвитку професійної витривалості засобами ППФП.  

Курсант реалізує програму з розвитку професійної 

витривалості засобами ППФП в аудиторний та 

позааудиторний час за допомогою викладача. 

Очікуваний результат – підвищення рівнів 

розвиненості професійної витривалості. 

На даному етапі визначається ефективність 

особистої програми, її недоліки, тобто через критичне 

осмислення програми та її корегування. Викладач 

організовує контроль за виконанням особистих 

програм з розвитку професійної витривалості, оцінює 

їх результативність, допомагає проектувати подальшу 

підготовку. Майбутні МВУ навчаються 

контролювати, аналізувати результати своєї 

діяльності, удосконалювати свою програму з 

розвитку професійної витривалості засобами ППФП. 

Оновлення і корекція засобів відповідно до 

динаміки результатів етапного та поточного 

контролю рівнів розвиненості професійної 

витривалості, ступеня засвоєння матеріалу і 

врахування при цьому труднощів, відгуків та 

пропозицій майбутніх МВУ. 

Взаємонавчання, 

взаємоконтроль, взаємне 

виклад досвіду, методи і 

засоби професійно-прикладної 

фізичної підготовки 

(регламентованої вправи, 

ігровий, змагальний, 

ідеомоторного впливу, 

психорегулюючого впливу, 

традиційні і нетрадиційні 

системи фізичних вправ і 

видів спорту), спільна 

рефлексія діяльності та 

взаємодії, експертна 

педагогічна оцінка. 

Вираженість 

суб’єктної 

позиції майбутніх 

МВУ щодо 

розвитку 

професійної 

витривалості. 

Створення умов 

для саморозвитку 

психофізичної і 

функціональної 

підготовленості. 

Розвиненість 

професійної 

витривалості 

майбутніх МВУ. 
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Важливим аспектом у процесі адаптації майбутніх МВУ до розвитку 

професійної витривалості були спортивні та рухливі ігри. Під час гри у футбол, 

волейбол, гандбол, бадмінтон і настільний теніс заняття набували підвищеного 

емоційного забарвлення та фізичного навантаження, а також високої щільності. 

Ще одним з ефективних напрямів розвитку професійної витривалості 

загальнорозвиваючого характеру було плавання в басейні, яке забезпечувало 

розвиток всіх функціональних систем організму та мало оздоровчий характер. 

Однак навчальні заняття не можуть у повному обсязі вирішити всіх завдань 

розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ, тому мають доповнюватися і 

позанавчальними формами з їх великим потенціалом, оскільки саме в такий 

спосіб встановлюється рівень підготовленості,  стан здоров’я, інтересів і бажань 

кожного майбутнього МВУ. Саме самостійна робота та індивідуальне фізичне 

тренування у вільний від занять час стали тими формами розвитку професійної 

витривалості, завдяки яким прослідковувався кумулятивний ефект від 

навантажень, а також швидкий адаптаційний процес. Не менш важливою формою 

була ранкова фізична зарядка, до якої залучались майбутні МВУ з низьким рівнем 

фізичної підготовленості. Така форма сприяла збільшенню тижневих об’ємів 

навантаження на 1,5–2 год.  

Не менш важливою була увага, що приділялася спортивно-масовій роботі, в 

якій майбутні МВУ брали активну участь. На першому етапі було проведено два 

спортивних міроприємства, присвячених Дню фізичної культури і спорту України 

та Дню Збройних сил України, до яких було залучено переважну більшість 

майбутніх МВУ першого курсу навчання. У навчальному році проводилася 

спартакіада університету із таких видів спорту, як: волейбол, футзал, настільний 

теніс, плавання, гирьовий спорт та військово-прикладне плавання. Ці заходи мали 

великий вплив на розвиток цінностей майбутніх МВУ щодо здорового способу 

життя, рухової активності та професійного довголіття. 

Перший етап завершувався заліком з виконанням контрольних нормативів 

із загальної фізичної підготовки, що включали такі вправи: біг на 100 м або 

човниковий біг 10×10 м, біг на 3000 м, підтягування на перекладині, плавання на 
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100 м, також проводилось анкетування та тестування щодо з’ясування поточного 

рівня розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ, після чого 

вносилися необхідні коригування для подальшого її розвитку. 

Щодо розвитку професійної витривалості, то на першому етапі значна увага 

приділялась розвитку ціннісно-мотиваційного компонента професійної 

витривалості майбутніх МВУ, що здійснювався під педагогічним впливом 

(інформування, роз’яснення, індивідуальне спілкування, педагогічна підтримка, 

спільне вирішення проблемних завдань тощо) на формування їхнього 

внутрішнього світу, цінностей, поглядів, світогляду, потреб. Педагогічна стратегія 

розвитку цього компонента була спрямована на: актуалізацію сприйняття, 

усвідомлення, розуміння майбутніми МВУ цінностей впливу занять з фізичного 

виховання з позиції життєвої необхідності; спонукання майбутніх МВУ до 

позитивної оцінки щодо розвитку професійної витривалості, внутрішнього 

сприйнятя цінностей здорового способу життя та професійного довголіття, 

високого рівня фізичної підготовленості та працездатності; стимулювання їхніх 

мотивів, бажань до саморозвитку у професійній витривалості, духовне збагачення 

її цінностями. 

Найбільш складним чинником у розвитку цього компонента було подолання 

стереотипів, які відклалися у свідомості офіцерів під час проходження військової 

служби щодо фізичної підготовки і дисципліни “Фізичне виховання та спеціальна 

фізична підготовка” зокрема, виключно як про рухову діяльність, не ототожнену з 

її ціннісним й інтелектуальним змістом. Для багатьох майбутніх МВУ було 

відкриттям, що зміст цієї дисципліни може бути таким цікавим та пізнавальним. 

Також на теоретичних та практичних заняттях проводилась робота з 

розвитку когнітивного компонента професійної витривалості, що передбачала 

засвоєння системи науково-теоретичних знань з професійної витривалості 

(загальна й професійна значущість професійної витривалості; здоровий спосіб 

життя і його складові; фізичне та психічне здоров’я; фізіологічні механізми та 

закономірності фізичного вдосконалення; поняття про фізичне навантаження; 

закономірності розвитку фізичних якостей і формування прикладних навичок; 
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методи самостійних занять фізичними вправами; самоконтроль), її важливість, 

шляхи розвитку та вміння ефективно її застосовувати у процесі військово-

професійної діяльності. Важливим завданням науково-педагогічих працівників 

було спрямування майбутніх МВУ на критичне осмислення інформації, що 

надходить, уміння систематизувати теоретичні і методичні знання з професійної 

витривалості, її розвитку, а також на вміння майбутніх МВУ організувати процес 

її розвитку (планування, проведення та самоконтроль).  

Другий етап (другий семестр навчання) був спрямований на досягнення 

високого рівня професійної витривалості та працездатності на базі поєднаного 

розвитку професійно важливих фізичних якостей і вдосконалення воєнно-

прикладних рухових навичок, а саме: максимальної швидкості бігу, спеціальної 

витривалості та техніки професійно-важливих рухових навичок. 

Основною формою залишаються навчальні заняття, які носять навчально-

тренувальний характер та використовують розділи фізичної підготовки з 

елементами ризику, новизни і небезпеки. Велика увага приділялась виконанню 

вправи на загальній контрольній смузі перешкод, розробленої колективом 

кафедри комплексної військово-прикладної вправи, що моделювала переважну 

більшість дій військовослужбовців у зоні проведення бойових дій, а саме: 

подолання штучних перешкод різної висоти, метання ножів та гранат, 

перенесення боєприпасів, евакуація пораненого, стрільба зі штатної зброї.  

Значна увага приділялась індивідуальному фізичному тренуванню та 

самостійній роботі майбутніх МВУ. Визначені форми уможливили збільшувати 

об’єми навантаження як засобами загальної фізичної підготовки, так і 

професійно-прикладної фізичної підготовки, відсоткове відношення яких на 

другому етапі досягло із 40 % до 60 %. 

Завершення етапу складалося із двох частин. У першій частині відбулося 

складання іспиту з таких вправ: метання гранати на точність та дальність; 

подолання загальної контрольної прави на смузі перешкод; виконання 

комплексної військово-прикладної вправи; вправа на швидкість; біг на 3000 м.  
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Друга частина проводилась на водноспортивній базі у вигляді трьохденного 

факультативного курсу “Витримка та виживання на полі бою”, зміст якого 

наведено в додатку С. Даний факультативний курс надав змогу здійснити 

поетапну підготовку майбутніх МВУ до моделювання екстремальних умов 

службово-бойової діяльності з підвищеним фізичним та психоемоційним 

навантаженням, що забезпечувало безпосередній розвиток їхньої професійної 

витривалості. 

На другому етапі науково-педагоігчними працівниками проводилась робота 

щодо цілеспрямованого розвитку всіх компонентів професійної витривалості. Так, 

з метою розвитку емоційно-вольового компонента професійної витривалості 

створювалися ситуації переживання майбутніми МВУ позитивних емоцій, 

взаємодії, задоволеності собою і своїми результатами й можливостями. Також 

створювалася комфортна психологічна атмосфера взаємодії та підтримки, 

добропорядності, відкритості, вільного обміну думками, радості від успіхів 

досягнень. Під час формувального експерименту викладачами постійно 

наголошувалось, що рухова діяльність з розвитку професійної витривалості 

найбільш ефективна тоді, коли приносить задоволення від процесу та її 

результатів, а також звертали увагу на акумулювання в собі позитивних емоцій, 

пов’язаних з розвитком професійної витривалості. 

Розвиток діяльнісно-практичного компонента професійної витривалості був 

спрямований на засвоєння системи рухових умінь і навичок, способів рухової 

активності, розвиток психофізичних і психофізіологічних якостей, які сприяли 

підвищенню рівня працездатності та кумулятивного ефекту м’язової діяльності. 

Логіку розвитку цього компонента визначала необхідність дотримання 

визначених специфічних принципів організації навчально-виховного процесу 

(доступності та індивідуалізації, динамічності, безперервності, прикладності). Це 

забезпечувалось на визначених у моделі формах навчання: навчальні заняття 

(навчально-тренувальні, навчально-методичні); самостійна робота; практична 

підготовка; контрольні заходи; ранкова фізична зарядка; індивідуальне фізичне 
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тренування; спортивна масова робота. Дані форми забезпечували систематичність 

у навантажені з інтервалом не більше 2-3 днів.  

На кожному занятті адаптаційного періоду фізичні вправи виконуватись в 

такому обсязі і з такою інтенсивністю, які створювали тренувальне навантаження 

розвиваючого характеру. В основному періоді навантаження було такої величини, 

при якому енергетичні запаси акумулювалися завдяки вольовим зусиллям для 

підтримання працездатності. На заключному етапі основна увага зверталася на 

поліефектну якість рухів (можливість виконання однієї дії за допомогою різних 

груп м’язів), тобто високу міжм’язову координацію. 

Суб’єктний компонент професійної витривалості науково-педагогічні 

працівники розвивали шляхом усвідомлення майбутніми МВУ важливості 

професійної витривалості в особистісному та професійному розвитку, стані 

здоров’я та фізичному розвитку. В навчально-виховному процесі науково-

педагогічні працівники збільшували міру волевиявлення майбутніх МВУ, 

відходили від регламентації поведінки і діяльності, надлишкового 

адміністрування. Так, для розвитку суб’єктної позиції в навчальній діяльності 

навмисно створювалися ситуації вільного вибору діяльності, які спонукали 

майбутніх МВУ до прояву ініціативи, самостійності, рефлексії. Також науково-

педагогічні працівники залучали їх до суб’єктної діяльності (дискусії, аналіз, 

самостійне виконання рухової діяльності) не насильно, а природньо. 

Третій етап (другий курс навчання). Головним завданням даного етапу 

було досягнення розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ 

переважно засобами та методами професійно-прикладної фізичної підготовки. 

Широко використовувалися вправи на розвиток силової та кардіо-респіраторної 

витривалості, в яких майбутнім МВУ пропонувалось застосовувати методи, 

знайдені самостійно в науково-методичній літературі. Також велике значення 

приділялося психофізичній стійкості, для чого використовувались вправи, зміст 

яких носив елементи ризику, новизни та безпеки на фоні незначної та значної 

втоми. 
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Основними видами на даному етапі були самостійні заняття та 

індивідуальні фізичне тренування, на яких майбутні МВУ цілеспрямовано 

працювали як над розвитком професійної витривалості, так і загальним фізичним 

розвитком. Викладач на даному етапі коригував дії майбутніх МВУ та надавав 

незначну методичну допомогу у складанні індивідуального графіка тренування та 

його змісту. 

Даний етап був завершенням розвитку компонентів професійної 

витривалості із супроводженням викладачів і поступовим спрямуванням 

свідомості майбутніх МВУ на їхній саморозвиток та самовдосконалення даної 

якості. 

Третій етап завершувався контрольним етапом експерименту, на якому 

проводилось оцінювання рівнів розвиненості професійної витривалості майбутніх 

МВУ у процесі оперативно-тактичної підготовки за визначеними нами 

критеріями, показниками та рівнями, описаними в наступному параграфі даного 

розділу. 

Таким чином, впровадження в навчально-виховний процес професійно-

орієнтованої авторської методики сприяло ефективному розвитку професійно-

важливих якостей та прикладних рухових навичок, що становить основу 

специфіки розвитку професійної витривалості за визначеним напрямом 

підготовки майбутніх МВУ.  

 

2.5. Критерії та показники оцінювання розвиненості професійної 

витривалості майбутніх магістрів військового управління 

 

Під час планування й організації експериментальної роботи з дослідження 

проблеми розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ нами була 

вибудована модель розвитку даного психолого-педагогічного явища, в якій 

відображено мету, завдання, зміст, форми, методи, критерії та її результат. 

Критеріально-діагностичний апарат, що забезпечує якісне та кількісне 
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відображення результату, ми виразили в діагностико-результативному компоненті 

моделі, висвітленому в параграфі 2.3. 

Нами зазначено, що важливою педагогічною умовою розвитку професійної 

витривалості є науково-обґрунтоване удосконалення критеріїв і показників її 

діагностування. Наявність критеріального апарату уможливлює об’єктивно 

оцінювати вихідний і поточний рівень розвиненості професійної витривалості, 

приймати оперативні дії та вносити корективи науково-педагогічними 

працівниками у процес підготовки щодо підвищення рівня даної якості. 

Саме тому нами було проведено поглиблене вивчення наукової літератури 

та сучасних психолого-педагогічних досліджень, що сприяло якісному підходу до 

формулювання й обґрунтування визначеного критеріально-діагностичного 

апарату і дасть змогу об’єктивно оцінити розвиненість професійної витривалості 

офіцерів оперативно-тактичного рівня підготовки на всіх етапах педагогічного 

експерименту. 

Контроль рівнів розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ є 

основним елементом забезпечення зворотного зв’язку між викладачем і 

майбутніми МВУ. Так, В. Ягупов визначає “контроль” як дидактичне поняття, 

що являє собою усвідомлене, планомірне спостереження та фіксацію вербальних і 

практичних дій військовослужбовців з метою з’ясування рівня опанування ними 

програмного матеріалу, оволодіння теоретичними і практичними знаннями, 

навичками і вміннями та формування в них конкретних особистісних військово-

професійних властивостей [263, с. 180 ]. 

Відомий педагог Ш. Амонашвілі у своїх працях зазначав, що “важко уявити, 

в якому хаосі могли б ми опинитися, якби виключили хоча б на певний час із 

нашої діяльності оцінний компонент” [4, с. 14]. 

Найбільш об’єктивно та змістовно функцію контролю та оцінювання 

професійної витривалості майбутніх МВУ надасть вибір науково обґрунтованого 

критеріально-діагностичного інструментарію – критеріїв і показників. 

Рівень розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ 

розглядається нами як показник якості їхньої професійної підготовки у ВВНЗ. 
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Виходячи з цього, розроблення, обґрунтування і застосування на практиці 

критеріїв і показників, що нами досліджуються, визначено одним основних 

завдань, яке забезпечуватиме достовірність і функціональність результатів 

дослідно-експериментальної роботи. 

Перш ніж обґрунтувати критерії та показники професійної витривалості 

майбутніх МВУ, необхідно уточнити суть основних категорій нашого 

дослідження. 

Критерій (від грец. кriterion – засіб для судження, переконання, мірило) – 

це мірило для визначення, оцінки предмета, явища; ознака, взята за основу 

класифікації [218, с. 305; 233, с. 196]. У тлумачному словнику української мови 

критерій розглядається як “засіб судження, підстава для оцінки, визначення чи 

класифікації чогось; мірило” [37, с. 588].  

У свою чергу, вибір критерію оцінювання педагогічного явища одночасно 

має припускати вибір найбільш оптимальних (раціональних) показників, які 

мають достатньо повно характеризувати рівень розвиненості професійної 

витривалості.  

О. Новіков та Д. Новіков визначають показник як те, з допомогою чого 

можна судити про хід чогось; виражена числом характеристика якої-небудь 

властивості об’єкта, процесу чи рішення [160, с. 121]. 

Показник, як правило, менш ємкий, ніж критерій, він являє собою кількісну 

характеристику одного чи декількох властивостей об’єкта, які входять в його 

якість, тобто дає змогу виміряти різні його властивості.  

Можна погодитися з думкою М. Руденка, який зазначає, що показник 

становить собою кількісну характеристику явищ і процесів, які дають змогу 

зробити висновок про їхній стан у динаміці. Вчений вважає, що критерій – це 

поняття ширше, ніж показник. Можлива ситуація, коли при одному критерію 

існує ціла система показників. Водночас, критерії і показники тісно 

взаємопов’язані: науково обґрунтований вибір критерію значною мірою зумовлює 

правильний вибір системи показників, і, навпаки, якість показника залежить від 
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того, наскільки він повно й об’єктивно характеризує прийнятий 

критерій [202, с. 95]. 

Отже, проведений аналіз наукової літератури свідчить, що критерій більш 

стабільний, хоча й відображає розвиток суті явища, показники ж динамічні. 

Також можна зазначити, що критерії і показники наділені стійкістю при 

багаторазовому вимірюванні у визначеному відрізку часу. 

У педагогічній теорії і практиці передбачено загальні вимоги до 

виокремлення й обґрунтування критеріїв: вони мають відображати основні 

закономірності функціонування і розвитку аналізованого явища; за допомогою 

критеріїв мають встановлюватися зв’язки між усіма компонентами аналізованого 

явища; критерії мають розкриватися через показники, за якими можна судити про 

більший чи менший ступінь вираженості даного критерію; критерії мають 

відображати динаміку вимірюваної якості у часі та просторі; якісні показники 

мають виступати в єдності з кількісними та доповнювати один одного [128; 229]. 

Дещо іншої думки притримується В. Вергасов, який зазначає, що критерії 

мають відповідати таким вимогам: 

об’єктивність: критерій не має бути функцією особистісних характеристик 

суб’єкта, який користується ним. Якщо критерій не задовольняє цю вимогу, тоді в 

педагогіці він не тільки втрачає смисл, але й стає шкідливим. Його виконання 

забезпечується вибором таких елементарних складових даного критерію, які 

можна однозначно оцінювати в найпростішій системі – парних антонімів (так – 

ні); 

ефективність: критерій має найбільш повно відображати ті чинники, які 

впливають на оцінюваний параметр навчального процесу, що забезпечується за 

рахунок множинності елементарних показників; 

надійність і достовірність: ця вимога забезпечується достатньою 

статистикою оцінок за даним критерієм; 

спрямованість критерію: критерій має бути спрямований на управління 

одним чи одночасно декількома видами діяльності. Підходи до визначення 

критеріїв можуть бути різними [64, с. 35-36]. 
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Потрібно також виділити основні функції критеріїв, які вони виконують у 

нашому дослідженні, а саме: 

діагностична функція, яка пов’язана з аналізом результатів дослідження 

щодо рівнів розвиненості професійної витривалості, суб’єктивних і об’єктивних 

умов її розвитку, а також особливостей військово-професійної підготовки; 

прогностична – передбачає здійснення прогнозу подальшого розвитку та 

вдосконалення професійної витривалості на основі аналізу контрольних 

вимірювань, поточних результатів експериментального дослідження; 

коригувальна – слугує для внесення змін у здійснення експериментального 

дослідження на основі отриманих результатів, дає змогу змоделювати зміст і 

структуру подальшої роботи з розвитку професійної витривалості, розробляти 

практичні рекомендації для організації військово-професійної підготовки у ВВНЗ. 

Отже, враховуючи суть понять “критерій” і “показник”, вимоги які до них 

висуваються, можна перейти до визначення критеріїв оцінювання розвиненості 

професійної витривалості майбутніх МВУ. Однак, як раніше нами зазначалось, 

досліджень, присвячених професійній витривалості фахівців, у т. ч. майбутніх 

МВУ, вкрай мало. Саме тому для нас цікавими були праці науковців, які 

досліджували проблему професійно важливих якостей МВУ.  

М. Нещадим, з огляду на вимоги до якостей військового фахівця, 

найузагальненішими критеріями, що характеризують ефективність діяльності 

окремого майбутнього МВУ з оволодіння військовою спеціальністю, визначає:  

сформованість інтелектуальних якостей (як результат включення особистості 

у цілеспрямовану навчальну та наукову діяльність);  

сформованість фізичних якостей (як результат занять з фізичної підготовки і 

спорту, загартування організму);  

сформованість морально-психологічних і ділових якостей (як результат 

включення особистості у військово-педагогічний процес, її соціалізації, 

самовдосконалення внаслідок створення відповідної мотиваційної основи);  

виконання військово-службових обов’язків (як результат практичного 

застосування статутів ЗС України у повсякденній діяльності та адаптації до нових 
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умов);  

витратність (фінансових, матеріальних, часових, психофізіологічних) на 

досягнення зазначених вище цілей освіти [158, с. 565]. 

В. Шемчук при виборі критеріїв діагностування управлінського мислення у 

майбутніх МВУ враховує, перш за все, зміст компонентів структури 

управлінського мислення. Ним були виокремлені  такі основні критерії: ціннісно-

мотиваційний (відображає основні цілі, потреби, мотиви, цінності та мотивацію, 

що спонукають МВУ до активних мисленнєвих процесів під час виконання 

службових обов’язків); поняттєво-змістовний (визначає військово-професійні 

знання цілей, завдань, змісту, методик, технологій і результатів управлінської 

діяльності, загальний рівень розвиненості психічних пізнавальних процесів 

управлінців); праксіологічний (визначає мисленнєві навички, вміння, операції та 

механізми, за допомогою яких здійснюється вирішення різноманітних 

управлінських завдань, професійне розв’язання проблемних управлінських 

ситуацій); менеджерський (віддзеркалює вміння та здатності МВУ управляти 

людськими ресурсами, скеровувати на успішність управлінської діяльності 

підлеглих командирів); емоційно-вольовий (вказує на відчуття характеру 

діяльності, наявність задоволення від виконання своїх службових обов’язків, яке 

відображає безпосередність емоційних реакцій, емпатичне проникнення); 

суб’єктний (визначає суб’єктну активність МВУ як управлінців ОТЛУ, що 

виявляється у відповідальності, розумінні себе як активного діяча військово-

професійної діяльності, адекватному розумінні власного місця і ролі в 

управлінській діяльності, а також позитивне ставлення до неї) [260]. 

С. Жембровським визначено критерії ефективності методики організації 

самостійної роботи з фізичної підготовки офіцерів оперативно-тактичної ланки 

управління так: ціннісно-мотиваційний – для відображення основних цілей, 

потреб, мотивів, цінностей і мотивації, що спонукають до постійних активних 

занять самостійною фізичною підготовкою (основним показником є рівень 

сформованості мотиваційної сфери щодо фізичного самовдосконалення); оцінно-

результативний – для визначення рівня загальної фізичної підготовленості 
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майбутніх МВУ (показниками цього критерію є досягнення належного рівня 

загальної фізичної підготовленості, рівень розвитку фізичних якостей); морфо-

функціональний – для вияву змін у фізичному стані майбутніх МВУ (фізичний 

розвиток, функціональний стан, фізична працездатність); суб’єктний – для 

визначення рівня здоров’я майбутніх МВУ за показниками самооцінки та рівня 

стійкості організму до несприятливих чинників навколишнього 

середовища [94, с. 122]. 

Окремої уваги заслуговує думка Т. Мацевка, який виділяє такі психологічні 

критерії управлінської компетентності майбутніх МВУ: рівень сформованості 

управлінської компетентності, що визначається спрямованістю до управлінської 

діяльності, прагненням до подолання перешкод і досягання високих показників у 

цій діяльності, бажанням самовдосконалюватися, реалізовувати свій 

інтелектуальний, духовний, професійний і особистісний потенціал в 

управлінській діяльності; інтелектуальна готовність до вирішення завдань 

управлінської діяльності, основними показниками якої є загальний рівень 

професійного та соціального інтелекту, прогностичність, невербальна та 

вербальна чутливість, а також цілісність аналізу ситуацій управлінської взаємодії. 

Вона виявляється у розв’язуванні нетипових управлінських (проблемних) 

ситуацій, у здатності відчувати проблемність у процесі розв’язування 

професійних завдань і в самостійності постановки проблеми; інтеракційність, що 

виявляється в адекватному сприйнятті умов управлінської діяльності, об’єктів 

управління, налагоджуванні ефективного простору обміну інформацією, легкості 

переключення з одних комунікативних контактів до інших, здатності до 

застосування різноманітних форм соціального контакту; суб’єктна активність 

особистості майбутнього МВУ, яка виявляється у відповідальності, сприйнятті 

себе як активного діяча військово-професійної діяльності, адекватному розумінні 

власного місця і ролі в управлінській діяльності [146]. 

Дещо інший підхід у Р. Торчевського, який з позиції суб’єктно-діяльнісного 

підходу до аналізу управлінської культури майбутніх МВУ як суб’єктів 

управлінської діяльності в ОТЛУ виділяє такі критерії оцінювання розвиненості 
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управлінської культури: ціннісно-мотиваційний (характеризується бажанням, 

хотінням, проявленням інтересу до управлінської діяльності; бажанням 

самоутвердитися в управлінській діяльності; мотивами управлінської діяльності); 

когнітивний (включає знання й об’єктивні уявлення про військово-професійні 

знання, цілі, завдання, зміст, методики та результати управлінської діяльності); 

емоційно-вольовий (характеризується самоконтролем і самокоригуванням 

управлінської діяльності офіцерів ОТЛУ в екстремальних ситуаціях; здатністю 

управляти діями, з яких складається виконання управлінських функцій та 

обов’язків підлеглих командирів; витривалістю нервово-фізіологічної сфери, 

емоційною врівноваженістю і стресостійкістю; розвиненістю вольових якостей); 

менеджерський (виявляється у здатності відтворити весь спектр управлінського 

циклу в оперативно-тактичній ланці управління, створювати сукупність 

організаційно-управлінських умов для ефективного функціонування військової 

частини); праксиологічний (управлінські навички, вміння та здатності, за 

допомогою яких здійснюється вирішення різноманітних управлінських завдань, 

професійне розв’язання проблемних управлінських ситуацій в оперативно-

тактичній ланці управління); контрольно-оцінювальний (здатність до самоаналізу, 

самооцінювання та саморефлексії); суб’єктний (майбутні МВУ є автономними 

щодо управлінської діяльності в оперативно-тактичній ланці управління, тобто не 

є “підлеглими” управлінської ситуації, а стоять над нею, оскільки є творчими 

суб’єктами управлінської діяльності) [230]. 

Принагідно зазначимо, що у педагогічних дослідженнях часто виникає 

потреба у виокремленні і визначенні ступеня значущості чинників, які впливають 

на педагогічний процес, що вивчається. Природа ж педагогічних чинників така, 

що іноді їх наявність за допомогою безпосереднього спостереження фіксувати 

дуже складно. Крім недостачі цінної інформації про досліджуване явище, 

виникають труднощі, пов’язані з необхідністю правильної постановки проблеми, 

вибором оптимальних засобів її розв’язання й оцінкою одержаних результатів. 

Останнє найменше піддається формалізації, і тією чи іншою мірою вимагає 
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залучення експертів: провідних педагогів-вчених і практичних працівників 

освіти [79, с. 162]. 

Дане твердження стосується і нашого дослідження щодо визначення 

критеріїв і показників, величин, які у більшості випадків не мають визначеного 

кількісного та якісного характеру, тому підбір критеріїв і показників, окрім 

аналізу наукової літератури, ми визначали за допомогою експертних методів 

досліджень.  

Для встановлення критеріїв ми застосовували індивідуальну експертну 

оцінку аналітичним способом, так званим морфологічним експертним методом, 

який зводиться до такого: в об’єкті дослідження виокремлювались основні 

структурні елементи; формувались можливі стани кожного з елементів; 

розглядалися численні комбінації елементів, взятих в одному зі своїх 

станів [79, с. 166]. 

У ролі експертів виступала раніше створена експертна група – 10 експертів. 

Кожному експертові було видано перелік критеріїв і відповідних їм показників 

розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ. Також ми провели 

співбесіду з кожним експертом, було узгоджено їхні погляди й уточнено критерії 

та показники розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ. 

