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ВІДГУК 

офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора 

Блощинського Ігоря Григоровича 

на дисертаційну роботу Шалигіної Наталі Петрівни 

«Розвиток комунікативної компетентності офіцерів багатонаціональних 

штабів у процесі військово-професійної підготовки до участі в 

міжнародних миротворчих операціях», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти  

 

 

1. Актуальність теми дисертаційного дослідження Шалигіної Н. П. 

зумовлена тим, що нині в Україні постала необхідність вирішення проблеми 

підвищення якості підготовки офіцерів багатонаціональних штабів (БНШ) у 

процесі військово-професійної підготовки до участі в міжнародних 

миротворчих операціях, оскільки діяльність з підтримання міжнародного 

миру і безпеки посідає особливе місце серед пріоритетів України у сфері 

зовнішньої політики. На даний час більше 44 тисяч офіцерів та інших 

категорій військовослужбовців Збройних Сил (ЗС) України взяли участь у 

міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (МO ПМБ) у таких 

регіoнах, як: Кoсoвo, Бoснія і Герцегoвина, Ангoла, Македoнія, Гватемала, 

Таджикистан, Афганістан, Хoрватія, Кувейт, Сьєрра-Леoне, Придністрoв’я, 

Ірак, Ліван, Ефіoпія, Еритрея, Грузія, Судан, Кoт-д’Івуар та ін.  

Сучасні геополітичні умови, суспільна значущість і складність завдань, 

які виконують офіцери БНШ зумовлюють необхідність модернізації 

військової освіти за всіма напрямами, зокрема, забезпечення безпосередньої 

її спрямованості на підготовку професійно-мобільних, компетентних 

фахівців, добре підготовлених до успішної службово-професійної взаємодії в 

умовах іншомовного військово-професійного та соціального середовища. 

Аналіз досвіду участі українських офіцерів у МО ПМБ свідчить про 

наявність окремих недоліків у їхній військово-професійній підготовці, які 

негативно впливають як на успішність реалізації ними професійних функцій, 

так і на імідж нашої країни у цілому в світі. Насамперед, це недостатній 
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рівень розвиненості їхньої професійної комунікативної компетентності, яка є 

фаховою та передбачає реалізацію широкого спектра посадових функцій при 

вирішенні військово-професійних завдань під час МО ПМБ. Тому цілком 

очевидною в таких умовах є нагальна потреба в пошуку ефективних шляхів 

удосконалення військово-професійної підготовки офіцерів до участі у 

МО ПМБ, спрямованих на розвиток їхньої комунікативної компетентності 

військово-професійного спрямування.  

Глибинний теоретичний аналіз законодавчої бази дав змогу дисертантці 

встановити, що для успішнoї реалізації пoсадoвих функцій oфіцери БНШ 

мають бути oбізнаними з oснoвами службoвo-ділoвoгo спілкування, 

націoнальнo-культурними oсoбливoстями кoмунікативнoї пoведінки 

представників інших культурних співтoвариств, вoлoдіти загальними та 

специфічними кoмунікативними навичками й уміннями, культурoю 

кoмунікативнoї пoведінки в іншoмoвнoму сoціoкультурнoму середoвищі та 

мати прoфесійнo важливі якoсті, щo умoжливлюють їхнє успішне службoвo-

ділoве спілкування.  

Дослідницею підкреслено, що для викoнання завдань з oрганізації 

загальнoї підгoтoвки на базі Навчальнo-наукoвoгo центру міжнарoднoї 

мирoтвoрчoї діяльнoсті Націoнальнoгo університету oбoрoни України 

(НУOУ) імені Івана Черняхoвськoгo здійснюється спеціальна підгoтoвка 

oфіцерів БНШ на курсі «Oфіцер багатoнаціoнальнoгo штабу (для участі в 

міжнарoдних oпераціях з підтримання миру і безпеки та антитерористичних 

oпераціях)». Типoвий зміст курсу передбачає oвoлoдіння знаннями прo 

істoричні, правoві, управлінські та військoві аспекти діяльнoсті з 

підтримання міжнарoднoгo миру і безпеки, знаннями та практичними 

навичками oперативнoгo планування й управління військoвими частинами та 

підрoзділами багатoнаціoнальнoгo фoрмування за стандартами НАТO. 

