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Заїки Людмили Анатоліївни «Формування професійної компетентності 
майбутніх магістрів військового управління із застосуванням технології 

імітаційного моделювання», 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти 

Актуальність теми дисертаційної роботи 
Зростання вимог до організації та якості освітнього процесу з боку 

суспільства, розвиток нових, більш ефективних інформаційно-
комунікаційних технологій, зокрема технологій імітаційного моделювання 
військового призначення, запровадження яких в освітній процес вищих 
військових навчальних закладів сприятиме розвитку інтелектуальних, 
емоційно-вольових якостей, психічної стійкості військовослужбовців в 
умовах навчально-бойової обстановки створюють сприятливі умови для 
формування та розвитку їх професійної компетентності. У зв'язку з цим 
дисертаційне дослідження Заїки Л. А. «Формування професійної 
компетентності майбутніх магістрів військового управління із застосуванням 
технології імітаційного моделювання» є актуальним і своєчасним. 

Актуальність теми підтверджується також тим, що її дослідження 
проведено згідно з планами наукової та науково-технічної діяльності 
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського в 
межах таких науково-дослідних робіт: «Підтримка прийняття рішень під час 
оборонного планування в галузі розвитку Збройних сил України» (державний 
реєстраційний номер 010Ш001607), «Удосконалення процедури підтримки 
прийняття рішень під час довгострокового оборонного планування» 
(державний реєстраційний номер 010Ш001811), «Оцінювання рівня 
оперативних спроможностей Збройних сил України в залежності від їх рівня 
фінансування» (державний реєстраційний номер 011511006857). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Національного університету 
оборони України імені Івана Черняховського (протокол № 14 від 26.10.2015) 
й узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі 
освіти, педагогіки і психології при НАПН України (протокол № 3 від 
29.05.2018). Дисертація виконана в Національному університеті оборони 
України імені Івана Черняховського. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що: 
уперше: теоретично обґрунтовано організаційно-педагогічні умови 

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



здійснено педагогічне моделювання формування професійної 
компетентності майбутніх магістрів військового управління із застосуванням 
технології імітаційного моделювання; 

розроблено авторську методику формування професійної 
компетентності із застосуванням технології імітаційного моделювання; 

удосконалено: критерії діагностування сформованості професійної 
компетентності майбутніх магістрів військового управління; 

дістало подальшого розвитку: змістове наповнення поняття 
«технологія імітаційного моделювання». 

Заслуговує на увагу практичне значення дисертаційного дослідження, 
яке полягає у впровадженні в освітній процес ВВНЗ навчально-методичного 
забезпечення з метою вдосконалення формування професійної 
компетентності майбутніх магістрів військового управління із застосуванням 
технології імітаційного моделювання, зокрема навчальних програм 
факультативних курсів «Використання технології імітаційного моделювання 
в освітньому процесі сучасного ВВНЗ» і «Засіб імітаційного моделювання 
бойових дій у практиці підготовки військ за новими стандартами», 
навчальних посібників «Імітаційне моделювання у практиці підготовки 
військ» та «Використання засобу імітаційного моделювання бойових дій 
«Об'єднаний імітатор конфліктних і тактичних ситуацій», методичного 
посібника «Методика підготовки та проведення навчальних занять з 
оперативно-тактичних дисциплін з використанням засобів імітаційного 
моделювання бойових дій», навчальних курсів на дистанційній платформі 
МООБЬЕ. 

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Новизна та вірогідність загальних висновків дисертації 
підтверджуються результатами теоретичного та практичного дослідження. 
Найсуттєвіші наукові та практичні результати роботи викладено у загальних 
висновках та висвітлено в опублікованих працях. Висновки та рекомендації 
ґрунтуються на застосуванні сучасних методів дослідження {теоретичні: 
аналіз стандартів вищої освіти, освітньо-професійних програм, навчальних 
планів підготовки майбутніх магістрів військового управління, аналіз 
наукової літератури, аналіз, узагальнення й систематизація дослідницьких 
даних, педагогічне моделювання, зіставлення й узагальнення теоретичних та 
експериментальних даних; емпіричні: анкетування, бесіда, педагогічне 
спостереження, тестування, метод експертних оцінок, експериментальні: 
педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний і контрольний 
етапи), статистичні: методи аналізу отриманих експериментальних даних за 



допомогою пакета комп'ютерних програмних засобів Microsoft Excel та їх 
інтерпретації, ранжування, метод t - критерію Стьюдента, критерій згоди 
Пірсона, ф * критерій кутового перетворення Фішера). 