Слід зазначити, що в нашому випадку визначені для оцінювання рівнів 

розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ критерії узгоджуються з 

відповідними компонентами цієї властивості, зокрема, кожен із критеріїв 

відповідає суті того чи іншого компонента професійної витривалості. 

Відтак, на основі теоретичного аналізу наукової літератури та методу 

експертної оцінки нами було визначено критерії розвиненості професійної 

витривалості майбутніх МВУ з урахуванням її структури як єдності ціннісно-

мотиваційного, емоційно-вольового, когнітивного, діяльнісно-практичного та 

суб’єктного компонентів. Ми вважаємо за доцільне в якості критеріїв визначити: 

ціннісно-мотиваційний, емоційно-вольовий, інтелектуальний, операційний, 

суб’єктно-результативний.  
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Слід також зазначити, що в результаті аналізу наукових джерел, в яких 

розкриваються вимоги до професійно важливих якостей майбутніх МВУ, їхніх 

знань, умінь і навичок з урахування змісту нормативно-правових документів, що 

визначають вимоги до офіцерів органів військового управління, нами визначено 

основні показники зазначених вище критеріїв. При цьому було враховано основні 

вимоги, які висуваються до показників, зокрема: відповідність отриманих 

результатів педагогічному явищу, яке оцінюється; відсутність ознак взаємовпливу 

в різних показниках; охоплення найбільш значимих і стійких сторін критерію, 

який розкривається показниками; надійність – отримання достовірних результатів 

у різних умовах; однозначність тлумачення показників усіма експертами; 

ймовірність визначити методику, за допомогою якої можна отримати кількісні і 

якісні дані [64].  

Отже, розглянемо детальніше критерії та показники оцінювання 

розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ. 

Ціннісно-мотиваційний критерій є основою, на якій будуються основні 

професійно важливі якості майбутнього МВУ. Він виражає розвиненість інтересів 

і мотивів, адекватних цілям і завданням військово-професійної діяльності, стійку 

потребу до постійного підвищення рівня професійної витривалості. Розглядаючи 

взаємозв’язок цінностей і мотивів, необхідно відзначити, що цінності мотивують 

діяльність і поведінку військового фахівця. Цей факт дуже важливий для 

розуміння значення цінностей при формуванні мотиваційної сфери особистості, 

що уможливлює об’єднати цінності та мотиви у ціннісно-мотиваційний критерій. 

Система цінностей і мотивів виконує стимуляційну та регулятивну функцію у 

процесі підготовки майбутнього МВУ до військово-професійної діяльності та 

сприяє розвитку внутрішньої мотивації до навчально-пізнавальної діяльності, 

спонукає й направляє майбутнього МВУ до розвитку професійної витривалості. 

Показниками ціннісно-мотиваційного критерію є: 

1) цінності військово-професійної діяльності;  

2) мотивація до розвитку професійної витривалості. 
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Емоційно-вольовий критерій передбачає емоційну готовність і вольову 

здатність до розвитку професійної витривалості у військово-професійній 

діяльності та повсякденному житті. Даний критерій характеризується оцінкою 

власних життєвих ресурсів, інтенсивністю, глибиною, стійкістю переживання 

майбутніми МВУ почуття обов’язку, які його супроводжують і впливають на 

нього під час складних (нетипових) ситуацій. Важливим є наявність задоволення 

від виконання своїх службових (функціональних) обов’язків, яке відображає 

безпосередність емоційних реакцій, емпатичне проникнення. 

Зміст емоційно-вольового критерію складають такі показники: 

1) сила-слабкість нервової системи; 

2) розвиненість вольових якостей; 

3) емоційна готовність до розвитку професійної витривалості. 

Інтелектуальний критерій складає теоретичну основу здійснення 

військово-професійної діяльності. Даний критерій характеризується повнотою, 

глибиною і системністю набутих загальних та військово-прикладних знань із 

розвитку професійної витривалості, спрямованих на ефективне виконання 

майбутніми МВУ завдань за призначенням в оперативно-тактичній ланці 

управління як в мирний час, так і в особливий період. 

Варто зазначити, що крім обсягу теоретичних знань, які в психолого-

педагогічній літературі визначаються як співвідношення видів знань (закони, 

теорії, прикладні, методологічні, оцінювальні знання) з елементами змісту освіти,і 

тим самим, з рівнями засвоєння. Якість знань характеризується повнотою, 

глибиною, гнучкістю, оперативністю, системністю, конкретністю та 

узагальненістю [79, с. 137]. 

Також офіцер має усвідомлювати, що в майбутній військово-професійній 

діяльності знання, отримані у процесі навчання щодо розвитку професійної 

витривалості, будуть затребуванні й необхідні. Застосування їх у практичній 

діяльності передбачає не просто оволодіння сумою знань, а є творчим завданням, 

яке вирішується щоразу в неповторній ситуації. 

Отже, показниками інтелектуального критерію є: 



145 

1) знання щодо методик, технологій, засобів розвитку професійної 

витривалості, прояву вольових та емоційних якостей;  

2) знання щодо організації саморозвитку професійної витривалості з 

урахуванням вікових та індивідуальних особливостей. 

Операційний критерій характеризується дієвістю повноти, глибини і 

системності набутих загальних та військово-прикладних знань із розвитку 

професійної витривалості, тобто здатністю застосовувати їх при вирішенні 

військово-професійних завдань. Діяльнісно-поведінковий критерій оцінювання 

рівнів розвиненості професійної витривалості направлений на виявлення рівня 

психолого-педагогічного явища, яке ми досліджуємо у різних навчальних 

ситуаціях. Якщо такі вміння неодноразово апробовані майбутніми МВУ у 

навчально-виховному процесі в НУОУ, то вони будуть ефективно 

застосовуватися і в їх військово-професійній діяльності.  

В. Сластьонін, І. Ісаєв та Є. Шиянов, досліджуючи вміння як психічне 

утворення особистості, прийшли до висновку, що вміння – це засвоєння 

особистістю визначених прийомів, способів і навичок діяльності [217]. 

Таким чином, показниками операційного критерію є: 

1) опанування раціональних методів, прийомів і технологій розвитку 

професійної витривалості;  

2) прояв вольових та емоційних якостей;  

3) здатність регулювати та переносити навантаження військово-професійної 

діяльності. 

Суб’єктно-результативний критерій полягає в усвідомлені себе 

суб’єктом військово-професійної діяльності та в суб’єктному ставленні до себе як 

управлінця оперативно-тактичного рівня. Важливе значення даного критерію має 

суб’єктна активність особистості майбутнього МВУ, яка проявляється у 

відповідальності, розумінні себе як активного діяча у військово-професійній 

діяльності, адекватному розумінні власного місця і ролі в управлінській 

діяльності, і, беззаперечно, позитивне ставлення до неї. 
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Принципового значення набуває одне із висунутих А. Брушлинським 

положення: людина не народжується суб’єктом, а стає ним у процесі своєї 

життєдіяльності [190]. А це означає, що суб’єктні якості майбутнього МВУ 

розвиваються поступово під впливом навчально-виховного процесу як внутрішнє 

усвідомлення своєї діяльності та власного військово-професійного майбутнього. 

Також зазначений критерій дає змогу порівняти мету з досягнутим 

результатом. Складовою частиною цього критерію є здатність до самоаналізу, 

самооцінювання та саморефлексії. Даний критерій забезпечує оцінювання 

майбутніх МВУ з опанування навчальної програми, засвоєння ними знань, 

розвиток практичних навичок і вмінь із професійної витривалості. 

Тому виокремлюються показники суб’єктно-результативного критерію, 

зокрема: 

1) професійна суб’єктність майбутніх МВУ;  

2) фізична витривалість;  

3) витривалість нервової системи. 

Наступним етапом нашого дослідження стало визначення характеристики 

рівнів розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ за кожним 

критерієм. У великому тлумачному словнику сучасної української мови поняття 

“рівень” визначається, як “міра величини, розвитку, значущості 

чогось” [37, с. 1123]. 

За твердженням вчених В. Фотинюка [244], І. Чистовської [253] та ін., 

критерії і відповідні їм показники є визначальним для аналізу рівня тієї чи іншої 

характеристики педагогічного процесу, що піддається дослідженню як 

експериментальне явище. У свою чергу, рівні показують ступінь досягнень у 

результаті впровадження в процес реалізації досліджуваного педагогічного явища 

певних експериментальних заходів. Рівні можна відображати цифровими 

показниками (значеннями) або за допомогою мовленнєвих виразів. 

Як засвідчив аналіз наукової літератури, здебільшого дослідники 

виокремлюють від двох до п’яти рівнів досягнень. Зокрема, вчена C. Вітвицька 

виокремлює такі чотири рівні навчальних досягнень.  
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Низький – фрагментарний рівень: студент ознайомлений з навчальним 

матеріалом на рівні розпізнавання і відтворення окремих фактів; ознайомлений і 

відтворює навчальний матеріал на рівні окремих фактів і фрагментів; 

ознайомлений і відтворює навчальний матеріал на рівні основних фрагментів, що 

становлять певну завершену частину змісту навчальної дисципліни. 

Елементарний – репродуктивний рівень: студент ознайомлений із 

навчальним матеріалом, відтворює його на репродуктивному рівні; володіє 

навчальним матеріалом на репродуктивному рівні, але не виявляє самостійного 

творчого мислення; володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні, 

демонструє початкові вміння його зіставлення та узагальнення. 

Достатній – частково-пошуковий рівень: майбутній МВУ володіє 

навчальним матеріалом, уміє зіставляти та узагальнювати, виявляє пізнавальний 

інтерес до фахової навчальної дисципліни та її методики, володіє навчальним 

матеріалом, уміє зіставляти та узагальнювати, робити власні висновки, виявляє 

частковий евристичний інтерес до дидактики чи теорії виховання; володіє 

навчальним матеріалом, обізнаний із сучасними науковими школами, 

теоретичними підходами і концепціями, виявляє творчий інтерес до теорії 

педагогіки. 

Високий – дослідницький рівень: студент має ґрунтовні і всебічні знання з 

предмета, володіє методами дослідження, здійснює наукову роботу під 

керівництвом викладача, має ґрунтовні та всебічні знання, постійно працює над їх 

поновленням, володіє найсучаснішими методами дослідження, проводить 

самостійні власні дослідження; має власну програму професійно-педагогічного 

самовдосконалення, самостійно розробляє методи й методики дослідження і 

запроваджує їх у наукових пошуках, має досягнення в науковій роботі та 

друковані праці [65, с. 189–190].  

В. Ортинський вважає, що процес засвоєння знань здійснюється поетапно 

відповідно до таких рівнів: розрізнення чи впізнавання предмета (явища, події, 

факту); запам’ятовування й відтворення предмета, розуміння; застосування знань 

на практиці і перенесення їх у нові ситуації [164, с. 117]. 
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У наукових дослідженнях з професійної витривалості майбутніх фахівців 

різних спеціальностей існує декілька підходів. Так, О. Колесніченко [123] і 

Н. Пенькова [176] використовують ідентичні підходи до професійної витривалості 

та виокремлюють два рівні її розвиненості: високий і низький. Високі показники 

професійної витривалості засвідчують, що вони сприяють високій розвиненості 

умінь мобілізувати себе у складних ситуаціях, здатності зосередити сили на 

виконанні поставлених завдань; високій наполегливості, сміливості, рішучості, 

цілеспрямованості, завзятості в подоланні виниклих труднощів, самовладанні; 

здатності брати на себе відповідальність в екстремальних ситуаціях; розвиненості 

умінь зберігати високий рівень активності, ініціативи і самостійності; здатності 

протистояти втомі, сміливо долати сумніви, розгубленість, страх. Низькі 

показники засвідчують при: недостатньому мобілізовуванні сил у складних 

ситуаціях; нездатності зосередити сили на виконанні поставленого завдання; 

низькому (неналежному) прояву наполегливості, рішучості, цілеспрямованості, 

завзятості у подоланні виниклих труднощів, самовладанні; невпевненості і 

розгубленості при ухваленні важливого рішення, нездатності чи боязні брати на 

себе відповідальність в екстремальних ситуаціях; недостатній розвиненості умінь 

зберігати активність, самостійність й ініціативу; слабо розвинених здатностях 

протистояти втомі, долати сумніви, страх. 

Є. Гаркавцев у дисертаційному дослідженні про визначення педагогічних 

умов фopмувaння професійної надійності мaйбутнix пpaцiвникiв opгaнiв 

внутpiшнix cпpaв, одним з елементів якої є професійна витривалість, виокремлює 

високий, середній і низький її рівні [72]. 

Розглянувши й узагальнивши різні підходи до виділення рівня навчальних 

досягнень, засвоєння знань і рівнів професійної витривалості майбутніх 

спеціалістів, нами визначено такі рівні розвиненості професійної витривалості 

майбутніх МВУ:  

низький рівень, який характеризується такими критеріями:  

 ціннісно-мотиваційний – при якому простежується орієнтація на власні 

потреби та благополуччя, а пріоритетною є власна матеріальна вигода; в цієї 
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категорії офіцерів недостатньо вираженні ціннісні орієнтації до військово-

професійної діяльності; негативне чи нейтрально байдуже ставлення до розвитку 

професійної витривалості, у мотиваційній сфері виражене уникнення труднощів; 

переважає бажання здобути диплом без прагнення оволодіти системою 

професійних знань і професійно важливих якостей; низька мотивація до розвитку 

професійної витривалості;  

емоційно-вольовий – характерне емоційно нейтральне чи негативне 

ставлення до процесу розвитку і результатів професійної витривалості; 

невпевненість у своїх можливостях; незнання прийомів і нерозуміння 

необхідності управління психоемоційним станом; вольові якості розвиненні слабо 

(неналежний прояв наполегливості, рішучості, цілеспрямованості, завзятості); 

притаманна збудженість, відсутність витримки і самовладання навіть у звичайних 

умовах; низька інтенсивність виконання вправ, вони часто пропускають заняття 

через хворобу; висока та середня вираженість слабкості нервової системи; 

недостатньо розвинене уміння мобілізувати себе у складній ситуації; низький 

рівень емоційно-вольової стійкості до тривалих напружень та навантажень; 

інтелектуальний – характеризується низьким рівнем володіння системою 

знань з проблеми професійної витривалості та особливістю актуалізації у 

майбутній військово-професійній діяльності; переважає репродуктивний рівень 

володіння методами, технологія і засобами розвитку професійної витривалості; 

відчуття труднощів у розуміння ролі професійної витривалості в системі 

професійної підготовки військового фахівця; знання з самоорганізації розвитку 

професійної витривалості (поставлення цілей, вибір методів і засобів, оцінка 

результатів) майбутніх МВУ несистемні та неглибокі;  

операційний – слабке володіння методами, прийомами та технологіями 

розвитку професійної витривалості; пасивність в освоєнні раціональної техніки і 

засобів розвитку професійної витривалості; низька якість рухів (точність, 

влучність, спритність, координованість); уміння і навички щодо розвитку 

професійної витривалості застосовуються на репродуктивному рівні і не завжди 

впроваджуються на практиці; недостатньо проявляються вольові якості у 
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звичайних умовах навчально-виховного процесу; емоційна напруженість 

надмірно виражена; здатність до регулювання та переносу навантаження 

військово-професійної діяльності та подолання втоми не проявляється; 

 суб’єктно-результативний – низький рівень рефлексії отриманого 

результату з професійної витривалості, що не дає змогу її розвивати на основі 

його аналізу; недостатній рівень знань щодо себе, своїх можливостей як 

особистості; використовуються стандартні прийоми самопізнання від випадку до 

випадку; схильність брати на себе відповідальність за рівень свого розвитку не 

проявляється; пасивність у прояві своїх можливостей; негативне ставлення до 

себе; важко приймає рішення, чекає контролю зі сторони; перспективу розвитку 

чітко не бачить; слабо розвинена здатність до організації військово-професійної 

діяльності; відсутня усвідомленість себе як суб’єкта взаємодії; спрямованість 

майбутніх МВУ на зовнішні (екстернали) стимули; відсутня здатність до 

самоаналізу, самооцінювання та саморефлексії результатів професійної 

витривалості; низький рівень опанування навчальної програми; м’язова та 

кардіореспіраторна витривалість розвинена недостатньо, щоб виконувати 

порогові рівні нормативів; виражена слабкість нервової системи фахівця; 

Середній рівень, який характеризується:  

за ціннісно-мотиваційним критерієм: достатньою вираженністю цінностей 

військово-професійної діяльності, пов’язаної із сутю та основним змістом 

професійної діяльності; виражається позитивно-пасивним ставленням до розвитку 

професійної витривалості, але мотиваційний полюс у досягненні не визначений, 

має місце коливання мотивації від досягнення успіху до уникнення невдач; 

присутня зовнішня позитивна мотивація до розвитку професійної витривалості, в 

якій переважають пізнавальні мотиви; майбутні МВУ вбачають користь від 

системи знань, умінь і навичок із професійної витривалості у якісному управлінні 

своїм здоров’ям та працездатністю; 

за емоційно-вольовим – свідомим ставленням до процесу розвитку і 

результатів професійної витривалості; володінням прийомами самоуправління 

психоемоційним станом; достатньою розвиненністю вольових якостей (сила волі, 
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витримка і самовладання, дисциплінованість, рішучість у подоланні труднощів, 

що виникають); джерелом вольових дій слугують внутрішні спонукання, 

наявністю епізодичних та короткочасних випадків недостатньо збалансованої 

поведінки у складних та екстремальних ситуаціях; вмінням долати труднощі, 

пов’язані з розвитком професійної витривалості; систематичним відвідуванням 

занять; середньою інтенсивністю виконання вправ; середньою чи незначною 

вираженістю витривалості нервової системи; розвиненим умінням мобілізуватися 

у складній ситуації; 

за інтелектуальним – обізнаністю з проблеми професійної витривалості та 

особливості актуалізації у майбутній військово-професійній діяльності; проявом 

реконструктивного рівня володіння певними методами, технологіями та засобами 

розвитку професійної витривалості; уявленням про роль та місце професійної 

витривалості у системі професійної підготовки військового фахівця; володінням 

окремими знаннями щодо самоорганізації розвитку професійної витривалості 

(поставлення цілей, вибір методів і засобів, оцінка результатів), але займаються не 

систематично; 

за операційним – належним володінням методами, прийомами та 

технологіями розвитку професійної витривалості; певна активність в освоєнні 

раціональної техніки і засобів розвитку професійної витривалості; середньою 

якістю рухів (точність, влучність, спритність, координованість); уміння і навички 

розвитку застосовуються на реконструктивному рівні, іноді впроваджуються на 

практиці; здатністю до прояву вольових якостей; опосередкованою вираженістю 

емоцій у навчально-виховному процесі; ситуативною здатністю до регулювання й 

переносу навантаження військово-професійної діяльності та подолання втоми; 

за суб’єктно-результативним – середнім рівнем рефлексії; результати з 

професійної витривалості аналізуються ситуативно, що не дає змогу в повному 

обсязі розвивати професійну витривалість у подальшій військово-професійній 

діяльності; у повній мірі усвідомлюють відповідальність за суб’єктний розвиток 

як офіцера; оцінюють свій рівень суб’єктного розвитку у професійній 

витривалості як необхідний, оскільки визначились в її цінностях і реалізовують 
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себе у військово-професійній діяльності; не повною мірою усвідомлюють 

необхідність у подальшому професійному зростанні; складно самостійно, без 

допомоги інших, приймають рішення; когнітивна орієнтація не визначена, але 

переважають зовнішні (екстернальні) стимули; ситуативна здатність до 

самоаналізу, самооцінювання та саморефлексії результатів професійної 

витривалості; опанування навчальної програми характеризується на 

реконструктивному рівні; рівень розвитку м’язової витривалості на задовільному 

рівні, в основному, за рахунок тих вправ, які використовуються у повсякденній 

військово-професійній діяльності; кардіоеспіраторна витривалість виражена 

середніми показниками максимального споживання кисню та пороговим 

виконанням вправ зі змісту навчання; виражений середній рівень сили нервової 

системи. 

Високий рівень, який характеризується:  

за ціннісно-мотиваційним критерієм: позитивним ставленням та проявом 

високої зацікавленості до розвитку професійної витривалості; сильним 

вираженням ціннісних орієнтацій професійної діяльності, насамперед, 

професійних, інтелектуальних та соціальних; у мотивації досягнення успіху 

переважає прагнення до успіху; високим рівнем мотивації до навчально-

пізнавальної діяльності, а саме: наявністю чітких внутрішніх мотивів до розвитку 

професійної витривалості, яку офіцери розглядають як важливу умову 

професійного вдосконалення; властиве глибоке розуміння і переконаність у 

цінностях системи знань, умінь і навичок з розвитку професійної витривалості з 

метою якісного управління своїм здоров’ям та працездатністю;  

за емоційно-вольовим – отриманням емоційного задоволення від процесу 

розвитку професійної витривалості; розумінням природи психічних станів та 

володінням різними прийомами їх оптимізації; високим рівнем розвиненості 

вольових якостей (витримка і самовладання, дисциплінованість, ініціативність, 

самоконтроль, цілеспрямованість); джерелом вольових дій слугують внутрішні 

спонукання; збалансованістю поведінки у складних та екстремальних ситуаціях; 

систематичним відвідуванням занять; високою емоційно-вольовою стійкістю до 
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тривалих напружених навантажень і вираженою здатністю протистояти втомі; 

високою та дуже високою вираженістю витривалості нервової системи; 

за інтелектуальним – глибокими і гнучкими знаннями з проблеми 

професійної витривалості та особливостей актуалізації у майбутній військово-

професійній діяльності; системними та ґрунтовними знаннями щодо методик, 

технологій і засобів розвитку професійної витривалості, що є основою 

оперативного мислення; високою оцінкою ролі і місця професійної витривалості у 

системі професійної підготовки військового фахівця, ґрунтовними знаннями щодо 

самоорганізації її розвитку (поставлення цілей, вибір методів і засобів, оцінка 

результатів), сталим інтересом до їх поповнення;  

за операційним – володінням різними методами, прийомами та 

технологіями розвитку професійної витривалості; творчим використанням техніки 

і засобів її розвитку відповідно від поставлених завдань; поліефектною якістю 

рухів (можливість виконання однієї дії за допомогою різних груп м’язів); 

активним та творчим використанням набутих умінь і навичок у практичній 

діяльності; проявом вольових якостей як у звичайних, так і в нестандартних 

ситуаціях; піднесеним емоційним станом у навчально-виховному процесі; 

здатністю до регулювання та переносу навантаження військово-професійної 

діяльності та подолання втоми; 

за суб’єктно-результативним – володінням високим рівнем рефлексії, який 

уможливлює коригувати й об’єктивно оцінювати ефективність процесу розвитку 

професійної витривалості; активною суб’єктною позицією щодо розвитку 

професійної витривалості; вираженою здатністю брати на себе відповідальність за 

її розвиток; значні успіхи у навчальній діяльності є результатом власних 

досягнень; чіткою постановкою і реалізацією перспективних цілей з урахуванням 

суб’єктивної ймовірності успіху, тому, практично, завжди досягають 

запланованих результатів; здатністю самостійно, без допомоги інших, приймати 

рішення; несприйняттям контролю зі сторони; вираженою інтернальною 

позицією, вважаючи себе відповідальними за своє здоров’я та розвиток, 

допомагають усвідомити це іншим; вираженою здатнісю до самоаналізу, 
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самооцінювання й саморефлексії результатів професійної витривалості; творчим 

рівнем опанування навчальною програмою; високим рівнем розвитку м’язової 

витривалості, пов’язаною з періодичними тренуваннями у вільний від занять час; 

вираженими високими показниками максимального споживання кисню та 

високою інтенсивністю виконання вправ на витривалість; здатністю нервової 

системи витримувати значне і тривале навантаження. 

Отже, нами визначено та обґрунтовано критерії і показники оцінювання 

розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ, що характеризують її 

структурні компоненти – ціннісно-мотиваційний, емоційно-вольовий, 

інтелектуальний, операційний, суб’єктно-результативний. На основі аналізу 

психолого-педагогічної літератури та практики запропоновано критерії 

визначення рівнів її розвиненості у майбутніх МВУ: високий, середній та 

низький. 

Визначення цих рівнів дасть змогу в подальших дослідженнях розглянути 

необхідні нам характеристики, що сприятимуть удосконаленню процесу розвитку 

досліджуваного явища, та перейти майбутнім МВУ на вищий рівень досягнень.  

 

Висновки до другого розділу 

 

1. Аналіз наукових джерел, врахування особливостей військово-професійної 

діяльності офіцерів органів військового управління дали змогу виокремити такі 

педагогічні умови розвитку професійної витривалості: педагогічне моделювання 

розвитку професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління у 

процесі оперативно-тактичної підготовки; застосування професійно-орієнтованої 

авторської методики розвитку їхньої професійної витривалості; вдосконалення 

критеріїв і показників оцінювання рівнів її розвиненості. 

2. Сучасні наукові дослідження науковців доводять, що найбільш 

ефективним науковим методом досягнення позитивних результатів щодо 

розроблення й управління педагогічними системами є педагогічне моделювання 

та його результат – відповідна модель. Теоретично обґрунтовано професійно-
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орієнтовану модель розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ, що 

складається із взаємопов’язаних компонентів – цільово-методологічного, 

змістовного, операційно-діяльнісного та діагностико-результативного. Вона є 

цілісною і подібною до оригіналу, оскільки відображає структуру і всі 

взаємозв’язки процесу розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ у 

процесі оперативно-тактичної підготовки. 

3. Запропоновано впровадити у навчально-виховний процес професійно-

орієнтовану авторську методику розвитку професійної витривалості майбутніх 

магістрів військового управління у процесі оперативно-тактичної підготовки,  

спрямованої на застосування специфічних форм, методів і засобів професійно-

прикладної фізичної підготовки, яка сприяє ефективному розвитку професійно-

важливих якостей і прикладних рухових навичок, у тому числі, враховує 

специфіку розвитку професійної витривалості за визначеним напрямом 

підготовки майбутніх МВУ. Успішність реалізації змісту професійно-прикладної 

фізичної підготовки у навчально-виховному процесі нами забезпечувалась на 

мотиваційно-пізнавальному, діяльніснму та творчо-розвивальному етапах. 

4. Доведено, що розвиненість професійної витривалості майбутніх МВУ 

потрібно оцінювати за критеріями, які характеризують її структурні елементи, 

зокрема: ціннісно-мотиваційним; емоційно-вольовим; інтелектуальним; 

операційни; суб’єктно-результативним. На основі аналізу психолого-педагогічної 

літератури та запропонованих критеріїв визначено рівні розвиненості професійної 

витривалості майбутніх МВУ: високий, середній і низький. 

Основний зміст другого розділу дисертації висвітлено в наукових 

публікаціях автора [42–49; 52; 55; 58; 59]. 
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РОЗДІЛ 3 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ 

РОБОТИ 

 

3.1. Програма й організація дослідно-експериментальної роботи 

 

Експериментальна частина дослідження передбачала з’ясування сучасного 

стану розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ і дослідно-

експериментальну перевірку педагогічних умов її розвитку у процесі оперативно-

тактичної підготовки та включала такі етапи: пошуково-констатувальний, 

формувальний та узагальнювальний. 

Основною метою першого етапу було визначення сучасного стану 

розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ. Так, для визначення 

ціннісних орієнтацій особистості у реальних умовах життєдіяльності нами 

застосовувалась методика “Діагностика реальної структури ціннісних орієнтацій 

особистості” С. Бубнова (додаток А) [258, с. 431]. Результати анкетування подано 

в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Ціннісні орієнтації майбутніх МВУ (n=179) 

№ 

з/п 
Групи цінностей 

Сума 

балів 
Місце 

1 Визнання і повага людей та вплив на оточуючих 654 1 

2 Допомога та милосердя до інших людей 648 2 

3 Здоров’я 590 3 

4 Любов 564 4 

5 Високий соціальний статус і управління людьми 495 5 

6 Військово-професійна орієнтація 473 6 

7 Приємне проведення часу, відпочинку 428 7 

8 Соціальна активність для досягнення позитивних змін в суспільстві 401 8 

9 Високий матеріальний добробут 379 9 

10 Спілкування 379 10 

11 Пошук і насолода від прекрасного 349 11 

Мотивацію майбутніх МВУ визначали за допомогою адаптованої до нашого 

дослідження методики Р. Наговіцина [154, с.424–425]. Респондентам 

пропонувалося з’ясувати значущість груп мотивів щодо розвитку їхньої 
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професійної витривалості, які потрібно було проставити, від 1 до 12, за ступенем 

їх важливості (додаток Б). Результати анкетування та ранжування виявили, що 

найбільш значущими для офіцерів є оздоровчі мотиви (табл. 3.2), їх на перше 

місце поставили 46,37 % майбутніх МВУ. Менш значущими виявились виховно-

творчі, естетичні та професійно-орієнтовані мотиви, на перше місце їх поставили 

10,61 %, 10,61 % та 9,5 % майбутніх МВУ, відповідно.  

Малозначимими для майбутніх МВУ групами мотивів є такі: пізнавально-

розвиваючі (5,59 %), адміністративні (5,59 %), рухово-діяльнісні (2,79 %), 

комунікативні (2,79 %), статусно-лідерські (2,23 %), психолого-значущі (1,68 %), 

змагально-конкурентні (1,68 %), культурно-соціологічні (0,56 %). 