Відзначимо, що актуальність дослідження Шалигіної Н. П. зумовлена 

низкою суперечностей, які, на думку автора, виникають між: підвищеними 

пoтребами ЗС України в oфіцерах із висoким рівнем рoзвиненoсті 
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кoмунікативнoї кoмпетентнoсті та недoстатнім рівнем oбґрунтoванoсті 

педагoгічних умoв її рoзвитку в системі військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo 

участі в МO ПМБ; неoбхідністю цілеспрямoванoгo рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів і недoстатньoю рoзрoбленістю мoделі й метoдики її 

рoзвитку у прoцесі військoвo-прoфесійнoї підгoтoвки дo участі в МO ПМБ; 

пoтребoю oб’єктивнoгo oцінювання рoзвиненoсті кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів та недoстатнім oбґрунтуванням oб’єктивних 

критеріїв і пoказників її діагнoстування у прoцесі військoвo-прoфесійнoї 

підгoтoвки дo участі в МO ПМБ.  

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертаційному дослідженні. Аналіз 

основного змісту дисертації дає підстави стверджувати: здобувачкою 

правильно обрані об’єкт, предмет, мета дослідження, що дозволило грамотно 

і чітко визначити завдання, виконати їх у повному обсязі, про що свідчать 

отримані результати, сформульовані висновки і рекомендації, які поетапно 

висвітлено в 20 наукових публікаціях автора (19 – одноосібні), з яких 11 

відображають основні наукові результати дисертації (зокрема, 1 колективна 

монографія, 10 статей у фахових педагогічних виданнях України ( з них 1 – у 

наукометричному виданні), 5 – апробаційного характеру, 1 – методичні 

рекомендації, 1 – навчальний посібник тощо.  

У роботі відображено результати детального опрацювання 

літературних джерел (261 найменування), зокрема 18 – іноземними мовами, 

що свідчить про всебічний аналіз здобувачкою досліджуваної проблеми.  

Дисертаційна робота Шалигіної Н. П. докладно й доказово розкриває 

вихідні науково-теоретичні положення, що визначають позицію автора. 

Здобувачкою чітко визначено чотири етапи дослідження, яке проводилось 

упродовж 2012–2018 років.  
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3. Оцінка змісту та завершеності дисертації.  

Мета, завдання та матеріал зумовили відповідну структуру праці, яка 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків до них, загальних висновків, 

списку використаних джерел, 14 додатків (на 149 сторінках). Загальний обсяг 

дисертації становить 376 сторінок друкованого тексту, основний зміст 

викладено на 180 сторінках. Роботу ілюстровано 24 таблицями та 

9 рисунками.  

У першому розділі наукової роботи, яку представлено для 

рецензування, особливо цінним, на нашу думку, є те, що дисертанткою 

проаналізовано стан розробленості проблеми у психолого-педагогічній теорії 

та практиці; з’ясовано суть та особливості службово-ділового спілкування 

офіцерів БНШ; уточнено суть і визначено структуру комунікативної 

компетентності офіцерів БНШ; з’ясовано сучасний стан її розвиненості в 

офіцерів БНШ.  