Оцінка змісту та завершеності дисертації 
Мета, завдання та матеріал зумовили відповідну структуру роботи, яка 

характеризується єдністю мети та єдністю концепції. Робота складається зі 
вступу, трьох розділів, висновків до них, загальних висновків, списку 
використаних джерел. 

У вступі дисертант окреслює тему, предмет, об'єкт і теоретичні та 
емпіричні методи, що дозволяє визначити теоретичну та практичну новизну 
дисертації, а також відображає апробацію й упровадження її результатів у 
практику підготовки майбутніх магістрів військового управління. 

У першому розділі «Теоретичні основи формування професійної 
компетентності майбутніх магістрів військового управління» проаналізовано 
ступінь дослідженості професійної компетентності магістра військового 
управління у психолого-педагогічних наукових дослідженнях; розглянуто 
феномен «професійна компетентність магістрів військового управління», 
саме поняття та його зміст і структуру. Інваріантна структура має ціннісно-
мотиваційний, когнітивний, праксеологічний, індивідуально-психологічний 
та конативний компоненти, які визначають рівень професійної 
компетентності під час зміни умов і ситуацій професійної діяльності. 
Варіативна (видова) структура професійної компетентності складається із 
загальновійськової, військово- професійної та фахової компетентностей, які 
розкривають змістове наповнення основних функцій майбутньої професійної 
діяльності. Обґрунтовано використання технології імітаційного моделювання 
у формуванні професійної компетентності майбутніх магістрів військового 
управління. Визначальним для результативності процесу формування 
професійної компетентності із застосуванням технології імітаційного 
моделювання є створення та дотримання організаційно-педагогічних умов, 
які відповідають особливостям такого процесу, забезпечують стабільність і 
гарантованість результату. 

У другому розділі - «Методичні основи формування професійної 
компетентності майбутніх магістрів військового управління із застосуванням 
технології імітаційного моделювання» - представлено узагальнену методику 
педагогічного дослідження, обґрунтовано організаційно-педагогічні умови 
формування професійної компетентності із застосуванням технології 
імітаційного моделювання, як комплексу організаційно-педагогічних заходів 
освітнього процесу, що відображають сукупність потенційних можливостей 
освітньо-просторового та інноваційного середовища, реалізація яких 



забезпечує досягнення необхідного рівня сформованості професійної 
компетентності. Визначено проектувальні, змістовні та методичні 
організаційно-педагогічні умови. Здійснено саме педагогічне моделювання 
формування професійної компетентності із застосуванням технології 
імітаційного моделювання. Розроблено авторську методику формування 
професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління із 
застосуванням технології імітаційного моделювання як комплексу провідної 
ідеї, принципів, методів, видів занять, засобів її формування. Визначено та 
удосконалено критерії оцінювання сформованості їх професійної 
компетентності: структурний, когнітивний, суб'єктний та функціональний. 

У третьому розділі - «Експериментально-дослідне формування 
професійної компетентності магістрів військового управління із 
застосуванням імітаційного моделювання» - представлено стан 
сформованості професійної компетентності; етапи та результати реалізації 
методики формування професійної компетентності майбутніх магістрів 
військового управління із застосуванням технології імітаційного 
моделювання на ЗІМБД ІСАТБ. Здійснено статистичний аналіз результатів 
експериментального дослідження. За результатами аналізу експерименту 
виявлено загальну позитивну динаміку сформованості професійної 
компетентності за всіма компонентами в ЕГ та КГ. Однак, у слухачів ЕГ 
високий рівень сформованості професійної компетентності зріс на 13,31 %, 
достатній рівень - на 15,99 %, порівняно із слухачами КГ. 

Значення одержаних результатів для науки й практики та 
рекомендації щодо їх можливого використання 

Теоретичні положення, експериментальні дані, висновки можуть 
використовуватися науково-педагогічними працівниками вищих військових 
навчальних закладів при професійній підготовці майбутніх магістрів 
військового управління; під час проведення навчальних занять, науково-
методичних семінарів; для створення навчальних електронних посібників з 
окресленої проблеми. 

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій 
дисертації в опублікованих працях 

Наукові положення, висновки та рекомендації достатньо повно 
викладені в друкованих працях. Зміст та основні результати дослідження 
відображено у 27 публікаціях (із них 7 - у співавторстві), серед яких: 7 статей 
у наукових періодичних фахових педагогічних виданнях України (із них 3 - у 
наукометричних виданнях), 3 - в інших наукових періодичних виданнях 
України, 1 4 - у збірниках тез доповідей на наукових конференціях і 
семінарах, 2 навчальних посібники, 1 - методичний посібник. 