Таблиця 3.2 

Значущість мотивів розвитку професійної витривалості майбутніми МВУ 

(n=179) 

№  

з/п 
Групи мотивів 

Сумарний 

ранг 
Місце 

1 Оздоровчі 530 1 

2 Естетичні 953 2 

3 Виховно-творчі 1013 3 

4 Професійно-орієнтовані 1035 4 

6 Статусно-лідерські 1186 6 

5 Рухово-діяльні 1202 5 

7 Змагально-конкурентні 1224 7 

8 Адміністративні 1226 8 

9 Комунікативні 1234 9 

10 Психолого-значущі 1264 10 

11 Пізнавально-розвиваючі 1366 11 

12 Культурно-соціологічні 1713 12 

У результаті визначення рівнів мотивації нами отримано такі результати: 

високий рівень (внутрішня мотивація) виявлено у 18,99 % майбутніх МВУ, 

середній (позитивна зовнішня мотивація) – у 54,19 %, низький (зовнішня 

мотивація) – у 26,82 % респондентів. 

Рівень знань щодо професійної витривалості у майбутніх МВУ ми 

визначали методом тестування (додаток Д). Результати їх відповідей дали змогу 

з’ясувати, що в цілому вони орієнтуються у питаннях щодо суті професійної 

витривалості – правильно відповіли 64,72 % респондентів. Дали позитивну 
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відповідь на запитання відносно різновидів втоми, чим вона характеризується та 

які ознаки надмірного психофізичного навантаження на особу – 61,23 % 57,92 % 

та 54,71 %, відповідно. Однак викликає занепокоєння те, що більшість офіцерів не 

не обізнана з методами (25,31 %) та основними підходами щодо її 

розвитку (19,26 %). Майже така ж негативна тенденція прослідковується щодо 

джерел енергозабезпечення витривалості, оскільки отримали лише 17,92 % 

правильних відповідей. Дані результати засвідчують, що у викладені навчального 

матеріалу на теоретичних і практичних заняттях не приділено достатньо уваги 

даній проблемі. 

Нами також було досліджено стан розвиненості силової та 

кардіореспіраторної витривалості та витривалості нервової системи майбутніх 

МВУ. Для визначення кардіореспіраторної витривалості нами було підібрано 

найбільш інформативні тести, а саме: біг на 1000 м, 3000 м, 5000 м та загальна 

контрольна вправа на смузі перешкод.  

Силова витривалість нами визначалася за такими вправами, як: 

підтягування на перекладині, комплексна силова вправа, згинання та розгинання 

рук в упорі на брусах. Норми оцінювання окремих вправ силової та 

кардіореспіраторної витривалості наведено в додатку Ж.  

Щодо витривалості нервової системи, то її ми визначали за методикою 

теппінг-тесту [258, с. 30]. Норми оцінювання рівня витривалості нервової системи 

наведено в додатку И. Оцінювання здійснювалося за трьохбальною шкалою: за 

високий показник в окремій вправі нараховували 3 бали, за середній – 2 бали, за 

низький – 1 бал.  

Проведена перевірка виявила, що високий рівень розвиненості силової 

витривалості мають 24,39 % респондентів, середній – 48,98 % і низький – 26,63 %, 

відповідно (табл. 3.3), з них, у підтягуванні на перекладині високий рівень 

показали 25,14 %, середній – 30,73 % і низький – 44,13 %. Дещо кращі показники 

у вправі згинання та розгинання рук в упорі на брусах – 14 %, 65,4 % та 20,7 %, 

відповідно. 
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Таблиця 3.3 

Розвиненість силової, кардіореспіраторної та витривалості нервової системи 

майбутніх МВУ, n=179 

№ 

з/п 
Назва вправи 

Рівні розвиненості 

високий середній низький всього 

к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % 

Вправи для визначення силової витривалості 

1 Підтягування на перекладині 45 25,14 55 30,73 79 44,13 179 100 

2 Комплексна силова вправа 61 34,08 91 50,84 27 15,08 179 100 

3 Згинання та розгинання рук в 

упорі на брусах 
25 13,97 117 65,36 37 20,67 179 100 

Рівень розвиненості силової 

витривалості  
43 24,39 88 48,98 48 26,63 179 100 

Вправи для визначення кардіореспіраторної витривалості  

4 Біг на 1000 м 13 7,26 103 57,54 63 35,2 179 100 

5 Біг на 3000 м 27 15,08 71 39,66 81 45,25 179 100 

6 Біг на 5000 м 43 24,02 73 40,78 63 35,2 179 100 

7 Загальна контрольна вправа 

на смузі перешкод 
78 43,58 71 39,66 30 16,76 179 100 

Рівень розвиненості 

кардіореспіраторної витривалості  
40 22,49 80 44,41 59 33,1 179 100 

Вправа для визначення витривалості нервової системи 

8 Теппінг-тест 16 8,94 16 8,94 147 82,2 179 100 

Рівень розвиненості витривалості 

нервової системи 
16 8,94 16 8,94 147 82,12 179 100 

Значно вищі показники зафіксовані при виконанні комплексної силової 

вправи 34,08 %, 50,84 % і 15,08 %, відповідно. Це пояснюється тим, що дана 

вправа складається із двох елементів – підняття тулуба та згинання й розгинання 

рук в упорі лежачи, що уможливлює набрати максимальну кількість балів завдяки 

одному з сильно розвинених елементів. Проблемним питанням залишається 

рівень кардіореспіраторної витривалості. Так, результати дослідження показали, 

що на високому рівні знаходяться лише 22,49 % майбутніх МВУ, на середньому – 

44,41 % і низькому – 33,1 %. 

Результати дослідження витривалості нервової системи засвідчили, що в 

категорії офіцерів, яку ми досліджуємо, переважають процеси гальмування над 

процесами збудження. Так, високий рівень витривалості нервової системи 

зафіксовано лише у 8,97 % офіцерів, середній – у 8,97 %, слабкий – у 82,06 % 

(рис. 3.1).  
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Отже, ми можемо констатувати, що лише 18,61 % майбутніх МВУ мають 

високий рівень розвиненості діяльнісно-практичного компонента професійної 

витривалості, середній – 34,11 % і низький – 47,28 %.  
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Рис. 3.1. Рівні розвиненості силової, кардіореспіраторної та витривалості 

нервової системи майбутніх МВУ, у % 

Для визначення сили волі ми використали адаптовану до нашого 

дослідження методику, розроблену Н. Стамбуловою [111, с. 320–324], що дає 

змогу оцінити рівень розвиненості таких вольових якостей, як: цілеспрямованість, 

наполегливість і завзятість, сміливість і рішучість, ініціативність і самостійність, 

самовладання і витривалість (додаток Г). Висновок про рівень розвиненості 

кожної вольової якості здійснювався за параметрами вираженості й 

генералізованості з урахуванням таких нормативних показників: 0–19 балів – 

низький рівень; 20–30 балів – середній; 31–40 балів – високий. Під вираженістю 

якості вчені розуміють наявність і стійкість прояву основних його ознак, під 

генералізованістю – універсальність якості, тобто широта її прояву в різних 

життєвих ситуаціях і видах діяльності [111, с. 320]. 

Діагностування рівнів розвиненості вольових якостей у майбутніх МВУ 

засвідчило (табл. 3.4), що з високим рівнем наявності і стійкості вольових якостей 

офіцерів не виявлено, із середнім – 54,19 % майбутніх МВУ, з низьким – 45,81 %. 

Високий рівень прояву вольових якостей у різних життєвих ситуаціях і видах 
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діяльності спостерігається у 0,56 % майбутніх МВУ, середній – у 53,07 %, 

низький – у 46,37 %.  

Таблиця 3.4 

Розвиненість вольових якостей у майбутніх МВУ, n=179 

№ 

з/п 
Вольова якість 

Вираженість Генералізованість 

високий середній низький високий середній низький 

к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % 

1 Цілеспрямованість 0 0 86 48,04 93 51,96 0 0 67 37,43 112 62,57 

2 
Сміливість і 

рішучість 
0 0 72 40,22 107 59,78 2 1,12 134 74,86 43 24,02 

3 
Наполегливість і 

завзятість 
0 0 97 54,19 82 45,81 1 0,56 77 43,02 101 56,42 

4 
Ініціативність і 

самостійність 
1 0,56 83 46,37 95 53,07 1 0,56 101 56,42 77 43,02 

5 
Самовладання і 

витримка 
0 0 139 77,65 40 22,35 2 1,12 95 53,07 82 45,81 

Загальний рівень 

вольових якостей 
0 0 97 54,19 82 45,81 1 0,56 95 53,07 83 46,37 

Емоційний стан нами визначався за допомогою тесту-опитувальника 

“САН” (додаток В), призначеного для оперативного оцінювання самопочуття, 

активності й настрою [196, с. 17-19]. Результати анкетування показали високі 

результати емоційного стану в режимі спокою: високий рівень виявлено в 77,65 % 

майбутніх МВУ, середній – в 12,29 %, низький – в 10,06 %. Однак після 

двохгодинного типового практичного заняття з навантаженням середньої 

інтенсивності (ЧСС – 135-145 уд. хв.), результати істотно погіршились, а саме: 

високий рівень виявлено у 48,6 % майбутніх МВУ, середній – у 27,93 %, низький 

– у 23,47 % (табл. 3.5).  

Таблиця 3.5 

Результати оцінювання рівнів розвиненості емоційних якостей  

у майбутніх МВУ, n=179 

№ 

з/п 

Показники 

психоемоційного 

стану 

До навантаження Після навантаження 

високий середній низький високий середній низький 

1 Самопочуття 145 81,0 19 10,62 15 8,38 92 51,39 48 26,82 39 21,79 

2 Активність 111 62,01 33 18,43 35 19,55 64 35,75 54 30,17 61 33,08 

3 Настрій 161 90,14 14 7,75 4 2,11 106 59,22 47 26,25 26 14,53 

Загальний рівень 

емоційного стану 
139 77,65 22 12,29 18 10,06 87 48,6 50 27,93 42 23,47 
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Визначення сучасного стану суб’єктності майбутніх МВУ проводилось за 

методикою М. Щукіної “Рівень розвитку суб’єктності особистості” (РРСО) [262], 

що уможливило визначити характеристику її загального рівня, а також шість 

показників, відповідно до шкал опитувальника: активність – реактивність, 

опосередкованість – неопосередкованість, автономність – залежність, 

самоціннісність – малоціннісність, цілісність – неінтегративність, креативність – 

репродуктивність. 

Результати визначення рівнів суб’єктності у майбутніх МВУ показали 

(табл. 3.6), що тільки в 39,11 % з них переважає суб’єктність їхньої особистості, а 

в більше, як половини, а саме, 60,89 %, переважає об’єктність.  

Таблиця 3.6 

Результати діагностування рівня розвиненості суб’єктності 

у майбутніх МВУ, n=179 

№ 

з/п 

Суб’єктність Об’єктність 

Показник 

суб’єктності 

чітко 

виражена 
переважає переважає 

чітко 

виражена 
Показник  

об’єктності 
К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % 

1 Активність 0 0 22 12,29 153 85,48 4 2,23 Реактивність 

2 Опосередкованість 0 0 135 75,42 44 24,58 0 0 Неопосередкованість 

3 Автономність 0 0 34 18,99 135 75,42 10 5,59 Залежність 

4 Самоціннісність 0 0 34 18,99 145 81,01 0 0 Малоціннісність 

5 Цілісність 0 0 82 45,81 93 51,96 4 2,23 Неінтегративність 

6 Креативність 4 2,23 80 44,7 93 51,96 2 1,11 Репродуктивність 

Загальний рівень 

суб’єктності 
0 0 70 39,11 109 60,89 0 0 

Загальний рівень 

об’єктності 

Отже, дослідження сучасного стану розвиненості професійної витривалості 

майбутніх МВУ дає підставу припустити, що за традиційних підходів до 

організації навчально-виховного процесу досягти її високого рівня досить 

складно. Такий стан підтвердив необхідність пошуку та обґрунтування 

педагогічних умов розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ у процесі 

оперативно-тактичної підготовки.  

Саме тому для вирішення завдань дослідження щодо розвитку професійної 

витривалості майбутніх МВУ ми організували та провели формувальний 
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експеримент. При цьому було заплановано перевірити гіпотезу про те, що 

розвиток їхньої професійної витривалості буде результативним за таких умов: 

педагогічне моделювання розвитку професійної витривалості майбутніх 

МВУ у процесі оперативно-тактичної підготовки;  

застосування професійно-орієнтованої авторської методики розвитку їхної 

професійної витривалості у процесі оперативно-тактичної підготовки;  

удосконалення критеріїв і показників оцінювання рівнів розвиненості їхньої 

професійної витривалості. 

Для проведення дослідженя були обрані експериментальна (ЕГ) і 

контрольна (КГ) групи по 18 майбутніх МВУ у кожній. Після визначення ЕГ і КГ 

ми провели їх вхідне діагностування за допомогою блоку методик, тестів та 

анкет (табл. 3.7) з метою визначити реальний початковий рівень розвиненості 

їхньої професійної витривалості. Цей інструментарій був підібраний згідно з 

розробленими та обґрунтованими нами критеріями визначення її розвиненості у 

майбутніх МВУ та їх показниками (див. § 2.5). 

При виборі груп було дотримано вимог репрезентативності та однорідності. 

За основними якісними показниками та рівнем розвиненості компонентів 

професійної витривалості майбутніх МВУ ці групи виявились однорідними, що 

підтверджено методами математичної статистики.  

Так, для визначення показника “мотивація до розвитку професійної 

витривалості” ціннісно-мотиваційного критерію нами використовувалась 

методика “Мотивація успіху чи уникнення невдач” А. Реана [112]. Дана 

методика (додаток П) уможливлює визначити мотиваційний полюс особистості 

майбутнього МВУ – на невдачу (боязнь невдачі) чи мотивацію на успіх (надія на 

успіх). Результати ми інтерпретували таким чином: якщо випробуваний набирає 

від 1 до 7 балів, то діагностується мотивація на невдачу; коли ж сума становить 

від 14 до 20 балів –це мотивація на успіх; якщо кількість набраних балів у межах 

від 8 до 13, то слід вважати, що мотиваційний полюс не виражений, однак при 8-9 

балах мотивація випробуваного ближча до уникнення невдачі, а коли 12-13 балів 

– ближча до прагнення досягти успіху. 
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Таблиця 3.7 

Критерії та показники оцінювання рівнів розвиненості професійної 

витривалості майбутніх МВУ та методики їх діагностування 

№ 

з/п 
Критерії Показники  Методики діагностування  

1 

ц
ін

н
іс

н
о

-м
о
ти

в
ац

ій
н

и
й

 цінності військово-професійної 

діяльності методика “Діагностика реальної 

структури ціннісних орієнтацій 

особистості” С. Бубнова [258] 

мотивація до розвитку професійної 

витривалості 
методика “Мотивація успіху чи 

уникнення невдач” А. Реана [112]; 

методика вибору групи мотивів 

щодо розвитку професійної 

витривалості (додаток Б). 

2 

ем
о
ц

ій
н

о
-

в
о
л
ь
о
в
и

й
 

сила-слабкість нервової системи методика діагностування 

властивостей нервової системи 

(теппінг-тест) [258]. 

розвиненість вольових якостей  методика самооцінки вольових 

якостей Н. Стамбулової [111]. 

емоційна готовність до розвитку 

професійної витривалості  

методика самооцінки емоційного 

стану САН [196]. 

3 

ін
те

л
ек

ту
ал

ьн
и

й
 знання щодо методик, технологій, 

засобів розвитку професійної 

витривалості, прояву вольових та 

емоційних якостей;  

анкета діагностування знань 

(додаток Д); 

експертне оцінювання. 

знання щодо організації 

саморозвитку професійної 

витривалості з урахуванням вікових 

та індивідуальних особливостей 

анкета діагностування знань 

(додаток Д); 

експертне оцінювання. 

4 

о
п

ер
ац

ій
н

и
й

 

опанування раціональних методів, 

прийомів і технологій розвитку 

професійної витривалості 

анкета самооцінки рівня 

розвиненості професійної 

витривалості (Додаток К); 

експертне оцінювання рівня 

розвиненості професійної 

витривалості у майбутніх МВУ  

(Додаток Л) 

прояв вольових та емоційних 

якостей 

здатність регулювати та переносити 

навантаження військово-професійної 

діяльності та долати втому 

5 

су
б

’є
к
тн

о
-

р
ез

у
л
ь
та

ти
тв

н
и

й
 

професійна суб’єктність майбутніх 

МВУ 

методика діагностики рівня 

розвитку рефлективності 

А. В. Карпова [118]; 

методика “Когнітивна орієнтація 

(локус контроля)” [112] 

методика визначення рівня 

суб’єктності М. Щукиної [262] 

фізична витривалість перелік вправ з НФП-2014 [189];  

сучасні технологійї тестування [270] 

витривалість нервової системи методика теппінг-тест [258] 
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Наступною методикою визначення мотивації майбутніх МВУ щодо 

розвиненості професійної витривалості була адаптована до нашого дослідження 

методика Р. Наговіцина [154, с.424–425] та методика Б. Маркуса [271]. Мета цієї 

методики – експрес-діагностика мотивації майбутніх МВУ до розвитку 

професійної витривалості. Відтак, респонденту пропонувалась анкета (додаток Б), 

в якій йому необхідно було вибрати групи мотивацій і проставити ранг із 1 по 12 

(найвищий ранг – 1, найнижчий – 12). 

Підрахунок балів здійснювався за такою формулою:  

 

 М1 * 3 + М2 * 2 + М3 + М4 - 1 = X,   (3.1) 

 

де М1 – мотив 1 рангу, М2 – мотив 2 рангу, М3 – мотив 3 рангу, М4 – мотив 

4 рангу, X – підсумкова кількість балів. 

Кожна група мотивів має різні початкові бали: професійно-орієнтовані – 10, 

психолого-значущі – 9, оздоровчі – 8, рухово-діяльні – 7, пізнавально-розвиваючі – 

6, виховно-творчі – 5, естетичні – 4, змагально-конкурентні – 3, комунікативні – 2, 

статусно-лідерські – 1, культурно-соціологічні – 0, адміністративні – (- 1). 

Інтерпретація результатів проводилася таким способом: високий рівень – 

визначена внутрішня позитивна мотивація – понад 52 бали (включно); середній – 

виявлена зовнішня позитивна мотивація – від 36 до 51 бали (включно); низький – 

виділена відсутність мотивації чи зовнішня незначна мотивація – менше 36 балів.  

Показник “наявність ціннісних військово-професійних орієнтацій” ціннісно-

мотиваційного компонента ми визначали за допомогою адаптованої до нашого 

дослідження методики “Діагностика реальної структури ціннісних орієнтацій 

особистості” за С. Бубновим (додаток А). Дана методика містить 66 закритих 

запитань, що спрямовані на вивчення реалізації ціннісних орієнтацій особистості 

в реальних умовах життєдіяльності [258, с. 431]. 

Ступінь вираженості кожної ціннісної орієнтації особистості визначається 

за допомогою ключа, представленого у бланку відповідей. Відповідно до цього, 

підраховується кількість позитивних відповідей у всіх одинадцяти шпальтах 

цінностей. За результатами опрацьованих персональних даних будується 



166 

графічний профіль, що відображає вираженість кожної цінності. Для цього по 

вертикалі фіксується кількісна вираженість цінностей (за шестибальною 

системою), а по горизонталі – види цінностей. 

У контексті вивчення емоційної складової у процесі розвитку професійної 

витривалості нами використовувалась методика діагностування емоційного 

показника розвитку професійної витривалості за тестом “САН” (самопочуття, 

активність, настрій), що розроблена В. Доскіним, Н. Лаврентьєвою, В. Шарай і 

М. Мірошниковим [196, с. 17–19]. Ця методика спрямована на дослідження 

особливостей психоемоційного стану. При розробці методики автори виходили з 

того, що три основні складові функціонального психоемоційного стану – 

самопочуття, активність і настрій можуть бути охарактеризовані полярними 

оцінками, між якими існує континуальна послідовність проміжних значень. 

Сам опитувальник (додаток В) складається із 30 пар слів, які є полярними 

характеристиками (по 10 пар слів для кожної категорії) та відображають: 

рухливість, швидкість і темп протікання функцій (активність); силу, здоров’я, 

стомлення (самопочуття); характеристику емоційного стану (настрій). У бланку 

обстеження між полярними характеристиками розташовується рейтингова шкала, 

яка складається з індексів, від 0 до 3, розташованих між 30 парами слів 

протилежного значення (антонімами). Респондент має вибрати й позначити 

цифру, яка найбільш точно відображає його стан на момент обстеження. 

При опрацюванні цифри перекодовуються таким чином: індекс 3, який 

відповідає незадовільному самопочуттю, низькій активності і поганому настрою, 

приймається за 1 бал; наступний за ним індекс 2 – за 2 бали; індекс 1 – за 3 бали і 

так до індексу 3 із протилежного боку шкали, який, відповідно, приймається за 

7 балів (потрібно враховувати, що полюси шкали постійно змінюються). 

Запитання 1, 2, 5–8, 11–14, 17–20, 23–26, 29, 30 оцінюються від семи до одного, а 

питання 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28 – від одного до семи балів.  

Отже, позитивні стани завжди отримують високі бали, а негативні – низькі. 

За “наведеними” балами і вираховується середнє арифметичне – як в цілому, так і 

окремо – за активністю, самопочуттям і настроєм. Потрібно врахувати, що при 
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аналізі функціонального стану важливі не лише значення окремих його 

показників, а й їх співвідношення. Це пояснюється тим, що в особи, яка не 

піддавалась фізичному навантаженню, оцінки активності, настрою і самопочуття, 

зазвичай, приблизно рівні, а в міру наростання втоми співвідношення між ними 

змінюється за рахунок відносного зниження самопочуття й активності, в 

порівнянні з настроєм [196, с. 19]. 

Результати тестування: високий рівень (сприятливий емоційний стан) – 50 і 

більше балів (включно); середній (нейтральний емоційний стан) – 40-49 

(включно); низький (несприятливий емоційний стан) – менше 40 балів. Запитання 

про самопочуття – 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26; запитання про активність – 3, 4, 

9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28; питання про настрій – 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30 

балів. 

Для визначення сили волі ми використали адаптовану до нашого 

дослідження методику, розроблену Н. Стамбуловою [111, с. 320-324], що дає 

змогу оцінювати рівень розвиненості таких вольових якостей: цілеспрямованість; 

наполегливість і завзятість; сміливість і рішучість; ініціативність і самостійність; 

самовладання і витримка.  

Майбутнім МВУ пропонувалося уважно прочитати кожне із 20 суджень 

вольової якості, продумати, наскільки воно характерно для них. Виходячи з цього, 

вибрати відповідну відповідь із п’яти запропонованих варіантів, її номер 

поставити в протоколі навпроти номера відповідного судження. У визначеній 

методиці пропонувалися такі варіанти відповідей: наприклад, якщо респондент 

визначив, що “Так не буває”, тоді в протокол (додаток Г) ставить “+2”; “Мабуть, 

неправильно” – “+1”; “Може бути” – “0”; “Напевно, так” – “-1”; Упевнений, що 

так” “-2”. 

Висновок про рівень розвиненості кожної вольової якості здійснювався за 

параметрами вираженості й генералізованості з урахуванням таких нормативних 

показників: 0–19 балів – низький рівень; 20–30 балів – середній; 31–40 балів – 

високий. Так, під вираженістю якості вчені розуміють наявність і стійкість прояву 
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основних його ознак; під генералізованістю – універсальність якості, тобто 

широта її прояву в різних життєвих ситуаціях і видах діяльності [100, с. 320-324]. 

Положення 1, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20 слугують для діагностики 

вираженості вольових якостей, положення 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 15, 19 – для 

діагностики генералізованості вольових якостей.  

Визначаючи стан професійної витривалості за інтелектуальним критерієм 

майбутніх МВУ, ми використали метод тестування (додаток Д), який містив 16 

запитань – 4 блоки по 4 запитання. У першому блоці нами відображені запитання 

продуктивного рівня, у другому – репродуктивного, в третьому – творчого, у 

четвертому – реконструктивного. Перші 12 з них пропонувались закритого типу з 

трьома варіантами відповідей, і лише один варіант був правильний. За кожну 

правильну відповідь офіцери отримували бали, в залежності від рівня складності. 

За правильну відповідь на запитання першого блоку продуктивного рівня офіцер 

отримував 4 бали. Відповівши на запитання другого блоку репродуктивного 

рівня, майбутній МВУ отримував 2 бали. Третій блок,  із запитаннями творчого 

рівня, оцінювався найвище – 5 балів. За неправильну відповідь майбутній магістр 

отримував лише 1 бал. Четвертий блок, в якому містились запитанняі з 13 по 16 – 

реконструктивного рівня – були відкритого типу. Нарахування балів у цьому 

блоці ми здійснювали так: за неповну відповідь нараховувався 1 бал, за 

правильну, проте недостатньо обґрунтовану – 2 бали, за повну й обґрунтовану 

відповідь – 3. Якщо майбутній МВУ набирав менше 29 балів, то ми зараховували 

його до групи з низьким рівнем професійної витривалості за інтелектуальним 

критерієм, якщо від 29 до 41 балів – до середнього, якщо від 42 до 54 – до 

високого. 

Для оцінювання професійної витривалості майбутніх МВУ за операційним 

критерієм, нами було запропоновано дві анкети а саме: перша, в якій майбутні 

МВУ давали самооцінку рівню розвиненості професійної витривалості 

(Додаток К); друга – група експертів здійснювала оцінювання рівнів розвиненості 

професійної витривалості у майбутніх МВУ за визначеними нами критеріями та 

показниками (Додаток Л). 
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Визначення суб’єктно-результативного критерію здійснювалося за 

методиками та тестами, що характеризують відповідні його показники. Аналіз 

психолого-педагогічної літератури засвідчив, що суб’єктність як інтегративна 

якість особистості має достатньо складну структуру, що характеризується 

автономністю, активністю, відповідальністю, креативністю, рефлективністю, 

самоцінністю, цілісністю (К. Абульханова-Славська [1], Н. Я. Большунова [28], 

А. Брушлинський [34], В. Ягупов [267]). Тому із переліку запропонованих 

методик, які повною мірою заслуговують на увагу, розкриваючи вищезазначені 

характеристики суб’єктності, в нашому дослідженні знайшла відображення та 

наукову перевагу методика “Рівень розвитку суб’єктності особистості”, 

розроблена М. Щукіною [262], що спрямована на діагностування не ситуативної 

суб’єктності, а на особистісну розвиненість позаситуативної суб’єктності як 

здатності постійно ініціювати, організовувати й контролювати свою соціальну 

активність, тобто, чим більше розвинена, сформована й організована особистість, 

тим стабільнішим буде для неї типовий прояв суб’єктності [262, с. 95-96]. 

З цією метою в опитувальник (додаток Е) були включені прямі і зворотні 

твердження, де прямо – описуються дії, почуття, переконання особистості як 

суб’єкта соціальних відносин, а переносно – як об’єкта. Отже, ця методика дає 

змогу визначити сумарний показник, що характеризує загальний рівень 

розвиненості суб’єктності-об’єктності особистості, а також шість показників, 

відповідно до шкал опитувальника: активність – реактивність, опосередкованість 

– неопосередкованість, автономність – залежність, самоціннісність – 

малоціннісність, цілісність – неінтегративність, креативність – репродуктивність. 

Для порівняння рівнів шести шкал при аналізі результатів, показники з 

кожної шкали множаться на коригуючі коефіцієнти: к = 1 для шкал активність – 

реактивність і опосередкованість – неопосередкованість, к = 1,18 для шкал 

автономність – залежність і самоціннісність – малоціннісність, к = 1,63 для шкал 

цілісність – неінтегративність, креативність – репродуктивність. 

За результатами діагностування визначається профіль суб’єктності-

об’єктності особистості, який є характерним для респондента. При цьому 
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мінімальний бал за шкалою (0 балів) буде означати об’єктний полюс шкали, а 

максимальний бал (52 бали) – суб’єктний. Отже, чим більшу кількість балів за 

шкалою набрав респондент, тим вищий рівень його суб’єктності. 

Так, окрім особливостей суб’єктності, визначених у методиці М. Щукіної, 

нас також цікавлять такі характеристики, як рефлексивність і здатність нести 

відповідальність за рівень професійної витривалості та її розвиток. 

На нашу думку, найбільш повно розробив проблему рефлексивності і 

методологію її дослідження А. Карпов [118]. Ним разом з В. Пономарьовою 

створена методика “Оцінка рефлективності”, в якій дана характеристика 

рефлексивності минулої, нинішньої, майбутньої діяльності, а також 

рефлексивності спілкування (додаток У). При інтерпретації результатів доцільно 

виходити з диференціації отриманих результатів трьох основних категорій. 

Результати методики, рівні чи більші, ніж 7 стенів, свідчать про високорозвинену 

рефлексивність, від 4 до 7 стенів – індикатори середнього рівня, менші 4-х стенів 

– низького. 

