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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ
ЗАСАДИ вДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОЇ
ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ
У статті визначено перелік нормативно-правових документів,
що регламентують оцінку механізмів реалізації шляхів і способів
удосконалення освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України (ДПСУ) в умовах трансформації військової освіти. Здійснено оцінку базових положень, що повинні бути
прийняті до уваги при цьому, визначено мету і строки реалізації
завдань з удосконалення освітньої підготовки персоналу. Представлено прогноз очікуваних результатів.
З’ясовано, що вдосконалення освітньої підготовки персоналу ДПСУ
передбачає врахування основних базових положень нормативно-правових і технологічних засад, зокрема: реалізацію підготовки військовослужбовців за євроатлантичними стандартами та за
уніфікованими програмами підготовки прикордонників країн ЄС;
урахування вимог чинних стандартів вищої освіти з усіх спеціальностей; можливість припинення підготовки вищими військовими
навчальним закладами фахівців за спеціальністю “Правоохоронна
діяльність”; можливість продовження освітньої підготовки персоналу ДПСУ зі спеціальностей, які не належать до галузі знань 25
“Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону”.
Метою вирішення досліджуваного завдання є вдосконалення освітньої підготовки персоналу ДПСУ в контексті трансформації
військової освіти, а саме визначення вектору розвитку та створення методичної основи професіоналізації системи базової і післядипломної освіти в ДПСУ, гармонізація співвідношення складових
військової освіти та уніфікованих програм підготовки прикордонників країн ЄС, а також визначення інноваційних підходів до вдосконалення освітнього процесу в закладах освіти ДПСУ в межах
державних стандартів освіти. Запропоновано реформування освітньої підготовки персоналу ДПСУ здійснювати в три етапи, кожен з
яких передбачає реалізацію заходів інформаційного, кадрового за6
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безпечення, удосконалення навчальної матеріально-технічної бази
закладів освіти ДПСУ, а також заходів моніторингу.
Комплексна реалізація нормативно-правових і технологічних засад
удосконалення освітньої підготовки персоналу може забезпечити
досягнення візії сил оборони зразка 2030 року.
Ключові слова: освітня підготовка персоналу; трансформація військової освіти; нормативно-правові засади; технологічні засади;
вищі військові навчальні заклади; освітня діяльність; Державна
прикордонна служба України.

1. ВСТУП

Періодично в освіті та у будь-якому суспільстві, а особливо у розвинутому, відбуваються трансформаційні зміни: змінюються цінності, парадигми, тенденції. Такий висновок можна зробити, здійснюючи екскурс в історію цивілізації, а також аналізуючи тематичні праці
вчених.
Результати узагальнення нормативних документів та аналітичних
оглядів щодо стану освіти дозволяють зробити висновок, що сучасна
освітня галузь України характеризується певними тенденціями, зокрема:
запровадження нових стандартів освіти з окремих спеціальностей для різних рівнів освіти;
позиціонування освіти як продуктивної сили соціально-економічного розвитку країни;
реалізація нових підходів щодо забезпечення якості освіти у закладах вищої освіти шляхом започаткування діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
трансформація військової освіти.
Зазначені тенденції обумовлюють необхідність удосконалення
освітньої підготовки персоналу різних галузей, а з урахуванням соціально-політичної ситуації в країні, насамперед персоналу складових сектору безпеки і оборони України (БіОУ). Оскільки Державна
прикордонна служба України (ДПСУ) є одним із суб’єктів сектору
БіОУ, а трансформаційні процеси військової освіти вийшли на рі№ 1(28). Частина 1
2022
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вень законодавчого унормування [1], то одним з актуальних завдань,
що характерні для ДПСУ на сьогодні, є пошук шляхів забезпечення відповідності відомчої системи освіти викликам сьогодення.
Цим пояснюється значна увага вказаному питанню як науковців,
так і керівництва ДПСУ.