Вважаємо, що дисертація пройшла належну апробацію; вона є 
самостійною науковою працею, шо має завершений характер. 

Автореферат ідентичний до тексту дисертації, а наукові положення, 
висновки, рекомендації, що наведені в авторефераті, належним чином 
розкриті й обґрунтовані в рукописі дисертації. 

Дискусійні положення та зауваження. 
1. Дисертаційна робота б тільки виграла, якби у науковій новизні автор 

зазначила, що набув подальшого розвитку зміст поняття «професійна 
компетентність магістрів військового управління». 

2. На с. 31 здобувачка зазначає, що проведений нею аналіз наукових 
джерел... дає їй змогу розглядати професійну підготовку майбутніх 
магістрів військового управління як систему засвоєння знань та набуття 
компетентностей. Але в Законі «Про вищу освіту» визначено, що 
компетентність - динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, 
способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, 
морально-етичних цінностей. 

3. В моделі формування професійної компетентності майбутніх 
магістрів військового управління із застосуванням технології імітаційного 
моделювання (рис. 2.1., с. 94) результатом є сформована професійна 
компетентність майбутніх магістрів військового управління. На нашу думку, 
результатом є позитивна динаміка сформованості професійної 
компетентності магістрів військового управління за всіма компонентами. 

4. В підрозділі 2.5., с. 143-151, дисертантка обґрунтовує критерії 
діагностування сформованості професійної компетентності майбутніх 
магістрів військового управління; проте, зі змісту підрозділу не зрозуміло як 
вони співвідносяться з визначеною структурою професійної компетентності 
магістрів військового управління. 

5. Автор стверджує, що результати сформованості професійної 
компетентності майбутніх магістрів військового управління із застосуванням 
технології імітаційного моделювання за критеріями та рівнями 
діагностування дали змогу отримати загальну характеристику її 
сформованості після формувального етапу педагогічного експерименту (с. 
189); проте яким чином була отримана ця загальна характеристика 
сформованості, не розкрито. 

Вважаємо, що вказані побажання і зауваження не впливають на 
загальну позитивну оцінку дисертаційного дослідження. 

Висновок. Рецензована дисертаційна робота виконана вперше і 
розв'язує наукове завдання в контексті теорії і методики професійної освіти. 
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магістрів військового управління як систему засвоєння знань та набуття 
компетентностей. Але в Законі «Про вишу освіту» визначено, що 
компетентність - динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, 
способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, 
морально-етичних цінностей. 

3. В моделі формування професійної компетентності майбутніх 
магістрів військового управління із застосуванням технології імітаційного 
моделювання (рис. 2.1., с. 94) результатом є сформована професійна 
компетентність майбутніх магістрів військового управління. На нашу думку, 
результатом є позитивна динаміка сформованості професійної 
компетентності магістрів військового управління за всіма компонентами. 

4. В підрозділі 2.5., с. 143-151, дисертантка обґрунтовує критерії 
діагностування сформованості професійної компетентності майбутніх 
магістрів військового управління; проте, зі змісту підрозділу не зрозуміло як 
вони співвідносяться з визначеною структурою професійної компетентності 
магістрів військового управління. 

5. Автор стверджує, що результати сформованості професійної 
компетентності майбутніх магістрів військового управління із застосуванням 
технології імітаційного моделювання за критеріями та рівнями 
діагностування дали змогу отримати загальну характеристику її 
сформованості після формувального етапу педагогічного експерименту (с. 
189); проте яким чином була отримана ця загальна характеристика 
сформованості, не розкрито. 

Вважаємо, що вказані побажання і зауваження не впливають на 
загальну позитивну оцінку дисертаційного дослідження. 

Висновок. Рецензована дисертаційна робота виконана вперше і 
розв'язує наукове завдання в контексті теорії і методики професійної освіти. 



Актуальність обраної теми дисертації, ступінь обґрунтованості 
наукових положень, висновків і рекомендацій, новизна та повнота її викладу 
в опублікованих працях відповідають вимогам до кандидатських дисертацій. 

Загалом дисертація Заїки Людмили Анатоліївни «Формування 
професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління із 
застосуванням технології імітаційного моделювання», представлена на 
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 
13.00.04 - теорія і методика професійної освіти, є самостійною, завершеною 
науково-дослідною працею і відповідає встановленим вимогам пп. 9, 11, 12, 
13 і 14 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 (зі змінами, 
внесеними Постановою КМУ № 656 від 30.12.2015 р.), а її авторка -
Людмила Анатоліївна Заїка - заслуговує на присудження наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика 
професійної освіти. 
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доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 
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