Здатність нести відповідальність за рівень професійної витривалості та її 

розвиток ми досліджували за методикою “Когнітивна орієнтація (локус 

контролю)” Дж. Роттера [112, с. 509–511], що дає змогу виявляти спрямованість 

особистості на зовнішні (екстернали) чи внутрішні (інтернали) стимули 

(додаток Р). Відповідну спрямованість майбутніх МВУ ми встановлювали за 

відносним перевищенням сумарних балів показників інтернальності чи 

екстернальності. 

Для визначення кардіореспіраторної витривалості ми основувались на 

працях вітчизняних і зарубіжних дослідників [180; 227; 228; 273; 275; 277] щодо 

найбільш інформативних тестів, які характеризують дану властивість, а саме: біг 

на 1000 м, 3000 м і 5000 м. Силова витривалість нами визначалась за такими 

вправами: підтягування на перекладині, комплексна силова вправа, згинання та 

розгинання рук в упорі на брусах. Норми оцінювання окремих вправ силової та 

кардіореспіраторної витривалості наведено в додатку Ж.  



171 

Витривалість нервової системи ми визначали за методикою теппінг-

тесту [258, с. 30]. Норми оцінювання рівнів витривалості нервової системи 

наведено в додатку И. Оцінювання здійснювалося за трьохбальною шкалою: 

високий показник в окремій вправі позначався 3-а балами,  середній – 2-а, 

низький – 1.  

В ЕГ була апробувана професійно-орієнтована авторська методика розвитку 

професійної витривалотсі майбутніх МВУ і здійснена експериментальна 

перевірка результативності теоретично обґрунтованої моделі її розвитку у процесі 

оперативно-тактичної підготовки. Умовно методику розглянуто як цикл навчання 

та розбито на три етапи: мотиваційно-пізнавальний (1 семестр 1 курс навчання), 

діяльнісний (2 семестр 1 курс ), творчо-розвивальний (2 курс навчання). Даний 

підхід надав нам змогу після кожного періоду спостерігати ефективність 

педагогічних умов. У разі відхилень, нами коригувались тактичні та оперативні 

цілі, а також вносилися відповідні поправки у наповнення змістовного та 

операційно-діяльнісного блоків моделі розвитку професійної витривалості 

майбутніх МВУ.  

Діагностико-результативний блок моделі уможливив визначити, наскільки 

відбулися зміни у рівні розвиненості професійної витривалості ЕГ і КГ на початку 

та в кінці експериментального дослідження. Для цього наприкінці формувального 

експерименту був проведений вихідний контроль, в якому перевірено 

ефективність впровадження у навчально-виховний процес ВВНЗ педагогічних 

умов розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ. На даному етапі 

експерименту нами було застосовано ті ж методики дослідження, які 

використовувались на вхідному діагностуванні формувального етапу 

експерименту. Для підтвердження достовірності отриманих результатів вхідного 

та вихідного контролів нами було використано непараметричні методи 

математичної статистики, а саме, критерій Вілкоксона [12; 166; 212], який дав 

змогу проаналізувати статистичні дані та встановити кількісні залежності між 

досліджуваними явищами і здійснити інтерпретацію результатів упровадження 

педагогічних умов розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ. 



172 

На третьому етапі ми здійснили узагальнення результатів дослідження; 

провели статистичне опрацювання отриманих даних; систематизували й описали 

результати експериментальної роботи; оформили дисертаційне дослідження і 

впровадили його результати у практику підготовки майбутніх МВУ; 

сформулювали загальні висновки; розробили методичні рекомендації щодо 

розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ у процесі оперативно-

татктичної підготовки; визначили перспективи подальшого наукового пошуку 

окресленої проблеми. На всіх цих етапах результати експерименту 

висвітлювалися в наукових публікаціях, виступах на науково-практичних 

конференціях, семінарах. 

Статистичний аналіз результатів експериментальної перевірки 

результативності педагогічних умов розвитку професійної витривалості 

майбутніх МВУ здійснено в наступному підрозділі. 

 

3.2. Аналіз результатів експериментального дослідження 

 

Для підтвердження результативності педагогічних умов розвитку 

професійної витривалості майбутніх МВУ було проведено порівняння отриманих 

даних ЕГ і КГ за розробленими нами критеріями та показниками на початку й 

наприкінці формувального експерименту.  

Вхідне та вихідне її діагностування ми здійснили за допомогою блоку тестів 

і методик, наведених у § 1 розділу 3. Отримані результати були представлені 

трьома рівнями (низький, середній, високий), що відповідало визначеним нами 

рівням розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ. 

Так, результати вхідного діагностування засвідчують, що переважна 

більшість майбутніх МВУ як ЕГ, так і КГ на початковому етапі дослідження 

показали середній і низький рівні розвиненості даної якості, особливо за такими 

критеріями, як: інтелектуальний, операційний і суб’єктно-

результативний (табл. 3.8).  
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Аналіз емпіричних даних вхідного діагностування засвідчує, що за 

основними якісними показниками та рівнем розвиненості компонентів 

професійної витривалості майбутніх МВУ на початок формувального етапу 

педагогічного дослідження ці групи були однорідними, що підтверджено 

методами математичної статистики [12; 82; 89; 95; 124; 212]. Даний факт було 

засвідчено при проведенні порівняння рівнів її розвиненості в ЕГ та КГ на 

початку формувального експерименту. Для цього використовували критерій 

Колмогорова-Смірнова (табл. 3.9–13), за допомогою якого оцінювали істотність 

різниці між вибірками [12, с. 53-55; 95, с. 108–109; 124]. 

Таблиця 3.8 

Результати розподілу майбутніх МВУ під час вхідного діагностування за 

рівнями розвиненості професійної витривалості, n=36 

Критерії Групи 

Рівні розвиненості професійної витривалості 

високий середній низький 

к-ть  % к-ть  % к-ть  % 

ціннісно-мотиваційний 
ЕГ 3 16,67 11 61,11 4 22,22 

КГ 4 22,22 9 50 5 27,78 

емоційно-вольовий 
ЕГ 3 16,67 6 33,33 9 50 

КГ 3 16,67 7 38,89 8 44,44 

інтелектуальний 
ЕГ 1 5,56 8 44,44 9 50 

КГ 1 5,56 10 55,56 7 38,88 

операційний 
ЕГ 2 11,12 8 44,44 8 44,44 

КГ 0 0 8 44,44 10 55,56 

суб’єктно-результативний 
ЕГ 2 11,12 9 50 7 38,88 

КГ 3 16,68 8 44,44 7 38,88 

Зазначений критерій уможливлює знайти точку, в якій сума накопичених 

розбіжностей між двома розподілами є найбільшою та оцінити достовірність цієї 

розбіжності. Алгоритм застосування критерію Колмогорова-Смірнова такий: 

1. Записати варіаційні ряди ЕГ і КГ. 

2. Вирахувати емпіричні частоти ЕГ і КГ (f). 

3. Визначити відносні емпіричні частоти ЕГ (fемп) і КГ (fконт). 

4. Визначити накопичені відносні емпіричні частоти ЕГ (Fемп) та КГ (Fконт). 
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5. Записати модулі різниці накопичених емпіричних відносних частот 

dmax=│Fемп – Fконт│. 

6. Знайти найбільший модуль різниці накопичених емпіричних відносних 

частот dmax. 

Розрахунок значення dmax для ціннісно-мотиваційного критерію подано в 

табл. 3.9. Серед отриманих модулів накопичених частот вибираємо найбільший 

модуль, який позначається dmax. У наших розрахунках 0,06>0,05, тому dmax = 0,06. 

Емпіричне значення критерію емп  визначається за допомогою формули 3.2: 

 

,       (3.2) 

де n1 та n2 – кількість майбутніх МВУ в ЕГ і КГ відповідно. 

Таблиця 3.9 

Розрахунок значення для dmax ціннісно-мотиваційного критерію на вхідному 

діагностуванні 
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високий 3 4 0,17 0,22 0,17 0,22 0,05 

середній 11 9 0,61 0,5 0,78 0,72 0,06 

низький 4 5 0,22 0,28 1 1 - 

сума n1=18 n2=18 1 1 - - - 

Для формулювання висновків щодо однорідності груп з використанням 

даного критерію, порівняємо експериментальне значення критерію з його 

критичним значенням, яке визначається за спеціальною таблицею, виходячи з 

рівня значимості р. За нульову гіпотезу (Н0) приймемо твердження про те, що ЕГ і 

КГ незначимо відрізняються одна від одної за рівнем розвиненості професійної 

витривалості згідно ціннісно-мотиваційним критерію. При цьому нульову 
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гіпотезу варто прийняти лише в тому разі, якщо значення критерію, яке ми 

спостерігаємо, не перевищує його критичного значення. У нашому випадку: 

 

вважаючи, що р ≤ 0,05, за таблицею визначення критичного значення 

критерію: кр (0,05) = 1,36. 

Таким чином, емп =0,54<1,36= кр . Тому на підставі прийняття рішення для 

критерію Колмогорова-Смірнова можна стверджувати, що відмінності у 

розподілах майбутніх МВУ ЕГ і КГ за рівнями розвиненості професійної 

витривалості за ціннісно-мотиваційним критерієм не є статистично значущими. 

Для всіх інших критеріїв було аналогічно розраховано емпіричні значення 

критерію  . 

Для емоційно-вольового критерію dmax=0,06 (табл. 3.10).  

Таблиця 3.10 

Розрахунок значення для dmax емоційно-вольового критерію на вхідному 

діагностуванні 
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високий 3 3 0,17 0,17 0,17 0,17 0 

середній 6 7 0,33 0,39 0,5 0,56 0,06 

низький 9 8 0,5 0,44 1 1 - 

сума n1=18 n2=18 1 1 - - - 

Розраховуємо емп для даного критерію, підставляючи у формулу відомі нам 

дані: 

 

 

Таким чином, емп =0,54<1,36= кр . На підставі прийняття рішення для 

критерію Колмогорова-Смірнова можна стверджувати, що відмінності у 
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розподілах майбутніх МВУ ЕГ і КГ за рівнями розвиненості професійної 

витривалості за емоційно-вольовим критерієм не є статистично значущими. 

Для інтелектуального критерію професійної витривалості dmax = 0,11, 

результати розрахунку якого наведено в табл. 3.11, розраховуємо емп , 

підставляючи у формулу відомі нам дані: 

99,0
1818
181811,0 

емп  

Таким чином, емп =0,99<1,36= кр , а це свідчить, що відмінності у 

розподілах майбутніх МВУ ЕГ і КГ за рівнями розвиненості професійної 

витривалості за інтелектуальним критерієм не є статистично значущими. 

Таблиця 3.11 

Розрахунок значення для dmax інтелектуального критерію на вхідному 

діагностуванні 
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високий 1 1 0,06 0,06 0,06 0,06 0 

середній 8 10 0,44 0,55 0,5 0,61 0,11 

низький 9 7 0,5 0,39 1 1 - 

сума n1=18 n2=18 1 1 - - - 

Розрахункові дані операційного критерію (табл. 3.12) – різниця 

накопичених частот за модулем dmax = 0,12. Розраховуємо емп , підставляючи у 

формулу відомі нам дані: 

08,1
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емп  

Отже, емп =1,08<1,36= кр , тому відмінності в розподілах майбутніх МВУ 

ЕГ і КГ за рівнями розвиненості професійної витривалості за операційним 

критерієм не є статистично значущими. 
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Таблиця 3.12 

Розрахунок значення для dmax операційного критерію на вхідному 

діагностуванні 
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високий 2 0 0,12 0 0,12 0 0,12 

середній 8 8 0,44 0,44 0,56 0,44 0,12 

низький 8 10 0,44 0,56 1 1 - 

сума n1=18 n2=18 1 1 - - - 

Отримані дані суб’єктно-результативного критерію засвідчують, що dmax = 

0,06 (табл. 3.13). Розраховуємо емп , підставляючи у формулу відомі нам дані: 
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Таблиця 3.13  

Розрахунок значення для dmax суб’єктно-результативного критерію на 

вхідному діагностуванні 
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високий 2 3 0,11 0,17 0,11 0,17 0,06 

середній 9 8 0,5 0,44 0,61 0,61 0 

низький 7 7 0,39 0,39 1 1 - 

сума n1=18 n2=18 1 1 - - - 

Розрахунок показав, що емп =0,54<1,36= кр , тому відмінності у розподілах 

майбутніх МВУ ЕГ і КГ за рівнями розвиненості професійної витривалості за 

суб’єктно-результативним критерієм не є статистично значущими. 
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Отже, емпіричне значення емп  за всіма критеріями оцінювання професійної 

витривалості майбутніх МВУ знаходиться в зоні незначущості і підтверджує 

нульову гіпотезу (Н0) про те, що вибірки майбутніх МВУ КГ і ЕГ незначимо 

відрізняються одна від одної. 

Після формувального етапу педагогічного експерименту нами було 

проведено повторне діагностування в ЕГ і КГ. Використано такі ж методи 

дослідження, що й при проведенні констатувального етапу. Вони дали змогу 

виявити в майбутніх МВУ динаміку розвиненості показників професійної 

витривалості та здійснити порівняльний аналіз.  

Отже, проаналізуємо отримані результати за визначеними нами критеріями і 

показниками на вхідному й вихідному діагностуванні формувального 

експерименту та порівняємо їх. Для зіставлення показників, виміряних у двох 

різних умовах на одній і тій же вибірці досліджуваних, ми використали критерій 

W – критерій Вілкоксона [12, с. 56; 166, с. 119; 212, c. 94], який дає змогу 

визначити, чи є значнішими зміни показника в одному напрямі, ніж в іншому. 

Даний критерій поетапно розраховують за таким алгоритмом: 

1. Скласти список досліджуваних в алфавітному порядку. 

2. Вирахувати різницю між індивідуальними значеннями на вхідному та 

вихідному (контрольному) зрізах. 

3. Перевести різницю в абсолютні величини та записати їх окремим 

стовпцем. 

4. Проранжувати абсолютні величини різниць, закріплюючи за найменшим 

значенням найнижчий ранг. Перевірити збіг отриманих сум рангів з 

розрахунковою сумою. 

5. Відмітити ранги, які відповідають нетиповим змінам. 

6. Підрахувати суму рангів за формулою 3.3: 

 W = ∑Rr.      (3.3) 

де Rr – ранги значень, що відповідають  нетиповим змінам показника. 

7. Визначити критичні значення Wкр для даного n за таблицею [12, с. 324]. 

Якщо Wємп менше чи дорівнює Wкр, то зріз у домінуючих змінах за інтенсивністю 
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достовірно переважає. 

Порівнявши результати формувального етапу експерименту, ми визначили 

істотні зміни у стані розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ за 

ціннісно-мотиваційним, емоційно-вольовим, інтелектуальним, операційним і 

суб’єктно-результативним критеріями (табл. 3.14–18). Так, незважаючи не те, що 

результати ЕГ на початку експерименту були нижчими, ніж у КГ, після 

проведення формувального етапу експерименту результати в ЕГ істотно 

випереджають у КГ.  

У табл. 3.14 та на рис. 3.2 і 3.3 наведено результати розвиненості показників 

ціннісно-мотиваційного критерію до і після формувального етапу експерименту.  

Таблиця 3.14 

Динаміка розвиненості показників ціннісно-мотиваційного критерію 

професійної витривалості майбутніх МВУ (W0,05 = 47, W0,01 = 32) 

Аналіз результатів цих показників засвідчив значніші зміни в ЕГ, ніж у КГ, 

а саме: високий рівень мотивації до військово-професійної діяльності зріс із 

16,67 % до 38,88 %, мотивації до розвитку професійної витривалості – з 16,67% до 

44,44 %. Ці результати є статистично значущими для ЕГ на рівні p≤0,01. 

У КГ високий рівень мотивації до військово-професійної діяльності зріс із 

27,78 % лише до 33,33 %, мотивації до розвитку професійної витривалості – з 

16,67% до 22,22 %. 

 

Показники Рівні 

Формувальний етап експерименту 

ЕГ КГ 

початок кінець 
Wекс 

початок кінець 
Wекс 

к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % 

мотивація до 

військово-

професійної 

діяльності 

високий 3 16,67 7 38,88 

10,5 

5 27,78 6 33,33 

48,5 середній 12 66,67 10 55,56 10 55,56 10 55,56 

низький 3 16,67 1 5,56 3 16,67 2 11,11 

мотивація до 

розвитку 

професійної 

витривалості 

високий 3 16,67 8 44,44 

15 

3 16,67 4 22,22 

38,5 середній 10 55,56 9 50 8 44,44 10 55,56 

низький 5 27,78 1 5,56 7 38,89 4 22,22 
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Рис. 3.2. Рівні розвиненості показника мотивації майбутніх МВУ до 

військово-професійної діяльності, у % 
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Рис. 3.3. Рівні розвиненості показника мотивації до розвитку професійної 

витривалості майбутніх МВУ, у % 

У табл. 3.15 та на рис. 3.4-6 відображено результати вхідного та вихідного 

контролю показників емоційно-вольового критерію. Так, результати 

діагностування в ЕГ за всіма показниками даного критерію є статистично 

значущими на рівні p≤0,01. В КГ статистично значущими на рівні p≤0,05 
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знаходяться результати тільки показника емоційної готовності до розвитку 

професійної витривалості. 

Таблиця 3.15 

Динаміка розвиненості показників емоційно-вольового критерію 

професійної витривалості майбутніх МВУ (W0,05 = 47, W0,01 = 32) 
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Рис. 3.4. Рівні розвиненості показника вираженості сили/слабкості нервової 

системи майбутніх МВУ, у % 

На основі отриманих даних можна стверджувати, що майбутні МВУ ЕГ 

досягли значно вищої витривалості нервової системи та рівень вольових якостей, 

ніж КГ. 

Показники Рівні 

Формувальний етап експерименту 

ЕГ КГ 

початок кінець 
Wекс 

початок кінець 
Wекс 

к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % 

вираженість 

сили. 

слабкості 

нервової 

системи 

високий 1 5,55 6 33,33 

15 

2 11,11 4 22,22 

50 середній 3 16,67 9 50 4 22,22 7 38,89 

низький 14 77,78 3 16,67 12 66,67 7 38,89 

розвиненість 

вольових 

якостей 

високий - 0 5 27,78 

11 

- 0 1 5,55 

55 середній 10 55,56 12 66,67 11 61,11 12 66,67 

низький 8 44,44 1 5,55 7 38,89 5 27,78 

емоційна 

готовність до 

розвитку 

професійної 

витривалості 

високий 7 38,89 9 50 

29 

7 38,89 8 44,44 

41 середній 5 27,78 8 44,44 6 33,33 7 38,89 

низький 6 33,33 1 5,56 5 27,78 3 16,67 
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Рис. 3.5. Рівні розвиненості показника вольових якостей майбутніх МВУ, 

у % 
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Рис. 3.6. Рівні розвиненості показника емоційної готовності до розвитку 

професійної витривалості майбутніх МВУ, у % 

Важливим критерієм, що відображає розуміння суті професійної 

витривалості та шляхів її розвитку, є інтелектуальний критерій. У табл. 3.16 і на 

рис. 3.7 і 3.8 наведено результати вхідного та вихідного діагностування даного 

компонента.  

Аналіз результатів показників інтелектуального критерію оцінювання рівнів 

розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ також засвідчив значніші 
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статистичні зміни в ЕГ, ніж КГ. Так, високий рівень знань щодо методик, 

технологій і засобів розвитку професійної витривалості – з 11,11% до 27,78 %, 

знання щодо організації саморозвитку професійної витривалості з урахуванням 

вікових та індивідуальних особливостей – з 0 % до 38,88 %. Дані результати є 

статистично значущими для ЕГ на рівні p≤0,01. 

Таблиця 3.16 

Динаміка розвиненості показників інтелектуального критерію 

професійної витривалості майбутніх МВУ (W0,05 = 47, W0,01 = 32) 

Проведений аналіз резутьтатів показав, що високий рівень інтелектуального 

критерію в КГ зріс лише у показнику знань щодо організації саморозвитку 

професійної витривалості з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей 

– із 11,11% до 16,67 %, інший показник даного критерію з високим рівнем 

залишився без значних змін. Дані зміни засвідчують, що в процесі підготовки 

майбутніх МВУ ЕГ значну увагу було  приділено проблемі професійної 

витривалості та особливостям її актуалізації у військово-професійній діяльності. 

Переважна більшість майбутніх МВУ ЕГ могли чітко відповісти на 

запитання по даній проблемі, особливо з організації саморозвитку даної якості з 

урахуванням вікових та індивідуальних особливостей. У КГ цей матеріал 

Показники Рівні 

Формувальний етап експерименту 

ЕГ КГ 

початок кінець 
Wекс 

початок кінець 
Wекс 

к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % 

знання щодо 

методик, 

технологій і 

засобів розвитку 

професійної 

витривалості 

високий 2 11,11 5 27,78 

15,5 

1 5,56 1 5,56 

52 
середній 7 38,89 10 55,56 10 55,56 13 72,22 

низький 9 50 3 16,67 7 38,88 4 22,22 

знання щодо 

організації 

саморозвитку 

професійної 

витривалості з 

урахуванням 

вікових та 

індивідуальних 

особливостей 

високий - 0 7 38,88 

15,5 

2 11,12 3 16,67 

40,5 середній 11 61,11 10 55,56 8 44,44 9 50 

низький 7 38,89 1 5,56 8 44,44 6 33,33 
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висвітлювався на практичних заняттях лише з таких розділів: прискорене 

пересування та легка атлетика, гімнастика й атлетична підготовка.  
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Рис. 3.7. Рівні розвиненості показника знань щодо методик, технологій і 

засобів розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ, у % 
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Рис. 3.8. Рівні розвиненості показника знань щодо організації саморозвитку 

професійної витривалості з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей 

майбутніх МВУ, у % 
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У цих розділах приділялася увага кардіореспіраторній і силовій 

витривалості лише у практичній частині їх виконання, із подальшим складанням 

контрольних нормативів, про що й свідчать відповіді респондентів КГ. 

Відтак, аналіз результатів показників інтелектуального критерію засвідчує, 

що рівень засвоєння знань в ЕГ є значно вищим як в абсолютному, так і в 

відсотковому вираженні. Важливо відмітити, що майбутні МВУ ЕГ виявилися 

найбільш підготовленими до трансляції знань  основ професійної витривалості. 

Рівень розвиненості показників операційного критерію як на етапі вхідного, 

так і вихідного діагностування ми визначали за допомогою експертного 

оцінювання. Динаміка змін його показників наведена у таблиці 3.17 і на рис. 3.9–

11.  

Таблиця 3.17 

Динаміка розвитку показників операційного критерію професійної 

витривалості майбутніх МВУ (W0,05 = 47, W0,01 = 32) 

Результати вхідного та вихідного діагностування КГ істотно не 

відрізняються, однак чітко прослідковується динаміка результативності за всіма 

Показники Рівні 

Формувальний етап експерименту 

ЕГ КГ 

початок кінець 
Wекс 

початок кінець 
Wекс 

к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % 

опанування 

раціональних 

методів, 

прийомів і 

технологій 

розвитку 

професійної 

витривалості 

високий 1 5,56 4 22,22 

18 

- 0 1 5,56 

66 середній 8 44,44 12 66,67 8 44,44 10 55,56 

низький 9 50 2 11,11 10 55,56 7 38,88 

прояв 

вольових та 

емоційних 

якостей 

високий 3 16,67 9 50 

11,5 

3 16,66 3 16,67 

50,5 середній 11 61,11 8 44,44 10 55,56 11 61,11 

низький 4 22,22 1 5,56 5 27,78 4 22,22 

здатність 

регулювати та 

переносити 

навантаження 

військово-

професійної 

діяльності 

високий 1 5,56 5 27,78 

24,5 

- 0 1 5,56 

44 
середній 9 50 10 55,56 9 50 11 61,11 

низький 8 44,44 3 16,67 9 50 6 33,33 
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показниками майбутніх МВУ ЕГ на контрольному етапі експерименту, 

статистична значущість яких підтверджена математично і знаходиться на рівні 

p≤0,01, що підтверджує вплив впроваджених нами педагогічних умов. 
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Рис. 3.9. Рівні розвиненості показника опанування раціональних методів, 

прийомів і технологій розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ, у % 
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Рис. 3.10. Рівні розвиненості показника прояву вольових та емоційних 

якостей майбутніх МВУ, у % 

Аналіз результатів експертного оцінювання показника освоєння 

раціональних методів, прийомів і технологій розвитку професійної витривалості 

засвідчив, що в ЕГ зросла кількість майбутніх МВУ при значущості p≤0,01, які 
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змогли на високому рівні застосовувати необхідні методи та технології, 

розвиваючи кардіореспіраторну та силову витривалість, і їхні результати яких 

мали яскраво виражений характер при тренуваннях із субмаксимальним і 

максимальним навантаженням.Також істотні зміни відбулися у прояві вольових 

якостей і здатності регулювати та переносити навантаження військово-

професійної діяльності й долати втому – на рівні значущості p≤0,01, натомість у 

КГ тільки третій показник мав деякі зміни на рівні значущості p≤0,05. 
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Рис. 3.11. Рівні розвиненості показника здатності регулювати та переносити 

навантаження військово-професійної діяльності майбутніх МВУ, у % 

У табл. 3.18 та на рис. 3.12–14 наведено результати діагностування 

розвиненості показників суб’єктно-результативного критерію до і після 

формувального етапу експерименту. Отримані під час експерименту дані наочно 

засвідчують значний приріст рівнів розвиненості показників даного критерію в ЕГ 

порівняно з КГ, особливо показників професійної суб’єктності та витривалості 

нервової системи – на рівні значущості p≤0,01. У КГ лише професійна 

суб’єктність має істотну відмінність на рівні значущості p≤0,05. 

Також прослідковується значний приріст показника фізичної витривалості 

(p≤0,01) за рахунок підвищення рівня розвиненості силової та кардіовитривалості 

(підтягування та біг на 3000 м), високого рівня якої досягли 38,89 % майбутніх 

МВУ.  
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Таблиця 3.18 

Динаміка розвиненості показників суб’єктно-результативного 

критерію професійної витривалості майбутніх МВУ (W0,05 = 47, W0,01 = 32) 

Отже, ми здійснили математичне обґрунтування рівнів розвиненості 

професійної витривалості майбутніх МВУ за кожним показником визначених 

нами критеріїв в ЕГ і КГ до і після експериментального впровадження 

педагогічних умов її розвитку, а також підтвердили статистичну значущість 

отриманих результатів за допомогою W-критерію Вілкоксона. 
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Рис. 3.12. Рівні розвиненості показника професійної суб’єктності майбутніх 

МВУ, у % 

 

Показники Рівні 

Формувальний етап експерименту 

ЕГ КГ 

початок кінець 
Wекс 

початок кінець 
Wекс 

к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % 

професійна 

суб’єктність 

майбутніх 

МВУ 

високий 1 5,56 4 22,22 

17 

1 5,56 2 11,11 

41,5 
середній 9 50,0 11 61,12 8 44,44 10 55,56 

низький 8 44,44 3 16,66 9 50,0 6 33,33 

фізична 

витривалість 

високий 3 16,67 7 38,89 

22 

3 16,67 5 27,78 

47,5 середній 8 44,44 9 50,0 9 50,0 10 55,56 

низький 7 38,89 2 11,11 6 33,33 3 16,66 

витривалість 

нервової 

системи 

високий 1 5,55 6 33,33 

15 

2 11,11 4 22,22 

50 середній 3 16,67 9 50 4 22,22 7 38,89 

низький 14 77,78 3 16,67 12 66,67 7 38,89 
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Рис. 3.13. Рівні розвиненості показника фізичної витривалості майбутніх 

МВУ, у % 
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Рис. 3.14. Рівні розвиненості показника витривалості нервової системи 

майбутніх МВУ, у % 

Проаналізувавши кожний з виокремлених нами критеріїв і показників 

оцінювання рівнів розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ, 

порівняємо ЕГ і КГ за загальними рівнями її розвиненості, яку ми вираховували за 

середньоарифметичними значеннями всіх показників по кожному окремо 

визначеному рівню розвиненості конкретного критерію, а саме: високому, 

середньому та низькому. Загальну динаміку рівнів розвиненості професійної 

витривалості майбутніх МВУ подано в табл. 3.19 і на рис. 3.15. 
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Таблиця 3.19 

Результати експерименту щодо розвиненості професійної витривалості  

майбутніх магістрів військового управління 

Рівні розвиненості 

професійної 

витривалості 

Формувальний етап експерименту 

початок кінець 

ЕГ  КГ ЕГ  КГ 

к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % 

високий 2 11,12 2 11,12 6 33,33 3 16,66 

середній 8 44,44 9 50 10 55,55 10 55,55 

низький 8 44,44 7 38,88 2 11,12 5 27,77 

Із представлених даних стає очевидним, що розроблені та впроваджені 

педагогічні умови під час педагогічного експерименту мають істотний вплив на 

розвиток професійної витривалості майбутніх МВУ експериментальної групи. 
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Рис. 3.15. Динаміка рівня розвиненості професійної витривалості майбутніх 

МВУ, у % 

Так, під час експериментального дослідження кількість майбутніх МВУ, які 

були віднесені до низького рівня, зменшувалась, а до середнього та високого – 

збільшувалася. В ЕГ ця тенденція виражена значно сильніше, ніж у КГ: 

відсоткове відношення майбутніх МВУ ЕГ на контрольному етапі експерименту, 

які залишились на низькому рівні, істотно нижче (11,18 %), ніж у КГ (27,39 %), а 

кількість майбутніх МВУ ЕГ, зарахованих до високого рівня, значно збільшилась 

(33,35 %), порівняно з КГ (17,84 %). 
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Оскільки вихідний рівень розвиненості професійної витривалості майбутніх 

МВУ ЕГ і КГ був майже однаковий, то різницю в кінцевому  результаті можна 

пояснити ефективністю організації навчально-виховного процесу, що вирізнялася  

впровадженими нами педагогічними умовами. Відтак, можна зробити висновок, 

що запропоновані умови забезпечують успішність розвитку професійної 

витривалості майбутніх МВУ у процесі професійної підготовки. 