Відзначимо як здобуток те, що дисертанткою відображено в роботі 

результати теоретичного і методологічного аналізу значного масиву наукової 

літератури, що було зроблено з метою уточнення основних категорій і понять 

педагогічного дослідження, які створюють цілісне розуміння процесу 

професійної підготовки офіцерів БНШ. Узагальнення результатів 

дослідження наукових джерел щодо проблеми комунікативної 

компетентності фахівців засвідчило неоднозначність позицій вчених щодо 

визначення її суті. З цією метою з’ясовано особливості службово-ділового 

спілкування офіцерів БНШ, яке є складовою їхнього професійного 

спілкування, що забезпечує організацію успішної міжособистісної та 

особистісно-групової взаємодії в іншомовному військово-професійному 

середовищі. 

На основі здійсненого аналізу основних положень законодавчих актів 

(Закони України «Про участь України в міжнародних операціях з 

підтримання миру і безпеки», «Про порядок направлення підрозділів 

Збройних Сил України до інших держав», «Про засади внутрішньої і 
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зовнішньої політики») Шалигіною Н. П. зроблено висновок про 

багатокомплексність і складність покладених на офіцерів військово-

професійних завдань та обов’язків, що реалізуються в таких видах службово-

ділового спілкування: службове у типових професійних ситуаціях 

(спілкування з іноземними колегами з метою організації спільної діяльності 

для розв’язання військово-професійних завдань); службове в екстремальних 

ситуаціях (бойові операції, конфліктні чи кризові ситуації, стихійні явища 

тощо); управлінське (між командиром і підлеглим військовослужбовцем); 

ділове (міжособистісне та особистісно-групове спілкування з 

представниками інших підрозділів, організацій, органів місцевої влади, 

місцевим населенням).  

Дослідницею окреслено специфіку службово-ділового спілкування 

офіцерів БНШ, що зумовлена такими чинниками: соціально-рольовими («по 

горизонталі», «по вертикалі», «по діагоналі»; формальні/неформальні); 

ситуативними (на спілкування впливають реальні умови, ситуації та 

середовище); соціокультурними (важливу роль відіграють національно-

культурні особливості комунікативної поведінки іноземних колег і місцевого 

населення країни, де проходить МО ПМБ); впливом іншомовного 

середовища (спілкування здійснюється англійською мовою, що є офіційною 

мовою НАТО, з метою забезпечення взаємосумісності всіх 

військовослужбовців БНШ); спрямованістю на позитивні види взаємодії 

(основні завдання можуть бути успішно реалізовані лише на основі 

взаємовигідних домовленостей та співпраці). 

Дисертанткою визначено, що комунікативна компетентність офіцерів 

БНШ – це їхнє складне інтегративне професійно-важливе утворення, що 

проявляється у підготовленості, здатності та готовності налагоджувати, 

встановлювати, підтримувати й розвивати успішну міжособистісну та 

особистісно-групову професійну взаємодію у різноманітних ситуаціях 

службово-ділового спілкування в умовах іншомовного військово-

професійного середовища. Визначено такі її компоненти: ціннісно-
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мотиваційний, когнітивний, діяльнісно-поведінковий, соціокультурний, 

професійно-важливі якості. 

Позитивним моментом є те, що дисертанткою було проведено 

емпіричне дослідження сучасного стану розвиненості комунікативної 

компетентності офіцерів на аналітико-констатувальному етапі дослідження. 

Офіцери теоретично і практично недостатньо підготовлені до службово-

ділового спілкування в умовах іншомовного військово-професійного 

середовища. Так, лише 9% опитаних оцінили рівень своєї підготовленості до 

службово-ділового спілкування в умовах іншомовного військово-

професійного середовища як достатній; 30% – як задовільний, 32% – як 

низький, 29% – як дуже низький.  

У другому розділі дисертанткою викладено методику дослідження; 

обґрунтовано педагогічні умови розвитку комунікативної компетентності 

офіцерів БНШ. 

Шляхом глибинного теоретичного аналізу наукової літератури 

дослідницею здійснено теоретико-методичний опис основних етапів науково-

педагогічного дослідження (аналітико-констатувальний, аналітико-

пошуковий, дослідно-експериментальний, завершувально-

узагальнювальний). 

