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Озброєний конфлікт на сході України та зростання вірогідності 

військових зіткнень, актуалізували складні проблеми в сфері професійної 

освіти майбутніх офіцерів військового управління, від якості професійної 

діяльності яких без перебільшення залежить сучасне та майбутнє незалежної 

держави. Водночас умови протікання такої діяльності визначають 

перспективи наукових робіт, в яких висвітлюються питання розширення меж 

людської природи, посилення можливостей тривалої і ненормованої праці на 

фоні дефіциту часу, відпочинку, сну, харчування, обмеження рухової 

активності та зростання психоемоційного напруження. 

Саме такою є робота Вербина Назарія Борисовича, в якій представлено 

аргументи на користь необхідності посилення вимог до нервово-психічної 

стійкості, психомоторних і фізичних якостей майбутніх магістрів військового 

управління (далі МВУ), які автор інтегрував через понятійний конструкт 

«професійна витривалість». 

Розуміючи, що цей складний феномен охоплює низку різновекторних 

педагогічних, психологічних, фізіологічних, спортивно-оздоровчих та інших 

аспектів, Назарій Борисович у першому розділі дає детальну наукову позицію 

щодо власного розуміння суті, змісту і структури професійної витривалості 

майбутніх магістрів військового управління, яка досить комфортно вписується 

в загальну картину освітньо-кваліфікаційних фахових характеристик даної 

категорії курсантів. 



Ми згодні з автором, що професійна витривалість є інтегральним 

проявом психічних та фізичних характеристик майбутніх магістрів, які 

забезпечують успішність військової діяльності в умовах втоми, стресу, 

напруженості, несприятливих обставин бойової, службово-бойової та інших 

видів активності.  

Назарій Борисович цілком кваліфіковано здійснює класичну постановку 

проблеми розвитку професійної витривалості у першому розділі дисертації, 

послідовно підводячи через аналіз наукової літератури та практики до 

висновку, що ситуація, яка склалася в сучасній професійній освіті МВУ не 

може покращитися стихійно, без суттєвої корекції організаційних та 

педагогічних умов педагогічного процесу.  

Поданого аналізу існуючої науково-педагогічної літератури, емпіричної 

бази здобувача хватило, щоб упевнитися в існуванні низки теоретичних та 

практичних суперечностей, пов’язаних із процесом розвитку професійної 

витривалості, зокрема між: 

– домінуванням академічного характеру підготовки майбутніх МВУ та 

намаганням підвищити високий рівень прикладної психологічної та фізичної  

підготовленості, яка потребує перш за все перманентних щоденних зусиль під 

контролем досвідчених фахівців; 

– абстрактним уявленням більшості суб’єктів професійної підготовки 

про фізичні та психічні можливості людини в умовах найвищих пікових 

переживань та необхідності культивування мобілізації внутрішніх ресурсів 

курсантів в квазіпрофесійних та спортивних умовах тощо. 

У пошуках варіантів розв’язання перелічених суперечностей, Назарій 

Борисович виходить з позиції, що фізичне та психічне виховання майбутніх 

МВУ на якомусь етапі стало справою другорядною і меншовартісною. Думка 

певної частини представників академічного суспільства про те, що в 

майбутньому інформаційному суспільстві і конфлікти будуть здебільшого 

інформаційні в цьому сенсі «зіграла злодійський жарт». Про таку ситуацію, 

зокрема, свідчить скорочення навчального навантаження викладачів кафедр 



фізичного виховання відповідних вищих навчальних закладів, перманентне 

применшення їх статусу та ролі в професійному становленні майбутніх 

професіоналів. 

Результати включеного та зовнішнього спостереження за майбутніми 

МВУ, оцінки функціональних можливостей їх організму в конкретних заданих 

ситуаціях, демонструють низький рівень розвитку окремих компонентів 

професійної витривалості, які автор поділяє на ціннісно-мотиваційний, 

емоційно-вольовий, когнітивний, діяльнісно-практичний і суб’єктний. 

Зазначимо, що варіанти психологічних, біохімічних, суто рухових 

методик оцінки різних видів витривалості людини майже безмежний, а вибір 

автором діагностичних засобів залежав від конкретних умов навколишнього 

середовища військового університету, «оцінювальної» компетентності 

вченого, часу і логістичної обґрунтованості кожної процедури. Більшість 

методик оцінки професійної витривалості подано в додатках до дисертації, що 

позитивно впливає на рівень зрозумілості роботи. 