 

3.3. Методичні рекомендації науково-педагогічнм працівникам щодо 

розвитку професійної витривалості майбутніх магістрів військового 

управління 

 

Професійна витривалість майбутніх МВУ – це цілісна інтегративна 

професійна важлива якість, яка забезпечує успішність військово-професійної 

діяльності у надскладних, непередбачуваних умовах та високий рівень 

працездатності за рахунок подолання різновидів втоми, що розвиваються. 

Проведений нами теоретичний аналіз проблеми у процесі оперативно-

тактичної підготовки та результати експериментального дослідження дають 

можливість стверджувати, що запропоновані нами педагогічні умови, розроблена 

модель та визначений діагностичний інструментарій можуть в подальшому бути 

використані у процесі підготовки майбутніх МВУ. Узагальнений досвід надав 

можливість розробити такі методичні рекомендації науково-педагогічним 

працівникам щодо розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ: 

1. Для підвищення ефективності навчально-виховного процесу, 

спрямованого на розвиток професійної витривалості майбутніх МВУ, необхідно 

враховувати їхні життєві цінності й інтереси, потреби та мотиви занять з розвитку 

професійної витривалості, результати вхідного рівня розвиненості даної якості. 

Так, високий рівень мотивації забезпечується за рахунок усвідомлення офіцерами 

професійної значущості у виконанні цілеспрямованої роботи з розвитку 

професійної витривалості. Основного значення набувають різні методи і способи 

підтримки внутрішньої позитивної мотивації та стимулювання творчого підходу 
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до даної якості. Також не менш важливим є створення модельних життєвих і 

службово-бойових ситуацій, у вирішенні яких професійна витривалість відіграє 

значну роль.  

2. У процесі розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ варто 

дотримуватися загальнодидактичних (науковості, систематичності і 

послідовності, свідомості й активності, зв’язку теорії з практикою тощо) і 

специфічних (доступності та індивідуалізації, динамічності, безперервності, 

прикладності тощо) принципів розвитку професійної витривалості. Чітке 

дотримання принципів у відповідності з їхніми вимогами визначає успішність 

досягнення заданого результату – високого рівня розвиненості професійної 

витривалості майбутніх МВУ. 

3. Викладачам важливо залучати майбутніх МВУ до навчального процесу як 

його суб’єктів для реалізації активно-пошукової діяльності, особливо при 

використанні нетрадиційних методів розвитку професійної витривалості у своїй 

віковій групі. Науково-педагогічний працівник має цілеспрямовано працювати 

над тим, щоб майбутній МВУ як суб’єкт навчальної та професійної діяльності сам 

керував процесом розвитку професійної витривалості, вибудовував модель, ким 

він хоче стати, співставляв себе з іншими суб’єктами навчально-виховного 

процесу, цілеспрямовано прямував до розкриття своїх можливостей, оцінював 

свою діяльність та її результати. 

Важливим є повне розкриття офіцерами своїх інтелектуальних, психічних і 

фізичних можливостей, тобто адекватна самооцінка, яка спонукає до розвитку 

слабких сторін професійної витривалості, є орієнтиром для сприйняття й 

рефлексії своєї діяльності та відповідальності за її результат. 

4. Архітектоніка навчальних занять має будуватися так: спочатку 

застосовувати методи та прийоми, спрямовані на засвоєння теоретичних знань з 

проблеми професійної витривалості, методики щодо її розвитку, на шляхи 

подолання втоми та підвищення працездатності; потім – форми, засоби, методи та 

прийоми, що спрямованні на розвиток необхідних умінь і навичок для 

ефективного засвоєння раціональних рухів і прийомів при виконанні вправ, а 
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також “позитивного” переносу досягнутих у процесі навчання результатів у 

повсякденну військово-професійну діяльність, що забезпечуватиме поетапний 

розвиток професійної витривалості майбутніх МВУ, а саме: плавний перехід від 

простого до складного, від теорії до практики, від проведення занять у звичайних 

обставинах до моделювання їх з екстремальними обставинами службово-бойової 

діяльності. 

5. Для організації розвитку професійної витривалості майбутніх магістрів 

військового управління важливе значення має розроблення таких навчально-

методичних матеріалів: 

програми навчальної дисципліни і робочої програми навчальної дисципліни 

“Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка”; 

програми факультативного курсу “Витримка та виживання”; 

підручників, посібників та іншої методичної літератури, в якій відображені 

питання професійної витривалості та шляхів її розвитку. 

У цих матеріалах мають бути відображені теоретичні аспекти професійної 

витривалості, методи її розвитку та актуалізації у військово-професійній 

діяльності за допомогою традиційних і нетрадиційних сучасних засобів. Особливо 

це актуально для розвитку компонентів професійної витривалості, таких, як: 

ціннісно-мотиваційний, когнітивний і суб’єктний. Важливо рекомендувати дані 

навчально-методичні матеріали для самостійного опрацювання та підготовки до 

навчально-методичних занять, де майбутні МВУ проводять заняття в ролі 

командира (начальника).  

6. При проведенні практичних занять навчальну групу потрібно розподіляти 

диференційовано за рівнем підготовленості майбутніх МВУ на дві-три підгрупи, 

наприклад, до першої групи зарахувати офіцерів з високим рівнем розвиненості, 

чи з поточними оцінками “відмінно”, до другої – тих, які мають середній рівень, 

чи оцінки “добре” та “задовільно”, до третьої – тих, які мають низький рівень 

підготовленості, або оцінку “незадовільно”. Склад групи потрібно змінювати у 

процесі навчання,  залежно від результатів поточних контролів. 
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Цей підхід дає можливість прослідковувати процеси адаптації організму в 

майбутніх МВУ до навантажень та вносити відповідні корективи, що сприяє 

розвитку всіх систем організму, та вносити корективи у методику розвитку 

професійної витривалості майбутніх МВУ. 

7. Для успішного розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ у 

процесі оперативно-тактичної підготовки важливо дотримуватися визначених та 

обґрунтованих нами педагогічних умов.  

Так, для моделювання розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ 

істотне значення має модель розвитку професійної витривалості, основу якої 

складають представлені нами – цільовий, методологічний, змістовий, операційно-

діяльнісний і діагностико-результативний – компоненти. Модель є цілісною і 

подібною до оригіналому, оскільки відображає структуру і всі взаємозв’язки 

об’єкта, що досліджується. Це уможливлює сформувати під час підготовки 

майбутніх МВУ єдиний підхід до процесу розвитку професійної витривалості в 

науково-педагогічних працівників ВВНЗ. 

Застосування в навчально-виховному процесі професійно-прикладної 

фізичної підготовки сприятиме розвитку компонентів професійної витривалості, а 

саме: провідних професійно важливих фізичних і психофізіологічних якостей, 

прикладних рухових навичок, які забезпечать успішне виконання офіцерами 

органів військового управління військово-професійних завдань у мирний час та в 

особливий період. Також за допомогою критеріально-діагностичого апарату  

можна об’єктивно оцінювати рівень розвиненості професійної витривалості на 

всіх етапах дослідження, проводити оперативні дії та вносити корективи у процес 

підготовки з підвищення рівня даного явища. 

8. Не варто забувати про підвищення емоційного фону, задля чого доцільно 

на практичних заняттях замінювати військову форму на спортивну, особливо з 

таких розділів, як спортивні та рухливі ігри, гімнастика та атлетична підготовка, 

лижна підготовка. Як показує практика, у спортивній формі одягу майбутні МВУ 

почувають себе більш вільно на заняттях зі значними фізичними навантаженнями 

та в період відпочинку, а також має важливе значення в елементах гігієни та 
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інших чинниках: по-перше, на заняттях у спортивній формі одягу офіцер не 

звертає увагу на те, що може пошкодити свою військову форму; по-друге, це 

допомагає майбутнім МВУ дотримуватися правил гігієни, оскільки не завжди 

після фізичних навантажень можливо відразу прийняти душ; по-третє якість 

військової форми обмежує якісне виконання рухових дій зі складною 

координацією рухів. 

9. Розвиток професійної витривалості майбутніх МВУ неможливий без 

їхньої активізації самостійної роботи. Науково-педагогічним працівникам 

потрібно спонукати до самовдосконалення, спрямованого на актуалізацію 

майбутньої професійної діяльності та особистісного розвитку, усвідомлення того, 

що після закінчення вишу власний рівень їхньої підготовленості як в 

теоретичному, так і в практичному аспектах буде значно впливати на успішність 

військово-професійної діяльності. 

Отже, основними методичними рекомендаціями щодо розвитку професійної 

витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі оперативно-

тактичної підготовки можна назвати такі: врахування цінностей, інтересів, потреб 

і мотивів майбутніх МВУ до занять щодо розвитку професійної витривалості, 

результатів вхідного рівня розвиненості даної властивості; дотримання 

загальнодидактичних і специфічних принципів навчання; робота над суб’єктністю 

майбутніх магістрів військового управління; забезпечення поетапної підготовки 

офіцерів щодо розвитку основних компонентів їхньої професійної витривалості 

(ціннісно-мотиваційного, емоційно-вольового, когнітивного, діяльнісно-

практичного, суб’єктного); розроблення навчально-методичних матеріалів; 

розподілення диференційовано груп за рівнем підготовленості майбутніх МВУ; 

дотримання визначених та обґрунтованих педагогічних умов; активізація 

самостійної роботи майбутніх МВУ. 

Використання розроблених нами методичних рекомендацій науково-

педагогічними працівниками у навчально-виховному процесі щодо розвитку 

професійної витривалості майбутніх МВУ сприятиме, на нашу думку, 

підвищенню рівня розвиненості загального рівня фізичної підготовленості, 
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ефективності їхньої професійної підготовки, високому рівню працездатності у 

військово-професійній діяльності, доброму самопочуттю та настрою, а також 

адекватному реагуванню на прояви втоми різної спрямованості в повсякденній та 

бойовій діяльності. 

 

Висновки до третього розділу 

 

Хід і результати проведеного експериментального дослідження щодо 

впровадження педагогічних умов розвитку професійної витривалості дають 

підстави для таких висновків: 

1. Педагогічне дослідження проводилось на основі розробленої програми, 

методика реалізації якої передбачала констатувальний і формувальний 

експерименти. Основним методом педагогічного дослідження є педагогічний 

експеримент, метою якого було вивчення результативності педагогічних умов 

розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ у процесі оперативно-

тактичної підготовки в НУОУ. 

2. Результати дослідження щодо впровадження та перевірки педагогічних 

умов розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ підтвердили, що 

запропоновані заходи сприяли більш ефективній підготовці з розвитку даної 

якості. Так, математичні методи статистики підтверджують, що в результаті 

експериментальної роботи в офіцерів ЕГ відбулися статистично достовірні зміни 

за компонентами професійної витривалості. На 21,31 % і 7,32 % в ЕГ зросла 

кількість майбутніх МВУ, які мають високий і середній рівні розвиненості цієї 

професійно важливої якості, а КГ зросла лише на 5,8 % та 7,55 %, відповідно. 

Порівняння результатів розвиненості професійної витривалості майбутніх 

МВУ ЕГ на початку і наприкінці формувального експерименту за допомогою 

критерію Вілкоксона підтвердили ефективність впровадження відповідних 

педагогічних умов розвитку професійної витривалості. 

4. Отримані результати надали змогу розробити методичні рекомендації для 

науково-педагогічних працівників щодо розвитку професійної витривалості 
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майбутніх МВУ у процесі оперативно-тактичної підготовки, виконання яких 

забезпечуватиме її результативність. 

Основний зміст третього розділу дисертації висвітлено в наукових 

публікаціях автора [40–42; 50; 53; 56; 149; 172]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації розв’язано актуальне наукове завдання розвитку професійної 

витривалості майбутніх МВУ у процесі оперативно-тактичної підготовки, що 

дало змогу сформулювати такі висновки: 

1. У результаті теоретичного аналізу загальнонаукових джерел, психолого-

педагогічної літератури з проблеми розвитку професійної витривалості майбутніх 

фахівців, а також з’ясування стану розробленості проблеми в педагогічній теорії 

та практиці доведено її актуальність. Водночас поза увагою дослідників 

залишилися проблемні питання розвитку професійної витривалості майбутніх 

МВУ. 

Уточнено, що професійна витривалість майбутніх МВУ – це професійно 

важлива якість, що є інтегральним проявом їх психічної та фізичної сфер, 

забезпечує успішність військово-професійної діяльності в надскладних, 

непередбачуваних умовах завдяки подоланню різновидів втоми, стресу, 

напруженості й несприятливих обставин бойової, службово-бойової та інших 

видів військово-професійної діяльності. Структурно вона охоплює ціннісно-

мотиваційний, емоційно-вольовий, когнітивний, діяльнісно-поведінковий і 

суб’єктний компоненти. 

2. Обґрунтовано педагогічні умови розвитку професійної витривалості 

майбутніх МВУ у процесі оперативно-тактичної підготовки (педагогічне 

моделювання розвитку професійної витривалості майбутніх магістрів військового 

управління у процесі оперативно-тактичної підготовки; застосування професійно 

орієнтованої авторської методики розвитку їх професійної витривалості; 

удосконалення критеріїв і показників оцінювання рівнів її розвиненості). Вони 

перебувають у комплексному взаємозв’язку, сприяють цілеспрямованому 

розвитку професійної витривалості на основі системного, компетентнісного, 

контексного та суб’єктно-діяльнісного підходів. 

3. Здійснено педагогічне моделювання розвитку професійної витривалості 

майбутніх МВУ у процесі оперативно-тактичної підготовки, результатом якого є 



199 

професійно орієнтована модель, що складається із цільово-методологічного (мета 

й завдання, основні методологічні підходи до розвитку професійної витривалості), 

змістовного (зміст професійної витривалості майбутніх МВУ та її компоненти), 

операційно-діяльнісного (форми, методи, авторська методика й засоби її розвитку) 

та діагностико-результативного (критерії й показники оцінювання її 

розвиненості, комплекс діагностичних методик і результат) блоків. 

4. Розроблено професійно орієнтовану авторську методику розвитку 

професійної витривалості майбутніх МВУ, що охоплює три етапи. На 

мотиваційно-пізнавальному відбувається ознайомлення майбутніх МВУ з 

проблемою розвитку професійної витривалості; здійснюється діагностика рівнів її 

розвиненості; актуалізується необхідність її розвитку на основі суб’єктного та 

службового досвіду, виявленого під час аналізу проблемних ситуацій, проведення 

бесід і дискусій. На діяльнісному етапі забезпечується набуття майбутніми МВУ 

знань, умінь, навичок та здатностей щодо розвитку професійної витривалості; 

створюються умови для суб’єкт-суб’єктної взаємодії й співпраці у складі групи; 

заохочується самостійний пошук шляхів досягнення високого рівня загальної 

фізичної та емоційної витривалості, розвитку професійно важливих фізичних 

якостей і вдосконалення воєнно-прикладних рухових навичок та вмінь; 

здійснюється поетапний розвиток їх професійної витривалості. На творчо-

розвивальному – уможливлюється поглиблення й удосконалення теоретичної 

поінформованості в питаннях розвитку професійної витривалості; вносяться 

корективи в індивідуальні плани її розвитку; створюються умови для набуття та 

саморозвитку психофізичної і функціональної підготовленості, що відповідає 

вимогам професійної самореалізації; здійснюється самостійний підбір засобів та 

методів розвитку професійної витривалості; співвідносяться отримані результати 

її розвиненості з очікуваними; за допомогою науково-педагогічних працівників 

визначаються нові напрями й цілі подальшого розвитку їх професійної 

витривалості. 

Апробація педагогічних умов довела їх результативність, що позначилося 

на розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ у процесі оперативно-
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тактичної підготовки. За результатами формувального етапу експерименту 

спостерігається позитивна динаміка її розвиненості за всіма компонентами в ЕГ і 

КГ. Зокрема, в ЕГ високого рівня досягли 33,33 % майбутніх МВУ (було 11,12 %), 

на середньому рівні залишилося 55,55 % (було 44,44 %), на низькому – 11,12 % 

(було 44,44 %). 

5. У результаті проведеного педагогічного дослідження підготовлено 

методичні рекомендації щодо розвитку професійної витривалості майбутніх 

магістрів військового управління у процесі оперативно-тактичної підготовки. 

Вони містять інтереси, потреби й мотиви майбутніх МВУ, особливості занять із 

використанням новітньої навчальної матеріально-технічної бази, ураховують 

вимоги сучасного бою та особливості їх військово-професійної діяльності. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх проблемних питань, пов’язаних із 

розвитком професійної витривалості майбутніх МВУ у процесі оперативно-

тактичної підготовки. Подальших наукових розвідок потребують методологічні, 

теоретичні й методичні засади формування й розвитку професійної витривалості 

курсантів та офіцерів на тактичному й оперативно-стратегічному рівнях 

підготовки. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

Методика С. Бубнова “Діагностика реальної структури ціннісних орієнтацій 

особистості” 

 

Інструкція: Вам пропонується розглянути певну кількість тверджень, 

спрямованих на вивчення реалізації ціннісних орієнтацій в реальних умовах 

Вашої життєдіяльності. Відповідайте, по можливості, швидко, довго не 

замислюючись над кожним запитанням. Пам’ятайте, що поганих чи хороших 

відповідей немає, є тільки Ваша власна думка. Відповідати потрібно “так” або 

“ні”. У бланку відповідей це ,відповідно, “+” чи “–”, які потрібно поставити поруч 

із номером запитання. 

Запитання методики 

1. Чи любите Ви лежати на дивані, нічого не роблячи? 

2. Чи любите Ви заробляти гроші й отримувати від цього задоволення? 

3. Чи часто Вас навідує думка, що хочеться сходити в театр чи на виставу? 

4. Чи часто Ви допомагаєте близьким по господарству? 

5. Чи вважаєте Ви, що любов – визначальне почуття в житті? 

6. Чи любите Ви читати військові книги про щось нове і невідоме Вам? 

7. Чи хочете Ви стати начальником, рангом вищим, ніж  Ви? 

8. Чи хочете Ви, щоб Вас поважали друзі за Ваші особисті якості? 

9. Чи хочете Ви самі брати участь у будь-яких громадських заходах 

(мітингах) на користь близьких Вам людей? 

10. Чи вважаєте Ви, що без спілкування з друзями Ваше життя буде 

тьмяним та безрадісним? 

11. Чи вважаєте Ви, що було би здоров’я, а все інше докладеться? 

12. Чи часто Вам хочеться розслабитися (наприклад, послухати легку 

музику)? 

13. Ви обрали свою професію, в основному, тому, що вона може приносити 

великий матеріальний заробіток? 
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14. Чи вважаєте Ви, що в житті важливо вміти грати на музичних 

інструментах, малювати? 

15. Якщо хтось з Ваших знайомих захворів, чи знайдете час, щоб його 

відвідати? 

16. Ваш шлюб укладено (буде укладено) по любові? 

17. Чи зі всіма керівними документами Ви ознайомлюєтесь? 

18. Чи хотіли Ви у школі бути організатором? 

19. Якщо Ви зробили непорядний вчинок по відношенню до друзів чи 

співробітників, чи будите Ви переживати з цього приводу? 

20. Чи вважаєте Ви, що шляхом громадських дій (мітингів, зборів) можна 

що-небудь змінити в суспільному житті? 

21. Чи можете Ви спокійно обійтися без частого спілкування зі своїми 

знайомими? 

22. Чи вважаєте Ви, що необхідно будь-яким чином зміцнювати своє 

здоров’я (плавати, бігати, грати в теніс)? 

23. Головне для Вас – Ваш настрій на даний момент, а що буде потім – не 

важливо? 

24. Чи вважаєте Ви, що головне – це придбати житло, машину та інші 

матеріальні блага? 

25. Чи любите Ви прогулюватися у лісі, в парку? 

26. Як Ви вважаєте, чи потрібно допомагати матеріально тим, хто просить 

милостиню, чи ні? 

27. Любов – це почуття, яке народжується і вмирає? 

28. Хотіли би Ви стати військовим вченим чи науковим співробітником? 

29. Влада – це почесно і значимо, чи від неї більше клопоту і всіляких 

неприємностей? 

30. Чи хотіли б Ви, щоб у Вас було більше друзів? 

31. Чи спадало Вам на думку зайнятися перебудовою будь-якої громадської 

організації (клубу, консультаційного пункту, інституту)? 
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32. Чи багато вільного часу Ви бажали би приділяти спілкуванню? 

33. Чи часто Ви замислюєтеся про своє здоров’я? 

34. Чи вважаєте Ви, що дуже важливо вміти отримувати задоволення? 

35. Якби все почати спочатку, чи вибрали б Ви тепер більш 

високооплачувану роботу, ніж ту, яка є? 

36. Чи хотіли б Ви зайнятися фотографією? 

37. Чи вважаєте Ви, що потрібно обов’язково допомогти людині, яка впала? 

38. Почуття любові для Вас – це першооснова життя, чи ні? 

39. Чи часто Ви задаєте собі запитання: “А чому саме так?” 

40. Хотіли б Ви “робити” політику? 

41. Чи часто Ваш внутрішній голос задає вам запитання: “А чи поважають 

мене оточуючі?” 

42. Чи є для Вас суспільні явища предметом обговорення на роботі чи 

вдома? 

43. Якщо Ви три дні проведете на безлюдному острові, чи помрете від 

самотності? 

44. Чи катаєтесь Ви на лижах, щоб зміцнити своє здоров’я? 

45. Чи часто Ви довго мрієте, лежачи із закритими очима? 

46. Головне в житті – це заробляти гроші, створювати власний бізнес? 

47. Чи часто Ви купуєте картини та інші художні твори, а чи хотіли б їх 

купити? 

48. Якщо хтось із Ваших близьких надовго захворів, чи будете Ви без його 

прохання виконувати обов’язки по господарству? 

49. Чи любите Ви маленьких дітей? 

50. Хотіли б Ви досягти значних успіхів у військовій професії? 

51. Хотіли б Ви бути схожим на будь-яку відому людину (актора, політика, 

бізнесмена)? 

52. Чи важливо Вам, щоб Вас поважали товариші по службі за Ваші 

професійні знання? 
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53. Хотіли б Ви у даний час що-небудь самі зробити в політиці? 

54. Ви рішуча людина? 

55. Чи ходите Ви у сауну, до басейну, у лазню, чи займаєтеся аеробікою для 

підтримки хорошого фізичного стану? 

56. Нормальний відпочинок – це надзвичайно важливо, чи не так? 

57. Чи вважаєте Ви, що дуже важливо накопичувати матеріальні засоби і 

передавати їх дітям? 

58. Хотілося б Вам коли-небудь самому намалювати картину чи створити 

музику? 

59. Коли маленька дитина плаче – це “крик про допомогу”? 

60. Для Вас важливіше любити самому, ніж бути коханим? 

61. “У всьому хочеться дійти до самої суті” – це про Вас? 

62. Ви хотіли б, щоб Ваші діти стали знаменитими людьми? 

63. Хотіли б Ви, щоб товариші по службі зверталися до Вас за допомогою в 

особистих питаннях, як до людини? 

64. У суспільному житті нехай залишається все, так як є? 

65. Спілкування – це лише марна трата часу? 

66. Здоров’я – це не найголовніше в житті, чи не так? 

 

Бланк відповідей 

П.І.П. _________________________________________ 

Вік ___________________________________________ 

 
Номер запитання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

Σ           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Анкета для визначення групи мотивації щодо розвитку професійної 

витривалості майбутніми магістрами військового управління 

 

Інструкція: Перед тим, як відповісти, уважно прочитайте групи мотивів та 

зміст мотиву. Проранжуйте групи мотивів у порядку їх важливості (найвищий 

ранг – 1, найнижчий – 12) у Вашій військово-професійній діяльності. 

Військове звання ____________________________________________ 

Прізвище та ініціали _________________________________________ 

 

Групи 

мотивів 
Зміст мотиву Ранг 

1 2 3 

виховно-

творчі 

Професійна витривалість сприяє розвитку у фахівця навичок 

самопідготовки і самоконтролю. Систематичні заняття сприяють 

розвитку морально-вольових якостей. Заняття надають 

необмежені можливості для розвитку й виховання у майбутніх 

МВУ творчості. Через пізнання величезних ресурсів власного 

організму при розвитку професійної витривалості офіцер починає 

шукати нові можливості у своєму духовному розвитку. 

 

оздоровчі Розвиток професійної витривалості сприяє зміцненню свого 

здоров’я і профілактики захворювань. Сприятливий вплив на 

організм фізичних та розумових навантажень відомо дуже давно і 

не викликає сумнівів. У даний час його можна розглядати за 

двома взаємозалежними напрямами: формування здорового 

способу життя і зменшення ймовірності захворювань, в тому 

числі й професійних. 

 

естетичні Мотивація офіцерів до розвитку професійної витривалості 

полягає в поліпшенні зовнішнього вигляду і враження, які вони 

викликають на оточуючих. Естетичні мотиви базуються на 

первинних потребах: отримання задоволення, новизна та 

пізнання своєї діяльності. 

 

змагально-

конкурентні 

Даний вид мотивації ґрунтується на прагненні фахівця поліпшити 

власні досягнення. Вся історія людства, процес еволюції 

будувалися в дусі суперництва, у змагальному дусі взаємин. 

Прагнення досягти певного рівня, перемогти суперника – є одним 

із потужних регуляторів і значущою мотивацією до активного 

саморозвитку. 

 

адміністративні Для отримання кінцевого позитивного результату в навчально-

виховному процесі важливим чинником для успіху є професійна 

витривалість. Своєчасна здача заліків та іспитів забезпечує 

уникнення конфлікту з викладачем і адміністрацією навчального 

закладу, спонукають майбутніх МВУ до розвитку професійної 

витривалості. 
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1 2 3 

комунікативні Розвиток професійної витривалості з однодумцями за інтересами, 

є однією зі значних мотивацій до відвідування самопідготовки та 

спортивних об’єктів. Спільні заняття сприяють поліпшенню 

комунікації між соціальними і статевими групами. 

 

професійно-

орієнтовані 

Група даної мотивації пов’язана з розвитком професійної 

витривалості, орієнтованої на майбутню військово-професійну 

діяльність та сприяє розвитку психофізичної підготовленості 

офіцера. 

 

культурно-

соціологічні 

Дана мотивація набувається під впливом, що надається засобами 

масової інформації, суспільством, соціальними інститутами у 

формуванні в особистості потреби в розвитку професійної 

витривалості. Вона характеризується впливом на особистість 

культурного середовища, законів соціуму і законів “групи”. 

 

статусно-

лідерські 

Завдяки професійній витривалості у офіцерів збільшується їх 

життєстійкість. Підвищення особистісного статусу при 

виникненні конфліктних ситуацій, дозволених в ході фізичного 

впливу на іншу особу, а також збільшення потенціалу 

життєстійкості в екстремально-особистісних конфліктах, 

активізує участь майбутніх МВУ до її розвитку. 

 

рухово-

діяльнісні 

При виконанні будь-якої праці простежується зниження її 

продуктивності, яка відбувається внаслідок егомонотонності, 

одноманітності. Так, безперервна розумова діяльність призводить 

до зниження відсотка сприйняття інформації, до більшого числа 

професійних помилок. Виконання спеціальних вправ для м’язів 

всього тіла і зорового апарату значно підвищує ефективність 

релаксації, ніж пасивний відпочинок, і задоволення від самого 

процесу занять. При заняттях спеціальними вправами в організмі 

фахівця відбуваються зміни діяльності всіх систем, у першу чергу, 

серцево-судинної і дихальної. 

 

пізнавально-

розвиваючі 

Дана мотивація тісно пов’язана із прагненням офіцера пізнати 

свій організм, свої можливості, а потім і поліпшити їх. Вона 

багато в чому близька до змагальної мотивації, але заснована на 

бажанні перемогти себе, свою лінь, а не суперника. Представлена 

мотивація полягає в бажанні максимально використовувати 

можливості свого організму, поліпшити свої фізичні та 

психологічні можливості. 

 

психолого-

значущі 

Заняття з розвитку професійної витривалості позитивно 

впливають на психічний стан майбутніх МВУ: набуття 

впевненості в собі; зняття емоційної напруги; попередження 

розвитку стресових станів; відволікання від неприємних думок; 

зняття розумової напруги; відновлення психічної працездатності. 

Певні види спеціальних вправ є незамінним засобом нейтралізації 

негативних емоцій у фахівця. 