Вагомим науковим здобутком дослідниці, на нашу думку, є такі 

визначені та реалізовані педагогічні умови: педагогічне моделювання 

розвитку їхньої комунікативної компетентності; професійне спрямування 

змісту їхньої підготовки на оволодіння ними особливостями службово-

ділового спілкування під час участі в МО ПМБ; розроблення авторської 

методики та навчально-методичного комплексу розвитку їхньої 

комунікативної компетентності; удосконалення критеріїв діагностування її 

розвиненості. Вони перебувають у системному та комплексному 

взаємозв’язку, сприяють цілеспрямованому розвитку комунікативної 

компетентності на основі компетентнісного, комунікативного, суб’єктно-

діяльнісного, соціокультурного та контекстного підходів. Важливим 



7 
 

науковим здобутком також вважаємо розкриття авторкою сутності кожної 

педагогічної умови і конкретизацію шляхів їх реалізації.   

Вважаємо значним досягненням дослідниці розроблену професійно-

орієнтовану модель комунікативної компетентності офіцерів БНШ, що 

складається із чотирьох взаємопов’язаних та взаємозумовлених блоків: 

цільово-концептуального (мета, завдання, методологічні підходи та 

принципи), змістовно-процесуального (зміст та авторська методика – етапи, 

методи, засоби навчання), суб’єктного (суб’єкти педагогічної та навчальної 

діяльності) і діагностико-результативного (критерії та показники 

діагностування розвиненості комунікативної компетентності, результат). 

Модель виконує ілюстративну, пояснювальну, трансляційну, прогностичну 

та координаційну функції. Її реалізація забезпечується обґрунтованими 

педагогічними умовами.  

Відзначимо як позитивний аспект розроблену авторську методику 

розвитку комунікативної компетентності офіцерів у процесі військово-

професійної підготовки до участі в МО ПМБ, яка охоплює чотири етапи: 

мотиваційно-орієнтаційний, теоретичний, практико-діяльнісний, творчо-

продуктивний. Основу авторської методики складають технології 

інтерактивного і проблемно-ситуативного навчання, інформаційно-

комунікаційні технології та інші сучасні методи навчання, застосування яких 

сприяє набуттю офіцерами БНШ необхідних теоретичних знань з основ 

службово-ділового спілкування та професійної взаємодії в іншомовному 

середовищі, розвитку загальних і специфічних комунікативних навичок і 

вмінь, професійно-важливих якостей, що є основою успішної реалізації 

майбутніх посадових компетенцій під час участі в МО ПМБ. 

Заслуговує на високу оцінку розроблений навчально-методичний 

комплекс, який сприяє творчій реалізації спецкурсу «Основи службово-

ділового спілкування офіцерів багатонаціональних штабів». Останній 

включає навчально-тематичний план, навчальну програму, тематику 

доповідей на семінарських заняттях, питання для контролю знань, плани 
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проведення практичних занять, програми навчальних тренінгів, практичні і 

тестові завдання, вправи. Для забезпечення професійного спрямування змісту 

навчально-методичного комплексу розроблено професійні комунікативні 

ситуації та на їх основі імпровізаційні рольові ігри («Домовленість про 

зустріч», «Телефонна розмова»), ділові ігри («Ділова зустріч», «Військовий 

брифінг», «Військовий брифінг у режимі відео-конференції», «Переговори», 

«Переговори. Вирішення етнополітичного конфлікту»), навчальні тренінги 

(«Розвиток загальних комунікативних навичок та умінь», «Особливості 

службово-ділового спілкування офіцерів БНШ. Професійно-важливі якості»). 

Особливу увагу приділено дослідженню військового брифінгу як основного 

виду службово-ділової взаємодії офіцерів БНШ – його типів, структури, 

методичних особливостей підготовки та проведення, що відображено в  

навчальному посібнику «Військовий брифінг як основний вид службово-

ділової взаємодії офіцерів багатонаціональних штабів під час міжнародних 

операцій з підтримання миру і безпеки». 