Аналіз системи освітньої підготовки персоналу в ДПСУ, наявного
варіанта реалізації освітньої підготовки у відомчому вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), діючих моделей підготовки здобувачів освіти в навчальних закладах ДПСУ, а також проблем, що потребують розв’язання в кожному з них, забезпечує можливість здійснення аналізу таких аспектів:
актуальних на даний час для освіти та військової освіти положень, що мають бути враховані як початкові умови щодо обґрунтування шляхів і способів розв’язання актуальних проблем освітньої
підготовки персоналу ДПСУ в контексті трансформації системи військової освіти;
перспективних моделей освітньої підготовки у навчальних закладах ДПСУ;
способів вирішення актуальних проблем освітньої підготовки
персоналу ДПСУ.
Актуальним на сьогодні є аналіз нормативно-правової бази з позиції оцінювання теоретичної припустимості реалізації можливих
шляхів і способів удосконалення освітньої підготовки персоналу
ДПСУ, а також визначення технологічних засад удосконалення відомчої освітньої системи.
Отже, метою статті є оцінка нормативно-правових і технологічних засад удосконалення освітньої підготовки персоналу ДПСУ в умовах трансформації військової освіти.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Для досягнення визначеної мети доцільно вирішити такі завдання:
1) визначити перелік нормативно-правових документів,
що повинні бути враховані при оцінці механізмів реалізації шляхів
і способів удосконалення освітньої підготовки персоналу ДПСУ
8
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в контексті трансформації військової освіти (досліджуване
завдання);
2) здійснити оцінку базових положень, що повинні бути прийняті
до уваги при вирішенні досліджуваного завдання;
3) визначити мету і строки реалізації досліджуваного завдання;
4) здійснити прогноз очікуваних результатів.
Щодо першого завдання, то ефективне виконання функцій, покладених на ДПСУ, вимагає підвищення якості підготовки фахівців
у сфері охорони державного кордону та захисту суверенних прав
України в її виключній (морській) економічній зоні.
На даний час в Україні вимоги до освітньої підготовки фахівців
загалом і військових фахівців зокрема регламентуються нормами керівних документів Міністерства освіти і науки України. Особливості
підготовки військових фахівців визначаються стандартами професійної підготовки, що формуються кожним із суб’єктів сектору БіОУ.
Досвід застосування підрозділів ДПСУ в АТО та ООС, а також
тенденції щодо трансформації військової освіти в Україні обумовлюють необхідність запровадження нових моделей освітньої підготовки
здобувачів певного рівня вищої військової освіти та молодших фахівців ДПСУ. При цьому, актуальним є завдання визначення концептуальних нормативно-правових засад перспективних моделей освітньої
підготовки здобувачів освіти.
Слід зазначити, що питання, які наведені у цій статті, можуть
скласти основу Концепції трансформації освітньої підготовки персоналу ДПСУ (Концепція). Отже, у подальшому можна вести мову
про нормативно-правові і технологічні засади вдосконалення освітньої підготовки персоналу ДПСУ або Концепції трансформації освітньої підготовки персоналу ДПСУ.
Аналіз та узагальнення змісту нормативно-правових документів, що стосуються галузі освіти, національної безпеки України
та трансформації військової освіти, дозволили виокремити ті з них,
що мають стати нормативно-правовими засадами вирішення досліджуваного завдання. Це закони України “Про освіту” [2], “Про вищу
освіту” [3], “Про професійну (професійно-технічну) освіту” [4],
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“Про національну безпеку України” [5], “Про оборону України” [6],
“Про Державну прикордонну службу України” [7], Указ Президента
України № 240/2016 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року “Про Стратегічний оборонний
бюлетень України” [8], Указ Президента України № 392/2020 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня
2020 року “Про Стратегію національної безпеки України”...[9], Указ
Президента України № 121/2021 “Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року “Про Стратегію
воєнної безпеки України” [10], Указ Президента України № 473/2021
“Про рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 20 серпня 2021 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень
України” [11], Постанову Кабінету Міністрів України від 12 травня
2021 р. № 467 “Про затвердження Положення про вищі військові навчальні заклади” [12], Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2015 р. № 1189-р “Про схвалення Стратегії розвитку
Державної прикордонної служби” [13], Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 687-р “Про схвалення Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року” [14],
Статути Збройних Сил України [15].
Вимоги щодо підготовки особового складу мають визначатися з
огляду на правовий статус ДПСУ як військового формування та правоохоронного органу спеціального призначення, а також з урахуванням того, що ДПСУ є одним із суб’єктів сектору БіОУ.