 

Опрацювання даних: підрахунок балів здійснюється за формулою  

М1 * 3 + М2 * 2 + М3 + М4 - 1 = X, 

де М1 – мотив 1 рангу, М2 – мотив 2 рангу, М3 – мотив 3 рангу, М4 – мотив  
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4 рангу, X – підсумкова кількість балів. 

Кожна група мотивів має різні початкові бали: професійно-орієнтовані – 10, 

психолого-значущі – 9, оздоровчі – 8, рухово-діяльні – 7, пізнавально-розвиваючі – 

6, виховно-творчі – 5, естетичні – 4, змагально-конкурентні – 3, комунікативні – 2, 

статусно-лідерські – 1, культурно-соціологічні – 0, адміністративні – (- 1). 

Результати тестування: високий рівень – визначена внутрішня позитивна 

мотивація – понад 52 бали (включно); середній рівень – виявлена зовнішня 

позитивна мотивація – від 36 до 51 бали (включно); низький рівень – виділена 

відсутність мотивації або зовнішня незначна мотивація – менше 36 балів 

(включно). 
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Тест самооцінки емоційного стану “САН” 

(Самопочуття. Активність. Настрій)  

 

Вам пропонується анкета із 30 пар слів, які характеризують активність, 

самопочуття та настрій, але є полярними один до одного.  

Прочитайте уважно кожну з наведених пропозицій і співставте свій стан з 

переліком ознак за багатоступеневою шкалою, яка складається з індексів (3 2 1 0 1 

2 3). Виберіть відповідь, залежно від того, як Ви себе відчуваєте на даний час, та 

закресліть її. Над запитаннями довго не замислюйтесь, оскільки правильних чи 

неправильних відповідей тут немає. 

Дата ____________________________________________________________ 

Час _____________________________________________________________ 

Військове звання _________________________________________________ 

Прізвище та ініціали ______________________________________________ 

№ 

з/п 
Оцінки 

Бали 

Оцінки 

зн
ач

н
о
 

се
р
ед

н
ь
о

 

сл
аб

о
 

зо
в
сі

м
 н

і 

сл
аб

о
 

се
р
ед

н
ь
о

 

зн
ач

н
о
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 самопочуття добре 3 2 1 0 1 2 3 самопочуття погане 

2 відчуваю себе сильним 3 2 1 0 1 2 3 відчуваю себе слабким 

3 пасивний 3 2 1 0 1 2 3 активний 

4 малорухливий 3 2 1 0 1 2 3 рухливий 

5 веселий 3 2 1 0 1 2 3 сумний 

6 гарний настрій 3 2 1 0 1 2 3 поганий настрій 

7 працездатний 3 2 1 0 1 2 3 розбитий 

8 повний сил 3 2 1 0 1 2 3 знесилений 

9 повільний 3 2 1 0 1 2 3 швидкий 

10 бездіяльний 3 2 1 0 1 2 3 діяльний 

11 щасливий 3 2 1 0 1 2 3 нещасний 

12 життєрадісний 3 2 1 0 1 2 3 похмурий 

13 напружений 3 2 1 0 1 2 3 розслаблений 

14 здоровий 3 2 1 0 1 2 3 хворий 

15 бездіяльний 3 2 1 0 1 2 3 захоплений 

16 байдужий 3 2 1 0 1 2 3 зворушений 

17 захоплений 3 2 1 0 1 2 3 похмурий 

18 радісний 3 2 1 0 1 2 3 сумний 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 відпочивший 3 2 1 0 1 2 3 втомлений 

20 свіжий 3 2 1 0 1 2 3 виснажений 

21 сонливий 3 2 1 0 1 2 3 збуджений 

22 бажання відпочити 3 2 1 0 1 2 3 бажання працювати 

23 спокійний 3 2 1 0 1 2 3 схвильований 

24 оптимістичний 3 2 1 0 1 2 3 песимістичний 

25 витривалий 3 2 1 0 1 2 3 втомлений 

26 бадьорий 3 2 1 0 1 2 3 млявий 

27 міркувати важко 3 2 1 0 1 2 3 міркувати легко 

28 розсіяний 3 2 1 0 1 2 3 уважний 

29 повний надій 3 2 1 0 1 2 3 розчарований 

30 задоволений 3 2 1 0 1 2 3 незадоволений 

Ключ до опитувальника: 

запитання на самопочуття – 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26; 

запитання на активність – 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28; 

запитання на настрій – 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30. 

Опрацювання даних: індекс 3, що відповідає незадовільному самопочуттю, 

низькій активності і поганому настрою, приймається за 1 бал; наступний за ним 

індекс 2 – за 2 бали; індекс 1 – за 3 бали, і так до індексу 3 із протилежного боку 

шкали, який, відповідно, приймається за 7 балів. Запитання 1, 2, 5-8, 11-14, 17-20, 

23-26, 29, 30 оцінюються від семи до одного бала, а запитання 3, 4, 9, 10, 15, 16, 

21, 22, 27, 28 – від одного до семи. Позитивні стани завжди отримують високі 

бали, а негативні – низькі. За цими “наведеними” балами й розраховується 

середнє арифметичне – як в цілому, так і окремо, по активності, самопочуттю і 

настрою. Отримані по кожній категорії результати діляться на 10. Середній бал 

шкали дорівнює 4. Оцінки, що перевищують 4 бали, свідчать про сприятливий 

стан респондента, оцінки, нижчі чотирьох, свідчать зворотнє. Нормальні оцінки 

стану лежать в діапазоні 5,0-5,5 балів.  

Результати тестування:  

високий рівень (сприятливий емоційний стан) – 50 і більше балів (включно);  

середній рівень (нейтральний емоційний стан) – 40-49 балів (включно);  

низький рівень (несприятливий емоційний стан) – менше 40 балів. 
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Методика Н. Стамбулової “Оцінка вольових якостей”  

 

Інструкція: Прочитайте уважно кожне судження. Подумайте, наскільки 

воно характерно для Вас. Виходячи з цього, виберіть відповідну відповідь із п’яти 

запропонованих варіантів, і її номер поставте в протоколі навпроти номера 

відповідного судження. 

Варіанти для відповідей:  1. “Так не буває” (+2). 

     2. “Мабуть, неправильно” (+1). 

3. “Може бути” (0). 

4. “Напевно, так” (-1). 

  5. “Упевнений, що так” (-2). 

Відповівши на запитання першого опитувальника (“Цілеспрямованість”), 

переходьте до наступного, і так до кінця, поки не заповните весь зведений 

протокол.  

Запитання методики 

Цілеспрямованість 

1. Приступаючи до будь-якої справи, завжди чітко усвідомлюю, чого я хочу 

досягти. 

2. Невдача у роботі спонукає мене працювати з подвійною енергією. 

3. Мої інтереси нестійкі, не можу поки визначити, чого я прагну у житті. 

4. Я чітко уявляю собі, чого хочу навчитися в університеті. 

5. Під час роботи мені швидко набридає працювати чітко, у відповідності з 

планом. 

6. Якщо вже ставлю перед собою певну мету, то неухильно прагну до її 

досягнення, як би не було важко. 

7. На кожному занятті ставлю перед собою конкретні завдання. 
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8. При невдачах мене завжди долають сумніви, чи варто продовжувати 

розпочату справу. 

9. Чітке планування роботи не характерне для мене. 

10. Рідко замислююся над тим, як можна застосувати знання, отриманні в 

університеті, у майбутній військово-професійній діяльності. 

11. Ніколи сам не проявляю ініціативи у постановці нових цілей, вважаю за 

краще слідувати вказівкам інших. 

12. Зазвичай, під впливом різного роду перешкод моє прагнення до мети 

значно слабшає. 

13. У мене є головна мета життя. 

14. Після невдачі на роботі довго не можу змусити себе працювати на- 

повну. 

15. До громадської роботи ставлюся з меншою відповідальністю, ніж до 

навчання і занять спортом. 

16. Як правило, заздалегідь намічаю конкретні завдання, планую свою 

роботу. 

17. Постійно відчуваю потребу ставити перед собою нові цілі й досягати їх. 

18. Починаючи нову справу, не завжди чітко уявляю собі, до чого варто 

прагнути; зазвичай, сподіваюся, що це проясниться у ході роботи. 

19. Завжди намагаюся до кінця виконати будь-яке суспільне доручення. 

20. Навіть при невдачах мене не покидає впевненість, що досягну 

поставленої мети. 

Сміливість і рішучість 

1. Коли приймаю будь-яке рішення, завжди реально оцінюю свої 

можливості. 

2. Не боюся втручатися у ситуації на вулиці, якщо потрібно запобігти 

нещасному випадку. 

3. Мені важко виконувати свої обіцянки. 
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4. Коли висловлюю свою думку, не зважаю на можливість конфлікту. 

5. Усвідомлення, що суперник сильніший, є для мене серйозною 

перешкодою. 

6. Легко звільняюсь від тривоги, побоювань, страху. 

7. Встановивши для себе розпорядок дня, чітко його дотримуюсь. 

8. Мене часто мучать сумніви. 

9. Мені більше до душі, якщо відповідальність за спільну справу несуть 

інші, а не я. 

10. Навряд чи зможу ризикнути запобігти нещасному випадку. 

11. Коли аналізую свої вчинки, часто приходжу до висновку, що 

недостатньо добре продумав і спланував свої дії. 

12. Як правило, уникаю ризикованих ситуацій. 

13. Не відчуваю страху перед сильним суперником. 

14. Багато разів вирішував з наступного дня почати “нове життя”, проте  

зранку все йшло по-старому. 

15. Можливість конфлікту змушує мене тримати свої думки при собі. 

16. Зазвичай, мені легко вдається впоратися зі своїми сумнівами. 

17. Постійно відчуваю відповідальність за свої справи і вчинки. 

18. Із важкістю долаю страх. 

19. Для мене винятковий випадок, якщо я не зміг дотриматися слова. 

20. Можливість ризикнути приносить мені радість. 

Наполегливість і завзятість 

1. Починаючи будь-яку справу, впевнений, що зроблю все можливе для її 

виконання. 

2. Завжди до кінця відстоюю свою думку, якщо впевнений, що правий. 

3. Я не в змозі примусити себе працювати, якщо втомлений. 

4. Коли беру участь у змаганнях, то борюся щосили, до останньої миті. 

5. Мені важко доводити до кінця громадські справи. 

6.  Мені характерні планомірність та систематичність у роботі. 
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7. У військово-професійній діяльності змушую себе до кінця виконувати 

завдання, навіть якщо дуже втомився. 

8. Часто кидаю на півдорозі розпочаті справи, втративши інтерес до них. 

9. Мені більше до душі легкі, нехай навіть менш результативні шляхи 

досягнення до мети. 

10. Не можу змусити себе планомірно займатися упродовж усього семестру, 

особливо із тих навчальних предметів, які даються важко. 

11. Зазвичай не знаю, чи вистачить у мене бажання і сил завершити 

розпочату справу. 

12. У мене ніколи не з’являється бажання поставити перед собою важко- 

досяжну мету. 

13. Систематично готуюся до навчальних занять в університеті. 

14. Невдача у роботі різко знижує мою активність і бажання продовжувати 

її. 

15. У суперечці найчастіше поступаюся іншим. 

16. До кінця виконую навіть нудну й одноманітну роботу, якщо це 

необхідно. 

17. Відчуваю особливу втіху, якщо успіх дістався з великими труднощами. 

18. Не можу змусити себе працювати систематично. 

19. Виконуючи громадські доручення, завжди досягаю того, що необхідно. 

20. Досить часто відчуваю потребу випробувати себе у важких справах. 

Ініціативність і самостійність 

1. Як правило, всі важливі рішення приймаю без сторонньої допомоги. 

2. Мені легко вдається побороти збентеження і першим зав’язати розмову з 

незнайомою людиною. 

3. Ніколи за власною ініціативою не берусь за виконання громадських 

доручень. 

4. При підготовці до навчальних занять досить часто читаю додаткову 

літературу, не обмежуючись лекцією чи підручником. 
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5. Відсутність підтримки у військово-професійній діяльності значно 

понижує мою кар’єрну перспективу на службі. 

6. Найбільше мені подобається випробувати свої сили у творчій діяльності. 

7. У військово-професійній діяльності намагаюся продумувати нові шляхи 

для вирішення завдань. 

8. Відчуваю себе спокійно і впевнено, якщо хтось керує мною. 

9. Перш, ніж щось зробити, завжди раджуся з кимось із знайомих. 

10. У розмові чи при знайомстві прагну надати ініціативу іншим. 

11. Для мене найзручніше виконувати роботу за точно відомим зразком. 

12. Зазвичай відмовляюся від своїх планів, намірів, якщо хтось знаходить їх 

невдалими. 

13. До громадської роботи ставлюся не формально, намагаюся зробити її не 

тільки корисною, а й цікавою. 

14. При вивченні будь-якого навчального предмета не прагну знати більше, 

ніж потрібно для здачі заліку чи іспиту. 

15. Зазвичай, не замислююся над змістом роботи, точно виконую те, що 

вимагає начальник (командир). 

16. Прагну бути організатором нових справ у колективі. 

17. Якщо впевнений, що правий, завжди роблю по-своєму. 

18. Процес творчості не приваблює мене. 

19. Результати моєї професійної діяльності практично не залежать від того, 

чи є у мене підтримка, чи ні. 

20. При виконанні будь-якої роботи прагну внести щось нове, інакше мені  

стає нецікаво. 

Самовладання і витримка 

1. Я легко можу змусити себе довго чекати, якщо це необхідно. 

2. У суперечці мені, зазвичай, вдається зберігати спокій і об’єктивність. 

3. Не можу нормально працювати, якщо мене щось турбує. 
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4. В екстремальних умовах службово-бойової діяльності чітко контролюю 

свої думки, почуття, дії, поведінку. 

5. Зовсім не переношу болю. 

6. Мені вдається зберігати ясність думки навіть в найскладніших життєвих 

ситуаціях. 

7. Неприємності в університеті і вдома не знижують якості мого навчання. 

8. Довге очікування дуже болісне для мене. 

9. Буває, коли я стривожений, хвилююся, то абсолютно втрачаю контроль 

над собою. 

10. Під час іспиту іноді не можу відповісти навіть те, що знаю. 

11. Вважаю, що вміння володіти собою не так вже й важливі для людини. 

12. Якщо у мене поганий настрій, ніколи не можу цього приховати. 

13. На іспиті завжди мобілізовуюся й отримую оцінку не нижче тієї, на яку 

розраховую. 

14. Не можу стримати себе, щоб на грубість не відповісти тим же. 

15. Коли беру участь у змаганнях, з важкістю володію собою. 

16. Мені легко змусити себе стримати сміх, відчуваючи, що він недоречний. 

17. Сильне хвилювання, як правило, не позначається на доцільності моїх дій 

і поведінці. 

18. У складній ситуації зазвичай гублюся, не можу швидко прийняти 

потрібного рішення. 

19. Можу змусити себе діяти, навіть долаючи біль, якщо це вкрай 

необхідно. 

20. Спеціально вчуся володіти собою. 
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Протокол оцінки вольових якостей 

 

№ 

з/п 

Вольові якості 

цілеспрямованість 
сміливість і 

рішучість 

наполегливість і 

завзятість 

ініціативність і 

самостійність 

самовладання і 

витримка 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

В      

Г      

 

Ключ до опитувальника: 

положення 1, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20 слугують для діагностики 

вираженості вольових якостей;  

положення 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 15, 19 – для діагностики 

генералізованності вольових якостей. 

Опрацювання даних. Підраховується алгебраїчна сума балів окремо за 

судженням параметра вираженості й генералізованості для кожної вольової 

якості. 



247 

Продовження додатку Г 

Для переходу на позитивну шкалу оцінок, до сумарної оцінки додається 20 

балів, і остаточні результати заносяться до протоколу. 

Висновок про рівень розвитку кожної вольової якості робиться за 

параметрами вираженості й генералізованості з урахуванням таких нормативних 

показників: 0-19 балів – низький рівень; 20-30 балів – середній рівень; 31-40 балів 

– високий рівень. 
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Тест-опитувальник для визначення ступеня обізнаності майбутніх МВУ 

щодо професійної витривалості  

 

Інструкція: уважно прочитайте запитання та визначте правильну відповідь: 

із наведених трьох варіантів один правильний. У наданому Вам бланку обведіть 

кружечком або закресліть ту відповідь, яку Ви вважаєте правильною. На 

запитання із 13 по 16 дайте відповідь, вписавши її у бланк напроти номера 

визначеного запитання. 

 

Запитання тесту 

1. Що Ви розумієте під поняттям “професійна витривалість”? 

а) фізична якість, що спрямована на забезпечення професійної надійності у 

складних, непередбачуваних умовах; 

б) властивість організму, що забезпечує успішність професійної діяльності 

за рахунок подолання різновидів втоми, яка розвивається; 

в) здатність особистості переборювати певний опір чи протидіяти йому за 

рахунок діяльності м’язів. 

2. Яким джерелом енергозабезпечення характеризується витривалість 

при фізичній, інтелектуальній і професійній діяльності? 

а) аеробним; 

б) анаеробним; 

в) анаеробно-аеробним. 

3. Регулярні заняття фізичними вправами сприяють підвищенню 

працездатності, тому що: 

а) під час занять виконуються рухові дії, що впливають на розвиток сили та 

витривалості; 

б) особа здатна виконати великий об’єм фізичної праці за відведений 

відрізок часу; 

в) досягнена при цьому втома активізує процеси відновлення та адаптації. 
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4. Аеробні процеси енергозабезпечення характеризуються: 

а) браком кисню в м’язах і тканинах організму; 

б) надлишком молочної кислоти в м’язах і тканинах організму після 

завершення роботи; 

в) достатнім забезпеченням киснем працюючих м’язів під час фізичного 

навантаження. 

5. Чим характеризується втома? 

а) відмовою від роботи; 

б) тимчасовим зниженням працездатності організму; 

в) підвищеною частотою серцевих скорочень (ЧСС). 

6. Залежно від об’єму м’язових груп, які беруть участь у роботі, умовно 

розрізняють три види фізичного стомлення: регіональне, тотальне та 

локальне. При якому виді стомлення у роботі бере участь від однієї третини 

до двох третин м'язової маси (наприклад, вправи для зміцнення м'язів ніг чи 

тулуба)? 

а) регіональне; 

б) тотальне; 

с) локальне. 

7. Які ознаки надмірного психофізичного навантаження на людину? 

а) збільшення м’язової сили і життєвої ємкості легень; 

б) адекватне повернення показників до норми; 

в) нестійка крива пульсу, дихання, артеріального тиску під час занять зі 

зниженням цих величин після короткого відпочинку. 

8. Головним для визначення навантаження при виконанні фізичних 

вправ є: 

а) напруження деяких груп м’язів; 

б) величина впливу фізичних вправ на організм тих, хто займається; 

в) відчуття втоми. 
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9. При розвитку витривалості не застосовуються вправи, характерною 

ознакою яких є: 

а) максимальна активність систем енергозабезпечення; 

б) максимальна інтенсивність; 

в) помірна інтенсивність. 

10. Величина фізичного навантаження дозується: 

а) регулюванням об’єму та інтенсивністю виконання фізичних вправ; 

б) регулюванням ступеня втоми, що виникає у результаті виконання 

фізичних вправ; 

в) регулюванням інтервалів відпочинку при виконанні фізичних вправ. 

11. Під час тренування витривалості Ви спланували 5 повторень з бігу 

на 600м із максимальною швидкістю. Який, на Вашу думку, має бути інтервал 

відпочинку між повтореннями? 

а) 40-50 сек.; 

б) відновлення на 80-85 %; 

в) повне відновлення. 

12. При розвитку витривалості застосовуються режими навантажень, 

які прийнято поділяти на оздоровчий, підтримуючий, розвиваючий і 

тренувальний. Яку частоту серцевих скорочень визиває розвиваючий режим? 

а) 110 - 120 ударів в хвилину; 

б) 120 - 140 ударів в хвилину; 

в) 140 - 160 ударів в хвилину. 

Завершіть речення, вписавши у бланк Вашу відповідь. 

13. Які види стомлення Ви знаєте? … 

14. Скільки годин на тиждень передбачається для офіцерів органів 

військового управління у програмі індивідуальної підготовки із фізичної 

підготовки? 

15. Які методи розвитку загальної витривалості Ви знаєте? 

16. Порядок визначення індивідуальної оцінки фізичної підготовленості: 
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Опрацювання даних. За правильну відповідь на перші чотири запитання 

(продуктивний рівень) офіцер отримував 4 бали. Відповівши на запитання з 5 по 8 

(репродуктивний рівень), – отримував 2 бали. Третій блок – запитання із 9 по 12 

(творчий рівень) – 5 балів. За неправильну відповідь майбутній магістр отримував 

1 бал. Нарахування балів на запитання із 13 по 16 (реконструктивний рівень) 

здійснюється так: за неповну відповідь нараховувався 1 бал, за правильну, але 

недостатньо обґрунтовану – 2 бали, за повну й обґрунтовану – 3. Якщо майбутній 

МВУ набирав менше 29 балів, ми зараховували його до групи з низьким рівнем 

професійної витривалості за інтелектуальним критерієм, якщо від 29 до 41 балів – 

до середнього, якщо від 42 до 54 – до високого. 

 

Бланк для відповідей 

 

1 а б в 5 а б в 9 а б в 

2 а б в 6 а б в 10 а б в 

3 а б в 7 а б в 11 а б в 

4 а б в 8 а б в 12 а б в 

13  

14  

15  

16  

 

 

 



252 

ДОДАТОК Е 

Методика М. Щукиної “Оцінка рівня розвитку суб’єктності особистості”  

 

Інструкція. Вам пропонується кілька тверджень про те, як поводять себе 

люди, коли щось роблять чи відчувають. Прочитайте уважно кожне твердження і 

прийміть рішення, наскільки воно правильне по відношенню до Вас. Навпроти 

кожного твердження поставте “галочку” в одну з колонок, залежно від того, 

наскільки часто так із Вами буває: постійно, часто, іноді, винятково, ніколи. 

 

№ 

з/п 
Твердження 

П
о
ст

ій
н

о
 

Ч
а
ст

о
 

Ін
о
д

і 

В
и

н
я

т
к

о
в

о
 

Н
ік

о
л

и
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Я сповнений енергії і бажання діяти.      

2 
Я чудово лагоджу із собою. Я знаю, яку роботу хочу виконувати, яких 

друзів мати, і взагалі, що для мене важливо. 

     

3 Я замислююся, як впливають мої вчинки на оточуючих людей.      

4 

Буває, що люди висувають мені такі вимоги, які мене обурюють, але 

я, як виявилось, не в змозі захищати себе, стверджувати своє право на 

власні бажання та думки. 

     

5 
Я суворо дотримуюся тих правил, які вважаю справедливими, і 

борюся з тими, які вважаю несправедливими. 

     

6 У житті я маю дуже чіткі цілі і наміри.      

7 
Мої стосунки з людьми, які мене оточують, викликають у мене 

занепокоєння й розгубленість. 

     

8 У мене на все є власна думка.      

9 
Я хвилююся, що не зможу подбати про себе, якщо залишусь без 

важливої у своєму житті людини. 

     

10 
Те, що я роблю, і те, що відбувається в моєму житті, є досить 

значущим для мене. 

     

11 
У складних обставинах я вважаю за краще почекати, поки проблеми 

вирішаться самі по собі. 

     

12 

Якщо для досягнення моїх цілей доводиться “переступати” через 

інших людей, я відмовляюся від таких цілей чи шукаю інші шляхи їх 

досягнення. 

     

13 Мій настрій – чутливий прилад, мене легко вибити з колії.      

14 
В очікуванні важливих подій я прагну заздалегідь уявити 

послідовність своїх дій при тому чи іншому розвитку ситуації. 

     

15 
Я думаю, що в моєму житті не було б стільки проблем, якби деякі 

люди змінили ставлення до мене. 

     

16 Я самостійно приймаю рішення.      

17 
Буває, я ловлю себе на думці, що нічого не роблю, чекаю, поки справи 

вирішаться самі по собі. 
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18 
При суперечці найкраще задовольнити інтереси всіх сторін в їх 

спільній точці. 

     

19 
Мені багато чого не подобається у моїх відносинах з оточуючими, але 

я не в силах що-небудь змінити. 

     

20 Я – автор своїх вчинків, свого життя.      

21 Я думаю, що в мені немає нічого особливого.      

22 
Якщо відбувається конфлікт, то, розмірковуючи хто в ньому винен, я 

починаю із себе. 

     

23 
Я порівнюю себе з іншими людьми і доводжу собі, що я кращий, чи, 

принаймні, не гірший за інших. 

     

24 Я не надто вірю в себе, іноді відчуваю себе просто нікчемним.      

25 Мені подобається спілкуватися з незвичайними людьми.      

26 
Я досить легко піддаюся навіюванням, потрапляю під вплив 

оточуючих. 

     

27 Я замислююся над тим, якими будуть наслідки моїх вчинків.      

28 У мене таке відчуття, що я себе до кінця не розумію.      

29 У спілкуванні з людьми ініціатива знаходиться в моїх руках.      

30 Я боюся самотності.      

31 Мені цікаво жити.      

32 Якщо трапляється невдача, я аналізую, де ж я вчинив неправильно.      

33 
У мене буває таке відчуття, що я не відповідаю очікуванням, які інші 

висувають до мене. 

     

34 У мені мирно уживаються мої достоїнства й недоліки.      

35 Я відчуваю себе некомфортно в ситуації невизначеності.      

36 

У товаристві я відчуваю себе впевнено, спокійно розмовляю, без 

страху можу вказати на якусь дурницю чи виявлені прогалини у 

знаннях інших. 

     

37 У важкі хвилини я будую плани на майбутнє.      

38 
Я легко “заражаюсь” почуттями оточуючих: веселощами, смутком, 

роздратуванням. 

     

39 Для мене ясно, чого я хочу і до чого  прагну.      

40 Необхідність дотримання правил ввічливості обтяжує та дратує мене.      

41 Я сумніваюся, що здатний знайти покликання і цікаві цілі в житті.      

42 Розумніше робити будь-що звичним способом.      

43 
У спілкуванні з людьми мені вдається відстоювати своє права на 

свободу. 

     

44 
Буває, що я застаю себе в очікуванні, що люди зателефонують чи 

напишуть мені. 

     

45 Моя думка має вагу в очах оточуючих.      

46 Буває, про мене говорять, що я сиджу і чекаю з моря погоди.      

47 Кожна людина підпорядковується якимось правилам і законам.      

48 Я сам коваль свого щастя.      

49 
Мені важко протистояти думкам друзів, навіть якщо я вважаю, що 

вони неправі. 

     

50 Гадаю, я заслуговую поваги.      

51 Мені важко бути настільки вільним, щоб бути самим собою.      

52 Буває, я вимагаю від людей того, на що й сам неспроможний.      
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53 Мене дратує, якщо хтось думає не так, як я.      

54 Я боюся відрізнятися від інших.      

55 Мені не подобається, коли хтось одягається не так, як я.      

56 
Я живу сьогоднішнім днем, і мене мало хвилює, яким насправді 

виявиться моє майбутнє. 

     

57 Я відчуваю себе нікому не потрібним.      

58 Обставини сильніші за нас.      

59 Люди, які мене оточують, набагато привабливіші, ніж я.      

60 
Я боюся виявитися “білою вороною”, тому веду себе так, як мої 

друзі. 

     

61 
Буває спіймаю себе на думці, що спочатку роблю щось, а потім 

думаю. 

     

Ключ до опитувальника: 

активність-реактивність – 1, 4, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 26, 29, 38, 46, 48; 

автономність-залежність – 8, 9, 15, 16, 22, 30, 43, 44, 49, 51, 54; 

цілісність-неінтегративність – 3, 12, 18, 22, 34, 52, 53, 55; 

опосередкованість-неопосередкованість – 2, 6, 14, 27, 28, 32, 37, 39, 40, 47, 

56, 58, 61; 

креативність-репродуктивність – 20, 25, 31, 35, 41, 42, 54, 60; 

самоціннісність- малоціннісність – 10, 21, 23, 24, 33, 36, 41, 45, 50, 57, 59. 

Опрацювання даних. Для порівняння рівнів шести шкал при аналізі 

результатів показники з кожної шкали помножуються на коригуючи коефіцієнти: 

к = 1 для шкал активність – реактивність і опосередкованість – 

неопосередкованість, к = 1,18 для шкал автономність – залежність і 

самоціннісність – малоціннісність, к = 1,63 для шкал цілісність – 

неінтегративність, креативність – репродуктивність. 