У третьому розділі дисертації Шалигіної Н. П. заслуговує на 

схвалення програма експериментальної роботи, описаний хід і результати 

експериментальної перевірки педагогічних умов розвитку комунікативної 

компетентності офіцерів БНШ. 

Позитивним моментом є те, що дисертанткою проведено 

експериментальне дoслідження питань рoзвитку кoмунікативнoї 

кoмпетентнoсті oфіцерів БНШ відпoвіднo дo прoграми експериментальнoї 

рoбoти, щo oхoплює відповідні етапи, та містить перелік запланoваних для 

викoнання захoдів (педагогічний експеримент за участі 59 офіцерів).  

Здобувачка переконливо доводить, що апробація педагогічних умов 

показала їх результативність, про що свідчить позитивна динаміка розвитку 

комунікативної компетентності: частка офіцерів з високим рівнем її 

розвиненості зросла на 37,3%, достатнім – на 16%; відсоток слухачів із 

задовільним рівнем зменшився на 41,3%. Результативність підтверджується 

зростанням коефіцієнта розвиненості комунікативної компетентності після 



9 
 

формувального етапу експерименту (3,41) на 1,03 у порівнянні з показником 

на констатувальному етапі (2,38). 

Вірогідність отриманих результатів і достовірність експериментального 

дослідження доведено шляхом використання статистичних методів обробки 

даних педагогічного експерименту за допомогою визначення Т-критерію 

Вілкоксона. За показниками інтегрального коефіцієнта розвиненості 

комунікативної компетентності з рівнем значущості p≤0,05 (Темп=0<Ткр=30) 

підвищення рівнів її розвиненості в офіцерів забезпечувалося впровадженням 

обґрунтованих педагогічних умов. 

Особливу методичну цінність мають авторські методичні рекомендації 

до вивчення спецкурсу «Основи службово-ділового спілкування офіцерів 

багатонаціональних штабів». 

 

4. Наукова новизна і достовірність наукових положень 

дисертаційної роботи. У загальному відзначимо високий науковий і 

методичний рівень дисертаційного дослідження Шалигіної Наталі Петрівни. 

Дисертація відзначається науковою новизною і практичною значущістю 

отриманих результатів, серед яких у педагогічній теорії:  

уперше: теоретично обґрунтовано педагогічні умови розвитку 

комунікативної компетентності офіцерів багатонаціональних штабів у 

процесі військово-професійної підготовки до участі в міжнародних операціях 

з підтримання миру і безпеки (педагогічне моделювання розвитку 

комунікативної компетентності офіцерів багатонаціональних штабів; 

професійне спрямування змісту їхньої підготовки на оволодіння ними 

особливостями службово-ділового спілкування під час міжнародних операцій 

з підтримання миру і безпеки; розроблення авторської методики та 

навчально-методичного комплексу розвитку їхньої комунікативної 

компетентності; удосконалення критеріїв діагностування її розвиненості); 

методологічними основами їх забезпечення є компетентнісний, 

комунікативний, суб’єктно-діяльнісний, соціокультурний і контекстний 
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підходи; 

спроектовано модель розвитку комунікативної компетентності офіцерів 

багатонаціональних штабів у процесі військово-професійної підготовки до 

участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, що візуалізує 

системність методологічних підходів, дидактичних принципів, педагогічних 

умов, змісту, авторської методики, критеріїв діагностування розвиненості 

їхньої комунікативної компетентності, структурованих у цільово-

концептуальному, змістовно-процесуальному, суб’єктному та діагностико-

результативному блоках, а також уможливлює позитивну динаміку розвитку 

цієї компетентності;  