Крім цього, має враховуватись візія сил оборони зразка 2030 року,
що визначена в Указі Президента України № 473/2021 “Про рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року
“Про Стратегічний оборонний бюлетень України”. У цьому документі
визначено, що сили оборони об’єднані єдиним керівництвом та складаються з професійно підготовленого та мотивованого особового
складу, оснащені сучасним озброєнням і військовою (спеціальною)
технікою, здатні забезпечити захист суверенітету та територіальної цілісності України, готові до ведення операцій у повітрі, на суші, на морі,
ведення протиборства в інформаційному просторі та кіберпросторі,
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спроможні діяти асиметрично, нестандартно, є проактивними та інтегрованими до євроатлантичної безпекової архітектури. Також має
бути прийнято до уваги те, що ДПСУ має бути готовою до залучення
для реалізації завдань за ймовірними сценаріями виникнення та розвитку ситуацій воєнного характеру відповідно до визначених варіантів застосування та розподілу відповідальності сил оборони.
Щодо другого завдання (оцінки базових положень, що повинні бути прийняті до уваги), то окремі цілі реалізації перспективних
моделей освітньої підготовки персоналу ДПСУ мають стосуватися
якісної підготовки особового складу (офіцерського, сержантського
та старшинського) на основі принципів і стандартів НАТО. Їх досягнення пов’язується: з трансформацією військової освіти шляхом
набуття нових освітніх та професійних компетентностей; переходом
на програми, сумісні з програмами закладів освіти держав – членів
НАТО та держав – партнерів НАТО; удосконаленням системи курсової підготовки офіцерського, сержантського та старшинського складу,
в тому числі на курсах лідерства.
Вирішення другого завдання має відображати шляхи та механізми досягнення визначених цілей з одночасною реалізацією в освітній
підготовці персоналу ДПСУ положень уніфікованих програм підготовки прикордонників країн ЄС, що розроблені агенцією Frontex
спільно з країнами-членами ЄС та організаціями з питань захисту основоположних прав людини.
При вирішенні анонсованого завдання має бути враховане скорочення терміну підготовки з 240 до 180 кредитів ЄКТС за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з спеціальності 262 “Правоохоронна
діяльність” згідно зі стандартом вищої освіти; можливість заборони
здійснення підготовки ВВНЗ фахівців за цією спеціальністю згідно з положеннями проєкту Постанови Кабінету Міністрів України “Про Особливості ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання”, а також можливість формування Міністерством освіти і науки України таких стандартів вищої освіти з окремих спеціальностей,
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які не дозволять реалізувати підготовку військових фахівців на цих
спеціальностях.
Крім цього, має бути передбачена можливість продовження освітньої підготовки персоналу ДПСУ зі спеціальностей, які не належать
до галузі знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону”.
Ще одне завдання стосується мети і строків удосконалення системи освітньої підготовки персоналу ДПСУ. Щодо мети, то вона передбачає визначення вектору розвитку та створення методичної основи
професіоналізації системи базової і післядипломної освіти в ДПСУ,
гармонізацію співвідношення складових військової освіти та уніфікованих програм підготовки прикордонників країн ЄС, а також визначення інноваційних підходів до вдосконалення освітнього процесу
в закладах освіти ДПСУ в межах державних стандартів освіти.
Комплексна реалізація складових сформульованої мети може забезпечити досягнення візії сил оборони зразка 2030 року.
Реформування освітньої підготовки персоналу ДПСУ варто здійснювати в три етапи. Кожен з етапів передбачає реалізацію заходів інформаційного, кадрового забезпечення, удосконалення навчальної матеріально-технічної бази закладів освіти ДПСУ, а також заходів моніторингу.