За результатами діагностування визначається профіль суб’єктності-

об’єктності особистості, який характерний для респондента. При цьому 

мінімальний бал за шкалою (0 балів) буде означати об’єктний полюс шкали, а 

максимальний бал (52 бали) – суб’єктний. Таким чином, чим більшу кількість 

балів за шкалою набрав респондент, тим вищий рівень його суб’єктності. 
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ДОДАТОК Ж 

Норми оцінювання рівня розвиненості силової та кардіореспіраторної 

витривалості 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

50 11.10 18.40 3.10 1.50 30 71 30 

49 11.15 19.00 3.11 1.51  70 29 

48 11.20 19.20 3.12 1.52 29 69 28 

47 11.25 19.40 3.13 1.53  68 27 

46 11.30 20.00 3.14 1.54 28 67 26 

45 11.35 20.10 3.15 1.55  66 25 

44 11.40 20.20 3.16 1.56 27 65 24 

43 11.45 20.30 3.17 1.57  64 23 

42 11.50 20.40 3.18 1.58 26 63 22 

41 11.55 20.50 3.19 1.59  62 21 

40 12.00 21.00 3.20 2.00 25 61 20 

39 12.05 21.10 3.22 2.01  60 19 

38 12.10 21.20 3.24 2.02 24 59 18 

37 12.15 21.30 3.26 2.03  58 17 

36 12.20 21.40 3.28 2.04 23 57 16 

35 12.25 21.50 3.30 2.05  56 15 

34 12.30 22.00 3.32 2.06 22 55  

33 12.35 22.10 3.34 2.07  54 14 

32 12.40 22.20 3.36 2.08 21 53  

31 12.45 22.30 3.38 2.09  52 13 

30 12.50 22.40 3.40 2.10 20 51  

29 12.55 22.50 3.45 2.11  50 12 

28 13.00 23.00 3.50 2.12 19 49  

27 13.05 23.10 3.55 2.13  48 11 

26 13.10 23.20 4.00 2.14 18 47  

25 13.15 23.30 4.04 2.15  46 10 

24 13.20 23.40 4.08 2.16 17 45  

23 13.25 23.50 4.12 2.17  44 9 

22 13.30 24.00 4.16 2.18 16 43  

21 13.35 24.10 4.20 2.19  42 8 

20 13.40 24.20 4.24 2.20 15 41  

19 13.45 24.30 4.28 2.22  40 7 

18 13.50 24.40 4.32 2.24 14 39  

17 13.55 25.00 4.36 2.26  38 6 



256 

Продовження додатку Ж 
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16 14.00 25.30 4.40 2.28 13 37  

15 14.10 26.00 4.44 2.30  36 5 

14 14.20 27.00 4.48 2.32 12 35  

13 14.30 29.00 4.52 2.34  34  

12 14.40 31.00 4.56 2.36 11 33 4 

11 14.50 32.00 5.00 2.38  32  

10 15.00 34.00 5.10 2.40 10 31  

9 15.10 36.00 5.20 2.42 9 30 3 

8 15.20 38.00 5.30 2.44 8 29  

7 15.30 40.00 5.40 2.46 7 28  

6 15.40 42.00 5.50 2.48 6 27 2 

5 15.50  6.00 2.50 5 26  

4 16.00  6.10 2.52 4 25  

3 16.10  6.20 2.54 3 24 1 

2 16.20  6.30 2.56 2 23  

1 16.30  6.40 3.00 1 22  
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ДОДАТОК И 

Діагностична шкала сили слабкості нервової системи 

 

Коефіцієнт КСНС, % Діагноз 

> ≤ бали розряд 

56 і більше 25 

дуже висока вираженість сили чи 

слабкості НС (5) 

52 56 24 

48 52 23 

44 48 22 

40 44 21 

37,2 40 20 

висока вираженість сили чи слабкості 

НС (4) 

34,4 37,2 19 

31,6 34,4 18 

28,8 31,6 17 

26 28,8 16 

23,8 26,0 15 

середня вираженість сили чи слабкості 

НС (3) 

21,6 23,8 14 

19,4 21,6 13 

17,2 19,4 12 

15 17,2 11 

13,2 15,0 10 

незначна вираженість сили чи 

слабкості НС (2) 

11,4 13,2 9 

9,6 11,4 8 

7,8 9,6 7 

6 7,8 6 

4,8 6,0 5 

середня НС (1) 

 

3,6 4,8 4 

2,4 3,6 3 

1,2 2,4 2 

0,0 1,2 1 
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ДОДАТОК К 

Картка вивчення самооцінки майбутніми магістрами військового 

управління рівня розвиненості професійної витривалості 

 

Шановний друже! Просимо Вас оцінити рівень своєї розвиненості 

професійної витривалості за 3-х бальною шкалою (1 бал – низький, 2 – середній, 3 

– високий). Для оцінки показника розвиненості необхідно на перетині номера 

показника та оцінки обвести кружечком одну із цифр 1, 2, 3, які характеризують 

ступінь розвиненості цієї професійно важливої якості. Підрахуйте суму набраних 

Вами балів. 

Результати незалежних характеристик буде використано для підвищення 

ефективності процесу розвитку професійної витривалості майбутніх магістрів 

військового управління. 

 
№ 

з/п Критерії та їх показники Оцінка 

1 2 3 

ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНИЙ КРИТЕРІЙ 

1 цінності військово-професійної діяльності  1 2 3 

2 мотивація до розвитку професійної витривалості 1 2 3 

Сума балів за критерієм    

ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВИЙ КРИТЕРІЙ 

1 вираженість сили нервової системи 1 2 3 

2 розвиненість вольових якостей  1 2 3 

3 емоційна готовність до розвитку професійної витривалості  1 2 3 

Сума балів за критерієм     

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КРИТЕРІЙ 

1 
знання щодо методик, технологій і засобів розвитку професійної 

витривалості 
1 2 3 

2 
знання щодо організації саморозвитку професійної витривалості з 

урахуванням вікових та індивідуальних особливостей 
1 2 3 

Сума балів за критерієм     

ОПЕРАЦІЙНИЙ КРИТЕРІЙ 

1 
опанування раціональних методів, прийомів і технологій розвитку 

професійної витривалості 
1 2 3 

2 прояв вольових та емоційних якостей 1 2 3 

3 
здатність регулювати і переносити навантаження військово-професійної 

діяльності та долати втому 
1 2 3 

Сума балів за критерієм    
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1 2 3 

СУБ’ЄКТНО-РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ КРИТЕРІЙ 

1 професійна суб’єктність майбутніх МВУ 1 2 3 

2 фізична витривалість 1 2 3 

3 витривалість нервової системи 1 2 3 

Сума балів за критерієм     

 

Отже, Ваша оцінка свого рівня розвиненості професійної витривалості 

(обведіть кружечком): _________________________________ 

 

Діапазон розвиненості окремих 

критеріїв (у балах) 

Рівень розвиненості професійної витривалості 

(у балах) 

високий середній низький 

ціннісно-мотиваційний 5-6 3-4 1-2 

емоційно-вольовий 8-9 5-7 3-4 

інтелектуальний 5-6 3-4 1-2 

операційний 8-9 5-7 3-4 

суб’єктно-результативний 8-9 5-7 3-4 

Загальна сума балів 34-39 21-29 11-16 

 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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ДОДАТОК Л 

Картка вивчення рівня розвиненості професійної витривалості майбутніх 

магістрів військового управління 

 

Шановний колего! Просимо Вас оцінити рівень розвиненості професійної 

витривалості за 3-х бальною шкалою (1 бал – низький, 2 – середній, 3 – високий) 

майбутніх магістрів військового управління. Для оцінки показника розвиненості 

необхідно на перетині номера показника та оцінки обвести кружечком одну із 

цифр – 1, 2, 3, які характеризують ступінь розвиненості цієї професійно важливої 

властивості. Підрахуйте суму набраних Вами балів. 

Результати незалежних характеристик буде використано для підвищення 

ефективності процесу розвитку професійної витривалості майбутніх магістрів 

військового управління.  

№ 

з/

п 

Критерії та їх показники Оцінка 

1 2 3 

ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНИЙ КРИТЕРІЙ 

1 цінності військово-професійної діяльності  1 2 3 

2 мотивація до розвитку професійної витривалості 1 2 3 

Сума балів за критерієм    

ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВИЙ КРИТЕРІЙ 

1 вираженість сили нервової системи 1 2 3 

2 розвиненість вольових якостей  1 2 3 

3 емоційна готовність до розвитку професійної витривалості  1 2 3 

Сума балів за критерієм     

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КРИТЕРІЙ 

1 
знання щодо методик, технологій і засобів розвитку професійної 

витривалості 
1 2 3 

2 
знання щодо організації саморозвитку професійної витривалості з 

урахуванням вікових та індивідуальних особливостей 
1 2 3 

Сума балів за критерієм     

ОПЕРАЦІЙНИЙ КРИТЕРІЙ 

1 
опанування раціональних методів, прийомів і технологій розвитку 

професійної витривалості 
1 2 3 

2 прояв вольових та емоційних якостей 1 2 3 

3 
здатність регулювати і переносити навантаження військово-професійної 

діяльності та долати втому 
1 2 3 

Сума балів за критерієм    



261 

Продовження додатку Л 

1 2 3 

СУБ’ЄКТНО-РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ КРИТЕРІЙ 

1 професійна суб’єктність майбутніх МВУ 1 2 3 

2 фізична витривалість 1 2 3 

3 витривалість нервової системи 1 2 3 

Сума балів за критерієм     

 

Отже, ______________________________________________________  
(військове звання, прізвище та ініціали) 

набрав _______ балів, що знаходиться в межах _________________ рівня 

розвиненості професійної витривалості 

Діапазон розвиненості окремих 

критеріїв (у балах) 

Рівень розвиненості професійної витривалості 

(у балах) 

високий середній низький 

ціннісно-мотиваційний 5-6 3-4 1-2 

емоційно-вольовий 8-9 5-7 3-4 

інтелектуальний 5-6 3-4 1-2 

операційний 8-9 5-7 3-4 

суб’єктно-результативний 8-9 5-7 3-4 

Загальна сума балів 34-39 21-29 11-16 

 

Подайте деякі відомості про себе: 

Ваш вік ___________________________________________ 

Військове звання ___________________________________ 

Науковий ступінь ___________________________________ 

Вчене звання _______________________________________ 

Посада ____________________________________________ 

Стаж роботи у вищому навчальному закладі ____________ 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Методика підбору експертів 

 

Для вибору експертів ми використовували рекомендації В. Черепанова [261] 

і застосовували формулу: 

)1(2

2

gQ

jd
N


 , 

де d – розмах індивідуальних оцінок; 

Q  – задане значення похибки колективної експертної оцінки; 

g – довірлива ймовірність, значення якої для педагогічних досліджень має 

коливатися в межах 0,8 < g < 0,9; 

j – коефіцієнт для 0,8 < g < 0,9 дорівнює 0,09. 

Розрахунки за формулою показують, що для прийняття рішення на рівні 

довірливої імовірності не нижчої g = 0,8, достатньо 9-11 експертів. Це збігається з 

думкою науковців, які вважають доцільним включати до складу експертної групи 

приблизно 9-11 досвідчених експертів [261]. Зазначена кількість експертів 

повинна забезпечувати надійність отриманої інформації. 

У процесі вибору експертів застосовано документальний метод оцінки їхніх 

якостей. На завершальній фазі впроваджувального етапу для підтвердження 

отриманих даних щодо рівня розвиненості професійної витривалості майбутніх 

магістрів військового управління в ЕГ та КГ було проанкетовано 10 експертів (із 

числа наукових та науково-педагогічних працівників навчально-наукового центру 

фізичної підготовки та спортивно-оздоровчих технологій).  

Під час вибору експертів використовувалися такі їхні якості: 

компетентність, зацікавленість, діловитість, об’єктивність, досвідченість, посада і 

стаж педагогічної роботи, вчене звання та науковий ступінь, рівень освіти, знання 

нормативно-правових документів. До їх числа включені особи, які всю свою 

військово-професійну діяльність присвятили фізичній підготовці і спорту, мають 

вищу освіту в галузі фізичного виховання різних груп населення та займали 

посади не нижче, як старший викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної 

фізичної підготовки і спорту. 
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Для визначення компетентності експертів проводилася оцінка їхньої 

репрезентативності за відомою методикою [262], де загальна компетентність 

визначається за формулою: 
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де хі – оцінка експерта по даному пункту анкети;  

maxix  – максимальна оцінка, яка може бути отримана експертом по даному 

пункту;  

n – кількість запитань анкети.  

Компетентність групи експертів визначалася за формулою: 

Кгр =
n
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де n – кількість експертів, які входять у групу; 

Кі – компетентність і-го експерта.  

Проведені розрахунки свідчать, що репрезентативність групи експертів 

склала Кі = 0,76, що свідчить про достатньо високу компетентність вибраних 

експертів. 

Для отримання кількісного показника кожному експерту було 

запропоновано проаналізувати анкети, які відображають зазначені вище основні 

проблеми розвитку професійної витривалості майбутніх магістрів військового 

управління. Думка експертів ґрунтувалася на тій інформації, яку вони черпають зі 

своєї військово-професійної діяльності та особистого досвіду. В анкеті подано 

правила оцінювання. 
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Об’єктивні дані про експертів, які оцінювали майбутніх МВУ експериментальної та контрольної груп 

 

№ 

з/п 

Військове 

звання 

Прізвище, ім’я та  

по-батькові 
Посада, вчене звання, наукова ступінь 
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к
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 полковник ФІНОГЕНОВ  

Юрій Семенович 

Начальник управління фізичної культури і 

спорту Міністерства оборони України, 

кандидат педагогічних наук, професор, 

звання “Заслужений працівник фізичної 

культури і спорту України” 

35 22 Викладають 

дисципліни 

особисто, 

перевіряють 

викладання 

дисциплін, 

знайомі з 

більшістю з них, 

вивчали під час 

навчання у ВВНЗ, 

мають досвід 

роботи у військах 

на посадах, які 

суміжні  

з проблемою 

дослідження. 

12 

2 полковник ПЕТРАЧКОВ 

Олександр 

Валерійович 

Начальник навчально-наукового центру 

фізичної підготовки та спортивно-

оздоровчих технологій, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

15 11 11 

3 полковник ЖЕМБРОВСЬКИЙ 

Сергій Миколайович 

Начальник кафедри фізичного виховання, 

спеціальної фізичної підготовки і спорту, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

24 17 12 

4 полковник  ГЛАЗУНОВ 

Сергій Іванович 

Доцент кафедри фізичного виховання, 

спеціальної фізичної підготовки і спорту, 

кандидат наук з фізичного виховання і 

спорту, доцент 

22 19 11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Капітан 1 

рангу  

ГАПОНЕНКО 

Геннадій 

Миколайович 

Доцент кафедри фізичного виховання, 

спеціальної фізичної підготовки і спорту 

23 9 Викладають 

дисципліни 

особисто, 

перевіряють 

викладання 

дисциплін, 

знайомі з 

більшістю з них, 

вивчали під час 

навчання у ВВНЗ, 

мають досвід 

роботи у військах 

на посадах, які 

суміжні  

з проблемою 

дослідження. 

9 

6 полковник РОМАНЮК 

Олександр 

Анатолійович 

Старший викладач кафедри фізичного 

виховання, спеціальної фізичної підготовки 

і спорту 

18 12 9 

7 працівник 

ЗСУ 

(полковник 

запасу) 

БАРКОВ 

Віктор Іванович 

Викладач кафедри фізичного виховання, 

спеціальної фізичної підготовки і спорту 

41 35 11 

8 працівник 

ЗСУ 

(полковник 

запасу) 

МУШТАТОВ  

Юрій Вікторович 

Старший науковий співробітник науково-

дослідної лабораторії (проблем фізичного 

виховання, спеціальної фізичної підготовки 

і спорту) 

34 9 10 

9 працівник 

ЗСУ 

(полковник 

запасу) 

КОРНІЄНКО  

Дмитро 

Олександрович 

Старший науковий співробітник науково-

дослідної лабораторії (проблем фізичного 

виховання, спеціальної фізичної підготовки 

і спорту) 

26 17 10 

10 працівник 

ЗСУ 

(полковник 

запасу) 

СУХОРАДА 

Григорій Іванович 

Тренер-викладач навчально-тренувального 

комплексу, кандидат наук з фізичного 

виховання і спорту, доцент 

27 16 11 
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Методика А. Реана “Мотивація успіху і боязнь невдачі”  

 

Інструкція: погоджуючись чи ні з нижченаведеними твердженнями, 

необхідно вибрати одну з відповідей – “так” чи “ні”. Якщо Ви не впевнені з 

відповіддю, то згадайте, що “так” має на увазі і явне “так”, і “скоріше так, ніж ні”. 

Те саме можна сказати й до відповіді “ні”. Відповідати потрібно досить швидко, 

довго не замислюючись. Відповідь, що першою спала на думку, як правило, і є 

найбільш точною.  

 

Текст опитувальника 

1. Коли включаюся в роботу, сподіваюся на успіх. 

2. У діяльності активний. 

3. Схильний до вияву ініціативи. 

4. При виконанні відповідальних завдань намагаюся, по можливості, знайти 

причини відмови від них. 

5. Часто вибираю крайності: чи занижені, легкі завдання, чи нереально 

важкі. 

6. При зустрічі із перешкодами, як правило, не відступаю, а шукаю способи 

їх подолання. 

7. При чергуванні успіхів і невдач схильний до переоцінки своїх успіхів. 

8. Продуктивність діяльності в основному залежить від моєї 

цілеспрямованості, а не від зовнішнього контролю. 

9. При виконанні досить важких завдань в умовах обмеженого часу 

результативність моєї діяльності погіршується. 

10. Я схильний проявляти наполегливість у досягненні мети. 

11. Я схильний планувати своє майбутнє на досить віддалену перспективу. 

12. Якщо ризикую, то з розумом, а не відчайдушно.  

13. Я не дуже наполегливий у досягненні мети, особливо якщо відсутній 

зовнішній контроль. 
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14. Волію ставити перед собою середні за важкістю чи злегка завищені, але 

досяжні цілі. 

15. У разі невдачі при виконанні завдання його привабливість для мене 

знижується. 

16. При чергуванні успіхів і невдач я більше схильний до переоцінки своїх 

невдач. 

17. Волію планувати своє майбутнє лише на найближчий час. 

18. При роботі в умовах обмеженого часу результативність діяльності у 

мене поліпшується, навіть якщо завдання досить важке. 

19. У разі невдачі я, як правило, не відмовляюся від поставленої мети. 

20. Якщо я сам вибрав для себе завдання, то в разі невдачі його 

привабливість для мене тільки зростає. 

 

Дякуємо за співпрацю! 

 

Опрацювання результатів. Один бал отримують відповіді “так” на 

твердження 1-3, 6, 8, 10-12, 14 ,16, 18-20, і відповіді “ні” на 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17. 

Підраховується загальна кількість балів. 

Якщо респондент набирає від 1 до 7 балів, то діагностується мотивація на 

невдачу (боязнь невдачі), від 14 до 20 балів – мотивація на успіх (надія на успіх), 

від 8 до 13 – мотиваційний полюс не виражений. Однак, у випадку із 8-9 балів 

мотивація випробуваного ближча до уникнення невдачі, а 12-13 – ближча до 

прагнення досягти успіху. 
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Методика Дж. Роттера “Визначення спрямованості особистості на зовнішні 

(екстернали) чи внутрішні (інтернали) стимули” 

 

Інструкція. Вашій увазі пропонується низка парних тверджень. Вирішіть, з 

якими із них Ви погоджуєтесь більшою мірою, і обведіть кружком відповідну 

йому літеру – “а” чи “б”. 

 

Текст опитувальника 

1. а) діти потрапляють у біду тому, що батьки занадто часто їх карають; 

 б) у наш час неприємності відбуваються з дітьми частіше за все тому, що 

батьки занадто м’яко ставляться до них. 

2. а) переважна більшість невдач відбуваються із-за невезіння; 

 б) невдачі людей є результатом їхніх власних помилок. 

3. а) одна з головних причин, чому відбуваються аморальні вчинки, 

полягає в тому, що оточуючі миряться з ними; 

 б) аморальні вчинки будуть відбуватися завжди, незалежно від того, 

наскільки ретельно оточення буде намагатися їм запобігти. 

4. а) у кінці кінців до людей приходить заслужене визнання; 

 б) на жаль, заслуги людини часто залишаються невизнаними. 

5. а) думка, що викладачі несправедливі до учнів, неправильна; 

 б) багато учнів не розуміють, що їхні оцінки можуть залежати від 

випадкових обставин. 

6.  а) успіх керівника багато в чому залежить від вдалого збігу обставин; 

 б) здібні люди, які не стали керівниками, самі не використали своїх 

можливостей. 

7. а) як би Ви не старалися, деякі люди все одно не будуть симпатизувати 

Вам; 

 б) той, хто не зумів завоювати симпатії оточуючих, просто не вміє 

ладити з іншими людьми. 
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8. а) спадковість грає головну роль у формуванні характеру і поведінки 

людини; 

 б) тільки життєвий досвід визначає характер і поведінку. 

9. а) я часто помічав справедливість приказки: “Чому бути – того не 

минути”; 

 б) гадаю, що краще прийняти рішення і діяти, ніж сподіватися на долю. 

10. а) для хорошого фахівця навіть перевірка з упередженістю не складає 

труднощів; 

 б) навіть добре підготовлений фахівець зазвичай не витримує перевірки 

з упередженістю. 

11. а) успіх є результатом наполегливої праці і мало залежить від везіння; 

 б) щоб досягти успіху, потрібно не пропустити слушної нагоди. 

12. а) кожен громадянин може впливати на важливі державні рішення; 

 б) суспільством керують люди, які висунуті на громадські посади, а 

пересічна людина мало що може зробити. 

13. а) коли я будую плани, то завжди переконаний, що зможу здійснити їх; 

 б) не завжди розсудливо планувати своє життя далеко вперед, оскільки 

багато чого залежить від того, як складуться обставини. 

14. а) є люди, про яких можна сміливо сказати, що вони погані; 

 б) в кожній людині є щось хороше. 

15. а) здійснення моїх бажань не пов’язане з везінням; 

 б) коли не знають, як бути, підкидають монету; по-моєму, в житті часто 

можна вдаватися до цього. 

16. а) керівником стають завдяки щасливому збігу обставин; 

 б) щоб стати керівником, потрібно вміти управляти людьми; везіння тут 

ні до чого. 

17. а) більшість із нас не може серйозно впливати на будь-які світові події; 

 б) беручи активну участь в суспільному житті, люди можуть керувати 

подіями у світі. 
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18. а) більшість людей не розуміють, наскільки їхнє життя залежить від 

випадкових обставин; 

 б) насправді, такої речі, як везіння, не існує. 

19. а) завжди потрібно вміти визнавати свої помилки; 

 б) як правило, краще не підкреслювати своїх помилок. 

20. а) важко дізнатися, чи дійсно Ви подобаєтеся людині; 

 б) число Ваших друзів залежить від того, наскільки Ви маєте 

прихильність від інших. 

21. а) в кінці кінців, неприємності, які трапляються з Вами, 

врівноважуються приємними подіями; 

 б) більшість невдач є результатом відсутності здібностей, незнання, ліні. 

22. а) якщо докласти чималих зусиль, то формалізм і бездушність можна 

викорінити; 

 б) є речі, з якими важко боротися, тому формалізм і бездушність не 

викоренити. 

23.  а) іноді важко зрозуміти, на чому ґрунтуються керівники, коли 

представляють людину до заохочення; 

 б) заохочення залежать від того, наскільки віддано людина трудиться. 

24. а) хороший керівник очікує від підлеглих, щоб вони самі вирішували, 

що повинні робити; 

 б) хороший керівник ясно дає зрозуміти, в чому полягає робота кожного 

підлеглого. 

25. а) я часто відчуваю, що мало впливаю на те, що відбувається зі мною; 

 б) не вірю, що випадок чи доля можуть відігравати важливу роль у 

моєму житті. 

26. а) люди самотні через те, що не виявляють дружелюбності до 

оточуючих; 

 б) марно дуже старатися заручитися підтримкою людей: якщо ти їм 

подобаєшся, то подобаєшся і так. 
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27. а) характер людини в основному залежить від її сили волі; 

 б) характер людини в основному формується у колективі. 

28. а) те, що зі мною трапляється – це справа моїх власних рук; 

 б) іноді я відчуваю, що моє життя розвивається незалежно від мене. 

29. а) я часто не можу зрозуміти, чому керівники діють так, а не інакше; 

 б) в кінці кінців, за погане управління організацією несуть 

відповідальність самі люди, які в ній працюють. 

 

Бланк відповідей 

1 а б 6 а б 11 а б 16 а б 21 а б 26 а б 

2 а б 7 а б 12 а б 17 а б 22 а б 27 а б 

3 а б 8 а б 13 а б 18 а б 23 а б 28 а б 

4 а б 9 а б 14 а б 19 а б 24 а б 29 а б 

5 а б 10 а б 15 а б 20 а б 25 а б    

 

Опрацювання даних. Твердження на екстернальність – 2а, 3б, 4б, 5б, 6а, 7а, 

9а, 10б, 11б, 12б, 13б, 15б, 16а, 17а, 18а, 20а, 21а, 22б, 23а, 25а, 26б, 28б, 29а. 

Твердження на інтернальность – 2б, 3а, 4а, 5а, 6б, 7б, 9б, 10а, 11а, 12а, 13а, 15а, 

16б, 17б, 18б, 20б, 21б, 22а, 23б, 25б, 26а, 28а, 29б. 

Згода із будь-яким твердженням оцінюється в 1 бал. Суми балів 

підраховуються за кількістю обведених кружечками букв «а» і «б». Максимальні 

суми з інтернальності й екстернальності рівні 23, оскільки 6 тверджень є 

фоновими. 

Відповідну спрямованість локусу-контролю випробуваного можна 

визначити за відносним перевищенням сумарних балів показників інтернальності 

або екстернальності. 
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Факультативний курс “Витримка та виживання на полі бою” 

 

Метою даного курсу є: опанування теоретичними знаннями, практичними 

вміннями щодо організації та здійснення індивідуальних, колективних дій в 

екстремальних умовах бойової діяльності та впливу негативних факторів 

зовнішнього середовища; набуття методичних та практичних навичок з 

управління підрозділами в умовах постійної зміни обстановки; виконання завдань 

зі здійснення маршів у пішому порядку за визначеними маршрутами та 

орієнтирами на місцевості; пошуку різноманітних об’єктів, розвідки та 

встановлення мінно-вибухових загороджень; евакуації поранених; подолання 

водних та штучних перешкод скритого розташування на місцевості при значній 

фізичній та психологічній втомі; формування і вдосконалення військово-

прикладних рухових навичок з військово-прикладного плавання в 

обмундируванні і зі зброєю. 

Відповідно до мети визначено головні завдання курсу, а саме: 

Дати майбутнім МВУ знання щодо: прийомів прихованого, безшумного 

пересування та маскування під час виконання бойового завдання; номенклатури 

та умовних позначень топографічних карт; способів розташування у лісовій 

місцевості; порядку забезпечення життєдіяльності тактичного підрозділу в умовах 

лісової місцевості; порядку організації засідки; порядку застосування вибухових 

речовин та засобів підривання об’єктів; способів евакуації військовослужбовців з 

небезпечного району; порядку надання першої медичної допомоги; способів 

підготовки до плавання в обмундируванні за допомогою підтримуючих засобів та 

без них; прийомів формування стресостійкості та саморегуляції під час виконання 

бойового завдання. 

Сформувати у майбутніх МВУ уміння: приховано, безшумно пересуватися 

та маскуватися під час виконання бойового завдання по лісовій та заболоченій 
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місцевості; швидко орієнтуватися за допомогою використання топографічних 

карт та без них, азимутальних карток; виявляти та долати заміновані ділянки 

місцевості; обладнувати приховані місця денного та нічного відпочинку; 

забезпечувати життєдіяльність в екстремальних умовах обстановки; долати водні 

та штучні перешкоди; застосовувати вибухові речовини та засоби підривання; 

надавати першу медичну допомогу; формувати особисту стресостійкість та 

володіти прийомами саморегуляції в екстремальних умовах. 

Курс проводиться у три взаємопов’язаних етапи, особливості яких 

полягають у можливостях до кількості залучених майбутніх МВУ та науково-

педагогічних працівників, форми одягу, переліку необхідного майна та 

матеріальних засобів. Усі етапи проводяться у польовій формі одягу, з навчальною 

зброєю та рекомендованим переліком майна (на кожний етап окремий перелік). 

Перший етап курсу, який має умовну назву “ТЕОРЕТИЧНИЙ”, 

проводиться на водноспортивній базі університету у вигляді комплексного 

заняття груповим способом на 6-и навчальних місцях (по 45 хв на кожному 

навчальному місці), а саме: 

1. Способи евакуації поранених та надання першої медичної допомоги 

утопаючому (прийоми та способи евакуації поранених за допомогою штатних та 

підручних засобів; порядок надання першої медичної допомоги утопаючому). 

2. Організація заходів із розташування на місцевості та виживання в умовах 

лісової місцевості (вибір місця розташування для відпочинку, обладнання нічлігу, 

установка намету; способи готування їжі; засоби добування води та її 

знезаражування; способи розведення (добування) вогню; способи добування їжі; 

способи маскування слідів свого перебування). 

3. Орієнтування на місцевості (орієнтування на місцевості без топографічної 

карти; орієнтування на місцевості з використанням топографічної карти, 

пересування по місцевості за допомогою азимутальної картки). 
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4. Організація переправи через водну перешкоду за допомогою штатних 

засобів (способи прихованої посадки на човен СНЛ-8; подолання водної 

перешкоди на човні, організація спостереження та розвідки; способи 

десантування на протилежний берег). 

5. Способи підготовки до плавання в обмундируванні за допомогою 

підтримуючих засобів та без них (зі зброєю та берцями для виконання вправи; з 

речовим мішком; з плащ-палаткою; способи виготовлення поплавків (плащ-

палатка, одяг, ОЗК); способи плавання за допомогою підручних засобів (колоди 

чи дошки; пластикових пляшок, зв’язаних колод, хворосту). 