розроблено та апробовано авторську методику розвитку 

комунікативної компетентності офіцерів багатонаціональних штабів як 

комплексу провідної ідеї, принципів, найбільш оптимальних методів, форм і 

засобів її розвитку, що сприяє систематизації і поглибленню теоретичних 

знань з основ службово-ділового спілкування та професійної взаємодії в 

іншомовному середовищі й наданню їм військово-професійного та фахового 

спрямування, розвитку загальних і специфічних комунікативних здатностей, 

що складають підвалини їхньої комунікативної компетентності – основи для 

реалізації майбутніх посадових компетенцій в цих операціях;  

удосконалено: діагностичний інструментарій для оцінювання 

розвиненості комунікативної компетентності офіцерів багатонаціональних 

штабів (удосконалення полягає в доповненні та конкретизації критеріїв і 

показників оцінювання розвиненості їхньої комунікативної компетентності з 

урахуванням майбутніх військово-професійних компетенцій); 

зміст поняття «службово-ділове спілкування офіцерів 

багатонаціональних штабів» (удосконалення полягає у введенні до дефініції 

суттєвих видових ознак: «складова їхнього професійного спілкування, що 

забезпечує організацію ефективної міжособистісної та особистісно-групової 

взаємодії в іншомовному військово-професійному середовищі»; «спрямована 

на розв’язання професійних завдань під час участі в міжнародних операціях з 
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підтримання миру та безпеки»); 

подальшого розвитку набув зміст поняття «комунікативна 

компетентність офіцерів багатонаціональних штабів» (розвиток полягає у 

введенні до дефініції суттєвих видових ознак: «їхнє складне інтегративне 

професійно-важливе утворення, що проявляється у підготовленості, здатності 

та готовності налагоджувати, встановлювати, підтримувати й розвивати 

міжособистісну та особистісно-групову професійну взаємодію у 

різноманітних ситуаціях службово-ділового спілкування в умовах 

іншомовного військово-професійного середовища»). 

 

5. Практичне значення одержаних результатів полягає в реалізації 

педагогічних умов розвитку комунікативної компетентності офіцерів БНШ у 

процесі їхньої військово-професійної підготовки до участі в МО ПМБ 

шляхом упровадження: методичних рекомендацій до вивчення спецкурсу 

«Основи службово-ділового спілкування офіцерів багатонаціональних 

штабів», що містять його навчально-організаційне та навчально-методичне 

забезпечення (навчально-тематичний план, навчальну програму, тематику 

доповідей для семінарських занять, питання для контролю знань, плани 

проведення практичних занять, програми навчальних тренінгів, ділові ігри, 

практичні й тестові завдання, вправи); навчального посібника «Військовий 

брифінг як основний вид службово-ділової взаємодії офіцерів 

багатонаціональних штабів під час міжнародних операцій з підтримання 

миру і безпеки», який містить довідково-теоретичний матеріал про суть, 

типи, структуру та особливості проведення військових брифінгів, практичні 

завдання, запитання та тестові завдання для контролю знань. 

Основні положення й результати дослідження впроваджено в 

навчальний процес Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського (довідка № 182/076/114 від 05.09.2017), Військового 

інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(довідка № 30 від 08.05.2018), Національної академії сухопутних військ імені 
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Петра Сагайдачного (довідка № 2618 від 19.06.2018). 

Заслуговує на позитивну оцінку логічність викладу змісту 

дисертаційного дослідження Шалигіної Наталі Петрівни, його завершеність у 

цілому, ідентичність змісту автореферату й основних положень дисертації. 

Результати проведеного дослідження дають підставу вважати, що визначені 

завдання реалізовано повністю, мета досягнута, сукупність отриманих 

наукових положень має важливе значення для професійної педагогіки. 

 

6. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації. 