До складу діагностичних інструментів увійшли відносно прості у 

використанні, але від того не менш інформативні рухові і психологічні тести, 

анкети та опитувальники, що вже на рівні констатуючого етапу педагогічного 

експерименту дали змогу упевнитися – реальні умови військової діяльності, в 

яких можуть опинитися майбутні курсанти можуть стати причиною важких 

втрат та поразок, сприйматися набагато важчими випробуваннями ніж 

стаціонарні спортивні тести або змагання.  

Другий розділ дисертації присвячено обґрунтуванню необхідних і 

достатніх педагогічних умов розвитку професійної витривалості майбутніх 

МВУ, презентації авторського задуму оперативно-тактичної складової 

підготовки. Схвальним є метод визначення таких умов, в якому Назарій 

Борисович окрім надання персональних аргументів на користь тих або інших 

обставин, залучив потужну групу фахівців з військової справи, які надали 

експертну оцінку підсумкових пропозицій, внесли відповідні корективи у 



побудову концепції і моделі підготовки магістрів МВУ на різних етапах 

оперативно-тактичного навчання. 

Варіанти корекції існуючої ситуації детермінували звернення автора 

дисертації до наукових джерел, в яких презентувалися сучасні уявлення про 

зміст та особливості професійно-прикладної, оперативно-тактичної, 

психологічної та іншої складових професійної підготовки майбутніх фахівців 

силових відомств, в якому представлено спектр цінних, хоча й суперечливих 

думок.  

Їх аналітична обробка в заданому контексті дала змогу упевнитися в 

необхідності контекстного педагогічного моделювання розвитку професійної 

витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі 

оперативно-тактичної підготовки, розробки авторської професійно-

орієнтованої методики розвитку професійної витривалості на засадах 

уточнених критеріїв та показників. Саме ці конкретні генеральні дії стали 

фундаментом для побудови педагогічних умов розвитку професійної 

витривалості майбутніх МВУ. 

На першому етапі реалізації авторських задумів головним засобом 

розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ стали класичні навчальні 

заняття з дисципліни «Фізичне виховання», які містили елементи легкої 

атлетики, плавання, рукопашу, спортивних ігор тощо, що забезпечувало 

розвиток всіх функціональних систем організму та мало оздоровчий характер. 

Науково-методичні пропозиції Назарія Борисовича цілком слушно 

сконцентровано на даному етапі здебільшого на оптимізації самостійної 

роботи курсантів та культивуванні індивідуальних фізичних тренувань у 

вільний від занять час. В такому варіанті розвитку професійної витривалості, 

що відбувається в зоні автономної поведінки курсантів, прослідковувався 

кумулятивний ефект від навантажень, а також швидкий адаптаційний процес.  

Автор наголошує, що розвиток фізичної та психічної витривалості 

майбутніх МВУ має тривати в постійному балансі між задоволенням від 



самого процесу фізичної та психоемоційної праці та особистою привабливістю  

кінцевого результату.  

Важливим і логічним доповненням фізичних тренувань на першому 

етапі авторської методики стало використання трьохденного факультативного 

курсу “Витримка та виживання на полі бою”, який по суті є пролонгованим 

квазіпрофесійним завданням, що частково відображає реальні умови 

майбутньої професійної діяльності і 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. 

Велике значення, судячи з тексту дисертації, приділялося Назарієм 

Борисовичем розвитку психофізичній стійкості, для чого використовувались 

вправи, зміст яких носив елементи ризику, новизни та безпеки на фоні 

незначної та значної втоми. Уявні обставини військових операцій, 

інформаційного та психологічного тиску на організм та ментальність людини 

як ніколи відійшли в цьому засобі від абстрактного стану до максимальної 

«побутової» конкретності. 

Схвально, що розроблені елементи змісту підготовки гармонізовано з 

вимогами та стандартами відповідної вищої освіти магістрів та методично 

забезпечено через теоретичний матеріал лекцій, комплекти завдань та набір 

завдань для самостійної роботи, базу тестових питань для проведення 

поточного та підсумкового контролю компетентностей тощо.  