Перший етап – підготовчий. Він передбачає проведення таких заходів:
отримання дозволу на набір здобувачів вищої освіти у 2022 році
для навчання за спеціальністю 262 “Правоохоронна діяльність” в обсязі 240 кредитів;
вивчення питання про можливість внесення змін до Постанови
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” в частині розширення переліку спеціальностей, які належать до галузі знань 25 “Воєнні науки,
національна безпека, безпека державного кордону”, спеціальністю 257
“Забезпечення оперативно-службової діяльності ДПСУ”;
схвалення технологічних рішень щодо організації освітнього процесу на 2022–2023 навчальний рік з урахуванням перспективних моделей освітньої діяльності;
12
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удосконалення освітніх програм, навчальних планів, робочих
програм навчальних дисциплін з урахуванням положень перспективних моделей освітньої діяльності;
формування перспективного плану вдосконалення фахової підготовки педагогічних і науково-педагогічних працівників, які залучатимуться до викладання на L-курсах;
навчання педагогічних та науково-педагогічних працівників
на мовних курсах у відомчому ВВНЗ для підготовки до викладання
на L-курсах англійською мовою;
початкове підвищення фахової кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо забезпечення можливості викладання тематичного матеріалу на L-курсах; удосконалення навчальної
матеріально-технічної бази для реалізації підготовки на L-курсах;
оптимізація системи післядипломної освіти – корегування переліку та змісту курсів підвищення кваліфікації;
підготовка навчально-методичного забезпечення реалізації L-курсів і курсів підвищення кваліфікації.
Другий етап – функціональний. Він передбачає проведення таких
заходів:
внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”
в частині розширення переліку спеціальностей, які належать до галузі
знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону”, спеціальністю 257 “Забезпечення оперативно-службової діяльності ДПСУ” (за потреби);
ліцензування освітньо-професійної програми “Правове забезпечення діяльності ДПСУ” на базі спеціальності 252 “Безпека державного кордону” (за потреби);
ліцензування спеціальності 257 “Забезпечення оперативно-службової діяльності ДПСУ” або спеціальності 254 “Забезпечення військ
(сил)” (за потреби);
ліцензування спеціальності 275 “Транспортні технології” (за потреби);
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реалізація заходів перспективного плану вдосконалення фахової
підготовки педагогічних і науково-педагогічних працівників, які залучаються до викладання на L-курсах;
реалізація освітньої підготовки здобувачів освіти за новими
освітніми програмами;
удосконалення навчально-методичного забезпечення навчальних
дисциплін;
удосконалення навчальної матеріально-технічної бази для реалізації підготовки на L-курсах.
Третій етап – завершальний. На цьому етапі пропонується здійснити:
оцінку ефективності реалізації шляхів і способів вирішення досліджуваного завдання;
корегування системи освітньої підготовки персоналу ДПСУ (за необхідності).
Ефективне вирішення досліджуваного завдання може дати можливість у межах державної системи освіти вдосконалити та гармонізувати систему освітньої підготовки фахівців-прикордонників з вищою
військовою освітою з урахуванням уніфікації єдиної системи військової підготовки персоналу для сил БіОУ за зразком складових євроатлантичної безпекової архітектури, уніфікованих програм підготовки
прикордонників країн ЄС, вітчизняного досвіду виконання завдань
в АТО та ООС підрозділами ДПСУ та ЗСУ, новітніх підходів у системі
освіти України, а також підвищити рівень фахової підготовки молодшого персоналу ДПСУ.
Щодо прогнозу очікуваних результатів, то в результаті реалізації
шляхів вирішення досліджуваного завдання може бути:
запроваджено механізми професіоналізації персоналу для ефективного виконання функцій ДПСУ та забезпечено досягнення візії
сил оборони зразка 2030 року;
забезпечено можливість досягнення максимальної взаємосумісності складових сектору безпеки і оборони з відповідними органами
держав-членів НАТО шляхом запровадження принципів і стандартів
Північноатлантичного альянсу;
14

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: педагогічні науки

ПЕДАГОГiЧНi НАУКИ

посилено спроможність ДПСУ щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її прилеглій зоні та виключній (морській) економічній зоні.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

За результатами проведеного дослідження можна зробити висновки про те, що на сьогодні система освітньої підготовки в ДПСУ
потребує значного корегування, необхідність якого випливає із сучасних тенденцій в Україні в галузі освіти та військової освіти загалом і
стану справ у закладах освіти ДПСУ зокрема.