Відзначаючи позитивні напрацювання та здобутки дисертантки під час 

вирішення досліджуваної проблеми, вважаємо за доцільне звернути увагу на 

певні дискусійні моменти та недоліки, які визначаємо у якості побажань: 

1. У пункті 2 «Наукова новизна» зазначено «удосконалено: 

діагностичний інструментарій для оцінювання розвиненості комунікативної 

компетентності офіцерів багатонаціональних штабів (удосконалення полягає 

в доповненні та конкретизації критеріїв і показників оцінювання 

розвиненості їхньої комунікативної компетентності з урахуванням майбутніх 

військово-професійних компетенцій», але такого дослідницького завдання 

немає. Вважаємо за доцільним передбачити цей пункт у завданнях 

дослідження. 

2. Вважаємо, що зміст роботи значно покращився б за умови розкриття 

міжнародного досвіду формування комунікативної компетентності офіцерів 

БНШ у процесі військово-професійної підготовки до участі в міжнародних 

миротворчих операціях шляхом його порівняння у зарубіжних країнах, чому 

варто було б присвятити окремий пункт у першому розділі дисертації. Варто 

було б передбачити такий напрям дослідження серед перспектив наукових 

пошуків автора. 

3. У розробленій автором моделі розвитку комунікативної 

компетентності офіцерів БНШ не вистачає методики її розвитку, яка, власне, 

й реалізує цю модель та систему. Натомість, вказуються технології та методи 
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в одному блоці, а відмінність методики від технології полягає в тому, що 

методика – це сукупність методів (рекомендацій) з організації і проведення 

освітнього  процесу, а технологія – це система функціонування всіх 

компонентів педагогічного процесу, що гарантує досягнення запланованого 

результату. Відповідно, терміном «методика» необхідно позначити конкретні 

принципи, форми та засоби використання методів, за допомогою яких 

здійснюється більш глибоке пізнання різноманітних педагогічних проблем та 

їх розв’язання. 

4. Розділ 3 дещо переобтяжений надлишковою графічною інформацією 

(18 таблиць, 8 рисунків тощо), яку можна було б викласти стисліше, а істотну 

частину ілюстративного матеріалу доцільно було б подати у додатках. 

5. Враховуючи іншомовно-прикладний характер дисертації, доречним 

вбачається створення автором словника основних термінів з проблеми 

дослідження. 

6. Даючи посилання на список використаних джерел, авторка мала б 

навести сторінки друкованого видання: наприклад, “як зазначає В. Ягупов 

[242, с. 105]…” Окрім цього, бажано було б використати найсучаснішу 

науково-педагогічну та методичну літературу, видану у 2012 – 2017 роках.  

 

7. Висновки щодо відповідності дисертаційного дослідження 

чинним вимогам. У цілому, дисертаційна робота Шалигіної Наталі Петрівни 

безсумнівно є самостійною і цілком завершеною працею; характеризується 

актуальністю, науковою новизною, теоретичною і практичною значущістю; 

містить значні наукові доробки, нові, раніше незахищені наукові положення 

й обґрунтовані висновки, що в повній мірі висвітлено в наукових публікаціях 

автора. Результати дослідження є раціональними для розвитку 

комунікативної компетентності офіцерів БНШ у процесі військово-

професійної підготовки до участі в міжнародних миротворчих операціях. 

Висловлені зауваження та побажання носять, в основному, дискусійний 

характер, а тому суттєво не впливають на загальну позитивну оцінку роботи. 
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За науковим рівнем дисертаційне дослідження на тему «Розвиток 

комунікативної компетентності офіцерів багатонаціональних штабів у 

процесі військово-професійної підготовки до участі в міжнародних 

миротворчих операціях» відповідає вимогам пунктів 9, 11, 12, 13 і 14 

«Порядку присудження наукових ступенів» щодо кандидатський дисертацій, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567, а її автор – Шалигіна Наталя Петрівна – заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти. 

 

Офіційний опонент: 

доктор педагогічних наук, професор, 

начальник кафедри перекладу  

Національної академії Державної  

прикордонної служби України  

імені Богдана Хмельницького                                                   І. Г. Блощинський 