6. Дії підрозділу з розвідки та подолання мінно-вибухових загороджень 

(типи вибухонебезпечних предметів, які використовуються у зоні проведення 

антитерористичної операції; способи подолання мінно-вибухових загороджень; 

розвідка мінно-вибухових загороджень; подолання замінованої ділянки за 

допомогою кішок-зацепів, щупів та підручних засобів). 

Методика проведення занять на кожному навчальному місці полягає у 

доведенні теоретичних положень, демонстрації та практичному виконанні 

прийомів, дій, завдань. 

Обідня перерва передбачає: розведення вогню у встановлених місцях у 

складі груп по 8 осіб; приготування гарячого напою з використанням підручних 

засобів, матеріалів, рослин; прийом їжі; підготовка обмундирування до виконання 

наступних практичних вправ. 

Після закінчення обідньої перерви заняття проводиться фронтальним 

способом на двох навчальних місцях: 

1. Контроль вправи – плавання в обмундируванні зі зброєю. 

2. Марш-кидок із супутнім подоланням штучних та водних перешкод у 

складі підрозділу з 8-и осіб (етапи проведення: 1 етап – біг 4 км із супутнім 

подоланням штучних перешкод по дистанції бігу; 2 етап – надягання рятувальних 

жилетів, посадка у човен, переправа через водну перешкоду (400 м) за допомогою 
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штатних засобів (човен СНЛ-8), десантування на протилежний берег; 3 етап – 

марш-кидок навколо озера (2 км) та прибуття на водноспортивну базу). Другий 

етап курсу, який має умовну назву “ПРАКТИЧНИЙ”, проводиться на 

водноспортивній базі університету у вигляді комплексного заняття груповим 

способом на 4 навчальних місцях (по 45 хв на кожному навчальному місці), а 

саме: 

1. Плавання у водолазному комплекті № 1 (проводиться у вигляді 

послідовного виконання прийомів та дій: пересування на човні СНЛ-8; 

десантування у воду з човна; плавання на відстань 100 м у водолазному 

комплекті; вихід на берег). 

2. Подолання водних перешкод у складі підрозділу (5 чол.) з використанням 

мотузки та плавання за допомогою підтримуючих засобів (проводиться у вигляді 

послідовного виконання прийомів та дій: плавання 25 м за допомогою поплавка, 

зробленого з речового мішка чи плащ-палатки; плавання 25 м за допомогою 

колоди (дошки); плавання 25 м за допомогою плота у складі групи; подолання 

водної перешкоди убрід за допомогою зафіксованої мотузки; подолання водної 

перешкоди методом витягування групи за допомогою мотузки). 

3. Способи звільнення від захватів та транспортування утопаючого (демонстрація 

способів звільнення від захватів рук; тулуба з переду; шиї ззаду; демонстрація 

способів транспортування утопаючого; практичне тренування способами 

звільнення від захватів та транспортування утопаючого на суші; практичне 

тренування способами звільнення від захватів та транспортування утопаючого у 

воді. 

4. Способи роздягання при раптовому потраплянні у воду у спорядженні та 

виходу з води (тренування способів роздягання та закріплення зброї, елементів 

форми одягу у воді; тренування способів виходу на берег з опорою на дно; 

тренування способів виходу на пірс без опори (з глибини); тренування способів 

посадки у рятувальний човен з води). 
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Обідня перерва передбачає: розведення вогню у встановлених місцях у 

складі груп по 15осіб; приготування гарячого напою з використанням підручних  

засобів, матеріалів, рослин; приготування їжі зі штатного сухого пайка; 

підготовка обмундирування до виконання наступних практичних вправ.Після 

закінчення обідньої перерви заняття проводиться у складі груп по 15 осіб 

поточним способом: 

1. Способи роздягання при раптовому потраплянні у воду та тривалому 

утриманні на воді за допомогою елементів форми одягу (послідовно 

відпрацьовуються наступні питання: тренування в способах утримання на воді у 

вертикальному положенні; утримання на воді за допомогою куртки; утримання на 

воді за допомогою штанів). 

2. Комплексне виконання вправи: стрибнути у воду в куртці, штанах, 

берцях; проплисти до визначеного місця; повернутися обличчям до керівника; 

утримуватись на воді упродовж 2 хв.; за командою керівника роздягнутися, 

зробити поплавок з елементів форми одягу (за вибором майбутнього МВУ – 

штани чи куртка); утримання на воді за допомогою поплавка – 5 хв.; за командою 

керівника доплисти за допомогою поплавка до берега. 

Після закінчення другого етапу курсу офіцери без виїзду до пункту постійної 

дислокації відпочивають у визначених місцях, організовують сушіння 

обмундирування та взуття, комплектують речові мішки та готуються до третього 

етапу курсу. 

Третій етап курсу, який має умовну назву “КОМПЛЕКСНЕ 

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ”, розпочинається за 2 години до настання сутінок та 

триває упродовж 24 год. Усі завдання виконуються у складі груп по 15 осіб (але 

не більше 3-х груп одночасно) та передбачає оцінку дій командира групи з 

управління підрозділом, індивідуальних дій офіцерів з виконання поставлених 

бойових завдань (розпоряджень) на фоні загальної тактичної обстановки. За 

кожною групою закріплюється інструктор. Кожне завдання супроводжується 
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окремим бойовим розпорядженням із визначеними завданнями, маршрутами 

руху, часом виконання завдань. 

1 завдання. Здійснення маршу у складі підрозділу із супутнім подоланням 

водних перешкод та заболоченої ділянки місцевості. 

Послідовність здійснення маршу: постановка завдань та надання 

розпорядження на здійснення маршу командиром групи; організація переправи 

через водну перешкоду за допомогою плоту; виготовлення ношів для пораненого 

з підручних матеріалів та евакуація у визначений район (до 2 км); пересування по 

лісовій місцевості за орієнтирами, визначеними на азимутальній картці; 

проведення розвідки, підготовка та пересування по заболоченій місцевості (до 

1 км); марш-кидок у визначений на схемі місцевості район розташування. 

Загальний час на виконання завдання – 2 год. 

2 завдання. Здійснення вибору місця та організація прихованого 

розташування групи у лісовій місцевості. Виконання завдання здійснюється в 

умовах обмеженої видимості. 

Обов’язковим умовами виконання завдання є: облаштування місць для 

відпочинку на групу із 15-и осіб та місця командира групи, організація охорони 

(спостережних постів, встановлення мінно-вибухових загороджень тощо), 

розведення вогню та приготування їжі (вечеря, сніданок), облаштування місця 

збереження харчів; виготовлення конденсатора для добування та пристрою для 

очищення води, організація відпочинку військовослужбовців (ночівля) у таборі. 

3 завдання. Здійснення умовного нападу диверсійно-розвідувальної групи 

та захоплення підрозділу в полон (початок заняття – на світанку). Завдання 

виконується лише за попередньою особистою згодою майбутніх МВУ та полягає 

у демонстрації психологічних аспектів поводження військовослужбовців при 

потраплянні у полон та способів (умов) втечі з полону. 

Під час проведення допиту на офіцерів зі зв’язаними за спиною руками та 

зв’язаними ногами здійснюється психологічний (крик, образи) та фізичний 
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(поштовхи, зміна та прийняття незручних положень, обливання водою у ніс, рот 

тощо) тиск з метою з’ясування попередньо отриманої ними інформації щодо  

складу та чисельності військ. Під час здійснення конвоювання полоненого 

підрозділу у лісовій місцевості офіцери повинні вибрати зручний момент та 

здійснити втечу, звільнитися від мотузок, відірватися від переслідування та 

зібратися у визначеному місці.  

4 завдання. Виконання завдання з пошуку та евакуації пораненого льотчика. 

Перед початком виконання завдання особовий склад групи на транспорті 

перевозиться у визначений район. Заняття проводиться на фоні загальної 

тактичної обстановки щодо дій підрозділу у так званій “сірій зоні” на прилеглій 

до водноспортивної бази території. 

Під час виконання отриманого бойового розпорядження підрозділом 

виконуються наступні завдання: 

1. Здійснення прихованого пересування у складі підрозділу в пішому порядку по 

лісовій місцевості за маршрутом, визначеним на карті. Організація маршу, 

відбиття нападу диверсійно-розвідувальної групи, організація переправи через 

водну перешкоду вбрід, пророблення проходів у мінно-вибухових загородженнях. 

Протяжність маршруту – до 11 км. 

2. Здійснення пошукових дій у складі малих груп за визначеними на карті 

районами місцевості, схованки з боєприпасами та пораненого льотчика за трьома 

маршрутами (для кожної групи окремий маршрут).  

3. Евакуація за допомогою підручних засобів пораненого льотчика в район 

евакуації (водноспортивна база університету) та влаштування мінно-вибухових 

загороджень (імітація підриву мостів за допомогою вилученого зі схованки ящика 

з боєприпасами). Протяжність маршрутів – 6-8 км. 

Під час виконання всіх завдань, передбачається облаштування засідок 

силами ДРГ, хибних мінно-вибухових загороджень, виконання спеціальних 

завдань, спрямованих на зосередження уваги та спостережливість, використання 

димів, засобів імітації, гучномовців з імітацією розривів снарядів.  
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Експертне оцінювання педагогічних умов, що впливатимуть на розвиток 

професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління 

 

ШАНОВНИЙ КОЛЕГО! 

Просимо Вас висловити свою думку щодо ефективності педагогічних умов, 

які матимуть істотний вплив на розвиток професійної витривалості майбутніх 

магістрів військового управління у навчально-виховному процесі ВВНЗ.  

Прочитайте уважно всі педагогічні умови, наведені в таблиці. У стовпчику 

“Ранг” проставте їх в порядку ефективності (найвищий ранг – 1, найнижчий – 12). 

Розраховуємо на Ваші щирі відповіді та на допомогу. 

№ 

з/п 
Педагогічні умови Ранг 

1 Врахування вікових особливостей майбутніх МВУ при збільшенні фізичних і 

психологічних навантажень у процесі розвитку професійної витривалості 
 

2 Готовність науково-педагогічних працівників до розвитку професійної 

витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі оперативно-

тактичної підготовки 

 

3 Забезпечення ціннісно-мотиваційного ставлення майбутніх МВУ до розвитку 

професійної витривалості 
 

4 Запровадження індивідуального підходу та диференціації при розроблені 

навчально-методичних матеріалів щодо розвитку професійної витривалості 
 

5 Застосування методики поетапного розвитку професійної витривалості майбутніх 

магістрів військового управління 
 

6 Здійснення розвитку професійної витривалості майбутніх магістрів військового 

управління у контексті їхньої майбутньої професійної діяльності 
 

7 Педагогічне моделювання розвитку професійної витривалості майбутніх 

магістрів військового управління у процесі оперативно-тактичної підготовки 
 

8 Підвищення престижу здорового способу життя у навчально-виховному процесі 

вищого військового навчального закладу 
 

9 Розвиток професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління 

на основі компетентнісного підходу 
 

10 Розроблення професійно орієнтованих критеріїв і показників оцінювання рівнів 

розвиненості професійної витривалості майбутніх магістрів військового 

управління 

 

11 Систематичне діагностування рівня розвиненості професійної витривалості 

майбутніх магістрів військового управління 
 

Вкажіть оптимальну кількість педагогічних умов, яка, на Вашу думка, сприятиме 

розвитку професійної витривалості у майбутніх МВУ 
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Подайте деякі відомості про себе: 

Прізвище та ініціали __________________________________________ 

Ваш вік _____________________________________________________ 

Науковий ступінь ____________________________________________ 

Вчене звання ________________________________________________ 

Посада ______________________________________________________ 

Стаж роботи у ВНЗ ___________________________________________ 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Методика А. Карпова “Оцінка рефлексивності”  

 

Інструкція. Вам належить дати відповіді на кілька тверджень анкети. У 

бланку відповідей навпроти номерів запитань поставте «галочку», відповідну 

варіанту Вашої відповіді: абсолютно неправильно; неправильно; швидше 

неправильно; не знаю; швидше правильно; правильно; абсолютно правильно.  

Не замислюйтеся довго над відповідями. Пам’ятайте, що правильних чи 

неправильних відповідей у даному разі бути не може.  

Текст опитувальника 

1. Прочитавши хорошу книгу, я завжди потім довго думаю про неї; хочеться 

її з кимось обговорити. 

2. Коли мене несподівано про щось запитають, я можу відповісти перше, що 

спало на думку. 

3. Перш ніж зняти трубку телефону, щоб подзвонити у справі, я зазвичай 

подумки планую майбутню розмову. 

4. Зробивши якийсь промах, я довго потім не можу відволіктися від думок 

про нього. 

5. Коли я розмірковую над чимось чи розмовляю з іншою людиною, мені 

буває цікаво раптом згадати, що послужило початком алгоритму думок. 

6. Приступаючи до важкого завдання, я намагаюся не думати про майбутні 

труднощі. 

7. Головне для мене – уявити кінцеву мету своєї діяльності, а деталі мають 

другорядне значення. 

8. Буває, що я не можу зрозуміти, чому хтось мною незадоволений. 

9. Я часто ставлю себе на місце іншої людини. 

10. Для мене важливо в деталях уявляти собі хід майбутньої роботи. 

11. Мені було б важко написати серйозного листа, якби я заздалегідь не 

склав план. 
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12. Я віддаю перевагу діям, а не розмірковуванням над причинами своїх 

невдач. 

13. Я досить легко приймаю рішення щодо дорогої покупки. 

14. Як правило, коли я щось задумав, то прокручую в голові свої задуми, 

уточнюючи деталі, та розглядаю всі варіанти. 

15. Я турбуюсь про своє майбутнє. 

16. Думаю, що в більшості ситуацій треба діяти швидко, керуючись 

думкою, щопершою прийшла в голову. 

17. Часом я приймаю необдумані рішення. 

18. Закінчивши розмову, я, буває, продовжую вести її подумки, наводячи 

все нові й нові аргументи на захист своєї точки зору. 

19. Якщо відбувається конфлікт, то, розмірковуючи над тим, хто в ньому 

винен, я насамперед починаю з себе. 

20. Перш ніж прийняти рішення, я завжди намагаюся все ретельно 

обміркувати і зважити. 

21. У мене бувають конфлікти від того, що я часом не можу передбачити, 

якої поведінки чекають від мене оточуючі. 

22. Буває, що, обмірковуючи розмову з іншою людиною, я ніби подумки 

веду з нею діалог. 

23. Я намагаюся не замислюватися над тим, які думки і почуття викликають 

в інших людей мої слова і вчинки. 

24. Перш ніж зробити зауваження іншій людині, я обов’язково подумаю, 

якими словами це краще зробити, щоб її не образити. 

25. Вирішуючи важке завдання, я думаю над ним навіть тоді, коли займаюся 

іншими справами. 

26. Якщо я з кимось посварюся, то в більшості випадків не вважаю себе 

винуватим. 

27. Рідко буває так, що я шкодую про сказане. 

Дякуємо за співпрацю! 
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Бланк відповідей 

№
 з

/п
 т

в
ер

д
ж

ен
н

я
 

аб
со

л
ю

тн
о

 

н
еп

р
ав

и
л
ьн

о
 

н
еп

р
ав

и
л
ьн

о
 

ш
в
и

д
ш

е 
н

ев
ір

н
о
 

н
е 

зн
аю

 

ск
о

р
іш

е 
п

р
ав

и
л
ьн

о
 

п
р

ав
и

л
ьн

о
 

аб
со

л
ю

тн
о

 п
р

ав
и

л
ьн

о
 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        
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Опрацювання даних. Із цих 27-и тверджень 15 є прямими (номери 

запитань: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25). Решта 12 – зворотні 

твердження, що необхідно враховувати при обробці результатів для отримання 

підсумкового балу. 

Для визначення рівнів рефлексивності необхідно підсумувати бали із 

запитань 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25, а потім до отриманої суми 

потрібно додати суму балів із запитань 2, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 21, 23, 26, 27. Сума 

балів із цих запитань розраховується таким чином: проставлений бал 

“перевертається,” і сума вираховується з отриманих значень. 

Поставлений бал 7 6 5 4 3 2 1 

Отриманий в результаті інверсірування бал 1 2 3 4 5 6 7 

 

Ключ до тесту-опитувальника рефлексивності Карпова. 

3. Переведіть бали у стени по таблиці: 

Стени 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тестові 

бали 

80 і 

нижче 

81-

100 

101-

107 

108-

113 

114-

122 

123-

130 

131-

139 

140-

147 

148-

156 

157-

171 

172 і 

вище 

 

При інтерпретації результатів доцільно виходити з диференціації отриманих 

результатів на три основні категорії.  

Результати методики, рівні або більше, ніж 7 стенів, свідчать про 

високорозвинену рефлективність; від 4 до 7 стенів – індикатори середнього рівня 

рефлексивності; менші 4-х стенів – свідчать про низький рівень розвитку 

рефлексивності. 

Для визначення окремого показника рефлексивності їх можна згрупувати у 

чотири групи: 

1) ретроспективна рефлексія діяльності – 1, 4, 5, 12, 17, 18, 25, 27; 

2) ситуативна рефлексія твердження – 2, 5, 13, 14, 16, 17, 18, 26; 

3) рефлексія майбутньої діяльності – 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20); 

4) рефлексія спілкування і взаємодії з іншими людьми – 8, 9,19, 21, 22, 23, 

24, 26. 
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СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ  

Наукові праці, у яких опубліковано основні наукові результати дисертації: 

1. Вербин Н. Б. Критерії, показники та рівні сформованості професійно-

прикладної фізичної підготовки майбутніх магістрів військового управління. 

Військова освіта : зб. наук. пр. Національного університету оборони України 

імені Івана Черняховського. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2016. № 2 

(34). С. 33–39. 

2. Вербин Н. Б. Критерії та показники оцінювання рівнів розвиненості 

професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління. Науковий 

вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 

Педагогічні науки. Луцьк : СЄНУ ім. Лесі Українки, 2017. № 1 (350). С. 85–91. 

3. Вербин Н. Б. Організаційно-педагогічні умови розвитку професійної 

витривалості майбутніх магістрів військового управління в процесі оперативно-

тактичної підготовки. Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 

Інституту педагогіки НАПН України : у 2-х ч. Кам’янець-Подільський : [б. в.], 

2017. Вип. 23 (2-2017), ч. 1. С. 62–68 (Index Copernicus). 

4. Вербин Н. Б. Результати експериментального дослідження розвитку 

професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі 

оперативно-тактичної підготовки. Вісник Національної академії Державної 

прикордонної служби України. Педагогіка. 2017. Вип. 5. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2017_5_4 (дата звернення: 25.01.2018). 

5. Вербин Н. Б. Розвиток професійної витривалості військових керівників: 

історико-педагогічний аналіз. Вісник Запорізького національного університету : 

зб. наук. пр. Педагогічні науки. Запоріжжя : Запорізький національний 

університет, 2017. № 1 (28). С. 5–12. 

6. Вербин Н. Б. Стан розвиненості професійної витривалості майбутніх 

магістрів військового управління на етапі оперативно-тактичного рівня  

 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2017_5_4
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підготовки. Збірник наукових праць Національної академії Державної 

прикордонної служби України. Педагогічні науки. Хмельницький : вид-во 

НАДПСУ, 2017. № 4 (11). С. 88–99. 

7. Вербин Н. Б. Сутність, зміст і структура професійної витривалості 

майбутніх магістрів військового управління на етапі оперативно-тактичного рівня 

підготовки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 

: науковий журнал. Педагогічні науки. Житомир : вид-во Євенок О. О., 2017. Вип. 

2 (88). С. 51–55. 

8. Вербин Н. Б. Теоретичний аналіз професійно-прикладної фізичної 

підготовки майбутніх магістрів військового управління. Військова освіта : зб. 

наук. пр. Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2016. № 1 (33). С. 27–34. 

Наукові праці, опубліковані в зарубіжних періодичних наукових виданнях: 

9. Вербин Н. Б. Моделирование развития профессиональной выносливости 

будущих магистров военного управления на этапе оперативно-тактического 

уровня подготовки. Central European journal for Science and Research 

“Středoevropský vĕstnĺk pro vĕdu a výzkum”. Praha : Publishing house Education and 

Science, 2017. Vol. 7 (43). P. 38–52. 

Наукові праці, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

10. Вербин Н. Б. Вплив фізичної підготовленості військовослужбовців на 

особисту безпеку в умовах виживання в екстремальних ситуаціях. Спеціальна 

спрямованість фізичної підготовки як складова особистої безпеки 

військовослужбовців : матеріали наук.-метод. сем. (м. Київ, 17 березня 2015 р.). 

Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2015. С. 145–149. 

11. Вербин Н. Б. Діагностування стану мотивації до занять фізичною 

підготовкою у майбутніх магістрів військового управління. Вдосконалення 

системи фізичної підготовки у Збройних Силах України в умовах сьогодення та  
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приведення її до сумісності зі стандартами армій країн-членів НАТО : матеріали 

міжнар. наук.-метод. конф. (м. Київ, 13–14 грудня 2016 р.). Київ : НУОУ ім. 

Івана Черняховського, 2016. С. 235–238. 

12. Вербин Н. Б., Жембровський С. М. Особливості організації комплексних 

занять за програмою курсу виживання та дій військовослужбовців в 

екстремальних умовах. Матеріали навчально-методичного збору фахівців 

фізичної підготовки і спорту Збройних сил України : зб. матеріалів теоретичних 

занять збору (м. Львів, 26–29 вересня 2017 р.). Київ : ГУПЗСУ, 2017. С. 133–138. 

13. Вербин Н. Б. Критерії та показники сформованості професійно-

прикладної фізичної підготовки майбутніх магістрів військового управління. 

Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку : 

матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф. : у 2-х ч. (м. Дніпро, 17 листопада 2016 р.). 

Дніпро : ДОІППО, 2016. Ч. 1. С. 68–69. 

14. Вербин Н. Б. Окремі питання щодо визначення критеріїв та показників 

оцінювання рівнів розвиненості професійної витривалості майбутніх магістрів 

військового управління. Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і 

національний вимір : матеріали IІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 16–17 

травня 2017 р.). Луцьк : ФОП Покора І. О., 2017. С. 44–47. 

15. Вербин Н. Б. Особливості організаційно-педагогічних умов розвитку 

професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління. 

Професійна педагогіка і андрагогіка: актуальні питання, досягнення та інновації 

: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 20–21 листопада 2017 р.). 

Кривий Ріг : [б. в.], 2017. С. 70–72. 

16. Вербин Н. Б. Професійна витривалість майбутніх магістрів військового 

управління: методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо її 

розвитку. Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та 

спорту Збройних сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших 

спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України : матеріали 
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міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 29–30 листопада 2017 р.). Київ : НУОУ ім. 

Івана Черняховського, 2017. С. 142–144. 

17. Вербин Н. Б. Професійна витривалість як важливий чинник підготовки 

майбутніх магістрів військового управління до діяльності в екстремальних 

умовах. Особистість в екстремальних умовах : матеріали VІІІ всеукр. наук.-

практ. конф. (м. Львів, 12 травня 2017 р.). Львів : ЛДУБЖ, 2017. С. 62–63. 

18. Вербин Н. Б. Професійно-прикладна фізична підготовка офіцерів 

військового управління оперативно-тактичного рівня. Фізична підготовка 

особового складу Збройних сил, інших військових формувань та правоохоронних 
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Наукові праці, що додатково відображають наукові результати 

дисертації: 

22. Вербин Н. Б., Жембровський С. М. Методика контролю фізичної 

підготовки майбутніх магістрів військового управління групи адаптивного 
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Жембровський С. М., Іващенко Л. Я., Петрачков О. В., Романюк О. А., 

Фіногенов Ю. С.; за ред. Ю. С. Фіногенова. Київ : НУОУ ім. Івана 

Черняховського, 2015. 68 с. 

24. Пам’ятка військовослужбовцям щодо виживання в екстремальних 

умовах / Барков В. І., Вербин Н. Б., Гапоненко Г. М., Глазунов С. І., Голь Р. М., 

Жембровський С. М., Іващенко Л. Я., Костів С. Ф., Муштатов Ю. В., 
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Відомості про апробацію результатів дисертації 

Міжнародні наукові конференції 

Міжнародна науково-методична конференція “Вдосконалення системи 

фізичної підготовки у Збройних Силах України в умовах сьогодення та 

приведення її до сумісності зі стандартами армій країн-членів НАТО” (Україна, 

м. Київ, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 

13–14 грудня 2016 року). Форма участі – виступ на секційному засіданні, 

публікація тез доповіді “Діагностування стану мотивації до занять фізичною 

підготовкою у майбутніх магістрів військового управління” у збірнику 

матеріалів конференції. 

Міжнародна науково-методична конференція “Педагогіка: традиції та 

інновації” (Україна, м. Запоріжжя, 17–18 лютого 2017 року). Форма участі – 

публікація тез доповіді “Щодо професійної витривалості майбутніх офіцерів 

військового управління на етапі оперативно-тактичного рівня підготовки” у 

збірнику матеріалів конференції.  

Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми 

педагогічної освіти: європейський і національний вимір” (Україна, м. Луцьк, 16–

17 травня 2017 року). Форма участі – публікація тез доповіді “Окремі питання 

щодо визначення критеріїв та показників оцінювання рівнів розвиненості 

професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління” у 

збірнику матеріалів конференції.  

Міжнародна науково-практична конференція “Професійна педагогіка і 

андрагогіка: актуальні питання, досягнення та інновації” (Україна, м. Кривий Ріг, 

20–21 листопада 2017 року). Форма участі – публікація тез доповіді 

“Особливості організаційно-педагогічних умов розвитку професійної 

витривалості майбутніх магістрів військового управління” у збірнику матеріалів 

конференції. 

Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції та 

перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, 

правоохоронних   органів,  рятувальних  та  інших  спеціальних  служб  на  шляху 
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євроатлантичної інтеграції України” (Україна, м. Київ, Національний університет 

оборони України імені Івана Черняховського, 29–30 листопада 2017 року). Форма 

участі – виступ на секційному засіданні, публікація тез доповіді “Професійна 

витривалість майбутніх магістрів військового управління: методичні 

рекомендації науково-педагогічному складу щодо її розвитку” у збірнику 

матеріалів конференції. 

Всеукраїнські наукові конференції та семінари 

Всеукраїнська науково-практична конференція “Філософія, теорія та 

практика випереджаючої освіти для сталого розвитку” (м. Дніпро, 17 листопада 

2016 року). Форма участі – публікація тез доповіді “Критерії та показники 

сформованості професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх магістрів 

військового управління” у збірнику матеріалів конференції.  

Всеукраїнська науково-практична конференція “Освітньо-наукове 

забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань 

України” (м. Хмельницький, Національна академія Державної прикордонної 

служби України імені Богдана Хмельницького, 8 грудня 2016 року). Форма 

участі – публікація тез доповіді “Стан професійно-прикладної фізичної 

підготовки майбутніх магістрів військового управління та шляхи її 

вдосконалення” у збірнику матеріалів конференції. 

Всеукраїнська науково-практична конференція “Особистість в 

екстремальних умовах” (м. Львів, 12 травня 2017 року). Форма участі – публікація 

тез доповіді “Професійна витривалість як важливий чинник підготовки 

майбутніх магістрів військового управління до діяльності в екстремальних 

умовах” у збірнику матеріалів конференції. 

Міжвідомчі наукові конференції та семінари 

Міжвідомча науково-методична конференція “Фізична підготовка 

особового складу Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних 

органів України” (м. Київ, Національний університет оборони України, 26–28 

листопада 2014 року). Форма участі – виступ на секційному засіданні, публікація 
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тез доповіді “Професійно-прикладна фізична підготовка офіцерів військового 

управління оперативно-тактичного рівня” у збірнику матеріалів конференції. 

Міжвідомчий науково-методичний семінар “Спеціальна спрямованість 

фізичної підготовки як складова особистої безпеки військовослужбовців” 

(м. Київ, Національний університет оборони України, 17 березня 2015 року). 

Форма участі – виступ на секційному засіданні, публікація тез доповіді “Вплив 

фізичної підготовленості військовослужбовців на особисту безпеку в умовах 

виживання в екстремальних ситуаціях” у збірнику матеріалів семінару. 

Міжвідомча науково-практична конференція “Актуальні проблеми 

психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації 

учасників антитерористичної операції” (м. Київ, Національний університет 

оборони України імені Івана Черняховського, 26 травня 2016 року). Форма участі 

– виступ на секційному засіданні, публікація тез доповіді “Тенденції 

вдосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх магістрів 

військового управління з урахуванням досвіду антитерористичної операції” у 

збірнику матеріалів конференції. 

Навчально-методичний збір фахівців фізичної підготовки і спорту 

Збройних сил України (м. Львів, Академія Сухопутних військ імені гетьмана 

Петра Сагайдачного, 26–29 вересня 2017 року). Форма участі – співдоповідь на 

секційному засіданні, публікація тез доповіді “Особливості організації 

комплексних занять за програмою курсу виживання та дій військовослужбовців в 

екстремальних умовах” у збірнику матеріалів збору. 
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