Розгортання експериментальної роботи висвітлюється Назарієм 

Борисовичем у третьому розділі і характеризується глибоким, статистично 

підтвердженим аналізом факторів і причин, що перешкоджають розвитку 

професійної витривалості майбутніх МВУ. Отримані результати, відображені 

в діагностичних зрізах, подано в роботі чітко, змістовно. Вони демонструють, 

що впроваджені педагогічні умови детермінували істотні зрушення за 

визначеними показниками у суб'єктів експериментального педагогічного 



процесу. Це свідчить, що авторська система пропозицій позитивно впливає на 

рівень мобілізації особистісних, мотиваційних, когнітивних і діяльнісних 

ресурсів майбутніх МВУ в аспекті розвитку професійної витривалості. 

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. 

Виконана Назарієм Борисовичем Вербиним дисертація є завершеним 

самостійним оригінальним дослідженням, результати якого мають суттєву 

теоретичну значущість і практичну цінність. 

Підкреслимо, що матеріали дисертації грамотно оформлені, текст 

викладено логічно, обґрунтовано. Джерельна база складається з 

277 найменувань, містить фундаментальні та прикладні праці з досліджуваної 

проблематики. Матеріали дисертації пройшли достатню апробацію на 

Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, вони відображені у 24 працях 

автора, серед яких – статті у фахових виданнях, матеріали конференцій, 

навчально-методичний комплекс до спецкурсу тощо. Текст автореферату 

загалом ідентичний змісту дисертації. 

В роботі є недоліки. 

1. У підрозділі 1.1. автор надмірно захопився оглядом наукової 

літератури, в якій висвітлювалася надто імпліцитна щодо даної дисертації 

тематика. Замість цього хотілося б побачити більш очевидні аргументи і факти 

щодо недосконалості нинішньої професійної освіти майбутніх МВУ та її 

оперативно-тактичної складової. В тексті підрозділу нами не знайдено 

авторського визначення оперативно-тактичної підготовки як ключового 

понятійного конструкту дослідження.  

2. В списку використаних джерел Назарій Борисович наводить надто 

невиразний перелік робіт зарубіжних вчених, які займалися проблемою 



формування витривалості, що серйозно викривляє реальну ситуацію в 

масштабі та якості досліджень подібного типу в світі. Автор даремно залишив 

поза своєю увагою аналіз наукових та методичних напрацювань відомих 

теоретиків та практиків спортивного тренування, адже розвиток витривалості 

– проблема, яка має в світовому спорті наскрізний, операціоналізований та 

мультидисциплінарний характер. Впевнені, що екстраполяція найкращих 

напрацювань теорії спортивного тренування суттєво б збагатила практику 

розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ. 

3. Певну дисгармонію спостерігаємо у виборі діагностичних 

інструментів вимірювання рівня професійної витривалості майбутніх МВУ. 

По-перше, автор надмірну перевагу надає методам суб’єктивної самооцінки 

окремих її психологічних компонентів (Додатки Б, В, Г, Д. Е та інші), а по-

друге, професійну витривалість майбутніх МВУ у фізичному плані не можна 

зводити до результатів бігу на стайерські дистанції, або вправам на 

перекладині й брусах. Не менш важливим елементом професійної 

витривалості очевидно є здатність терпіти біль, холод, спеку, відсутність 

свіжого повітря, їжі, води, сну, часу, інформації, емоційної підтримки тощо. 

4. Витривалість нервової системи майбутніх МВУ автор пропонує 

визначати за методикою теппінг-тесту (сторінка 178, підрозділ 3.1. дисертації). 

Такий підхід  збіднює можливості об’єктивної діагностики зазначеного 

важливого компонента професійної витривалості. 

5. Є претензії до змісту окремих підрозділів дисертації та стилю викладу 

матеріалу.  

Наприклад: 

 – автор з невідомих причин у параграфі 2.1. повністю дублює завдання 

та методи дослідження, вже подані у вступі;  

– підрозділ 3.3. подано в стилі вже готових висновків і має значно більше 

відношення до розділу 2 дисертації, ніж до організації та результатів дослідно-

експериментальної роботи. 

 



 