Проведений у статті аналіз нормативно-правових і технологічних
засад вирішення досліджуваного завдання створює передумови до обґрунтування Концепції трансформації освітньої підготовки персоналу ДПСУ. Це і визначає напрям подальших досліджень.
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Vasylchuk I., Koval B., Borovyk O. Normative-legal and technological
basis for improving the educational training of personnel of the State
Border Guard Service of Ukraine in the context of the transformation
of military education
The article defines a list of normative and legal documents regulating the
evaluation of mechanisms for the implementation of ways and means
to improve the educational training of the personnel of the State Border
Guard Service of Ukraine (SBSU) in the conditions of transformation of
military education. There have been assessed the basic provisions that
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must be taken into account in this case, goals and timelines for the implementation of tasks to improve the educational training of staff have been
identified.
It has been found out that the improvement of the educational training of the personnel of the State Border Guard Service of Ukraine requires taking into account the main basic provisions of the regulatory
and technological framework, in particular: implementation of military
training according to Euro-Atlantic standards and unified training programs for border guards of EU countries; taking into account the requirements of current standards of higher education for all specialties;
the possibility of ending the training of specialists in Law Enforcement
by higher military educational institutions; the possibility of continuing
the educational training of SBGSU personnel in specialties not related
to the area of knowledge 25 “Military science, national security, state
border security”.
The purpose of the task under study – improvement of educational training of the SBGSU personnel in the context of the transformation of military education - is to determine the vector of development and create a
methodological basis for professionalization of basic and postgraduate
education in the SBGSU, harmonization of the ratio of military education components and unified training programs for border guards of EU
countries, as well as to identify innovative approaches to improving the
educational process in the educational institutions of the SBGSU within
the state standards of education and monitoring measures.
Comprehensive implementation of the regulatory and technological
framework for improving personnel education can ensure the achievement of the 2030 image of the defense forces.
Key words: personnel training; transformation of military education;
normative-legal basis; technological basis; higher military educational institutions; educational activity; State Border Guard Service of
Ukraine.
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ЛІДЕРСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦІВ З НАВІГАЦІЇ
ТА УПРАВЛІННЯ СУДНОМ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
У статті узагальнено результати досліджень, публікацій та нормативно-правових актів, у яких розкриваються теоретичні аспекти
лідерської компетентності фахівців з навігації та управління судном. З’ясовано, що лідерство є одним з найважливіших компонентів професійної компетентності фахівців з навігації та управління
судном. На це наголошується у сучасних нормативно-правових
документах, що регламентують підготовку майбутніх судноводіїв. У зв’язку із цими вимогами, а також сучасними викликами
і загрозами у сфері судноплавства потребують ретельного аналізу
результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, ціннісні орієнтації, професійно важливі властивості фахівців
з навігації й управління суднами, які складають зміст лідерської
компетентності.
З’ясовано, що важливі аспекти професійної підготовки майбутніх
фахівців річкового та морського транспорту неодноразово привертали увагу науковців. Однак наукове завдання щодо формування
і розвитку лідерської компетентності майбутніх фахівців з навігації та управління судном у процесі професійної підготовки не було
предметом окремого дослідження.
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Зроблено висновок, що лідерська компетентність – це інтегроване
поняття, що охоплює професійну компетентність і професійну мобільність, а також здатність швидко адаптуватися до нових умов,
орієнтуватися в інформаційних потоках, оптимально вирішувати
професійні й соціальні проблеми, здійснювати ефективне управління персоналом і вміння працювати в команді.
Лідерська компетентність фахівців з навігації та управління судном
охоплює досить значний перелік компонентів, серед яких знання
(психології роботи з персоналом, особливостей управління людськими ресурсами, комунікації, особливостей формування команди тощо), уміння та навички (підтримувати серед членів суднової
команди атмосферу взаєморозуміння, доброзичливості, взаємодопомоги, навички керівника і вміння працювати в команді, застосовувати методи ефективного управління ресурсами, здійснювати
менеджмент та мотивацію персоналу суднової команди тощо), а також лідерські якості (організаторські, професійно-ділові, емоційно-комунікативні, інтелектуально-креативні та морально-вольові).
Важливе значення в умовах сучасного мореплавання є володіння
капітанами суден та їх помічниками міжкультурною та етнічною
толерантністю.
Ключові слова: лідерська компетентність; лідерські якості; фахівці
з навігації та управління судном; професійна підготовка; майбутні
судноводії.

1. ВСТУП

Лідерство є одним з найважливіших компонентів професійної
компетентності фахівців з навігації та управління судном. На це наголошується у сучасних нормативно-правових документах, що регламентують підготовку майбутніх судноводіїв. Зокрема у Міжнародній
Конвенції зі стандартів підготовки, дипломування моряків і несення
вахти (далі – ПДНВ) й однойменного Кодексу (ПДНВ-95) зазначається, що вахтові офіцери-судноводії, капітани суден та їхні помічники
повинні володіти не тільки відповідними професійними знаннями
та практичними навичками, але й уміти піклуватися про здоров’я,
безпеку підлеглих і членів екіпажу, здійснювати планування, координацію та призначення персоналу, забезпечувати виконання чинних
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дисциплінарних правил, підтримувати серед членів суднової команди атмосферу взаєморозуміння, доброзичливості, взаємодопомоги,
дотримання загальнолюдських відносин і громадянських норм [1].
Серед основних компонентів професійної компетентності нормативні документи з питань підготовки майбутніх фахівців морського
та річкового транспорту визначають здатність до застосування навичок керівника і вміння працювати в команді; застосовувати методи
управління завданнями і робочим навантаженням членів суднової команди; використовувати методи ефективного управління ресурсами;
приймати рішення з урахуванням досвіду роботи в команді; демонструвати впевненість, здійснювати менеджмент та мотивацію персоналу суднової команди тощо [1].
Посилює актуальність дослідження теоретичних аспектів щодо
лідерства і лідерської компетентності майбутніх фахівців з навігації та
управління судном також і те, що у стандарті вищої освіти за спеціальністю 271 “Річковий та морський транспорт” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти серед загальних компетентностей для фахівців, що обійматимуть посади осіб командного складу морських
та річкових суден, визначено вміння виявляти, ставити та вирішувати
проблеми; здатність приймати та реалізовувати обґрунтовані управлінські рішення в рамках прийнятного ризику; здатність працювати
в команді, організовувати роботу колективу, у тому числі у складних і
критичних умовах; навички міжособистісної взаємодії, а також здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. Усі ці знання,
уміння і навички безпосередньо пов’язані з лідерською компетентністю майбутніх фахівців з навігації та управління судном.
Отже, актуальні вимоги до судноводіїв не обмежуються лише інтегрованою здатністю розв’язувати складні спеціалізовані завдання
та практичні проблеми у сфері судноплавства і суднової інженерії,
а й визначають необхідність уміти організовувати роботу колективу,
в тому числі й у складних і критичних умовах, а також здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети [2].
Водночас узагальнення аналізу традиційної системи підготовки майбутніх фахівців з навігації та управління судном у морських
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закладах вищої освіти дозволяє зробити висновок про необхідність
суттєвого оновлення методичного і змістового компонентів освітнього процесу, пов’язаних із формуванням лідерства. Доводиться констатувати, що у зв’язку з сучасними викликами і загрозами у сфері
судноплавства, новими вимогами, сформульованими у Манільських
поправках до Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти, потребують ретельного аналізу результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, ціннісні орієнтації, професійно важливі властивості фахівців з навігації й управління суднами,
які складають зміст лідерської компетентності. Потребують перегляду
також форми і зміст професійної підготовки майбутніх судноводіїв,
зокрема курси лідерства та підвищення кваліфікації з метою приведення їх до стандартів, визначених у ПДМНВ 78/95.
Посилюють актуальність теми і результати аналізу професійної підготовки майбутніх фахівців з навігації та управління судном. Дані пілотного дослідження свідчать про те, що випускники МЗВО здобувають недостатній обсяг теоретичних знань та не
набувають достатнього рівня вмінь і навичок – основи лідерської
компетентності. Доводиться також констатувати, що зміст, форми і методи формування лідерської компетентності не повною мірою відповідають сучасним вимогам ринку праці, не забезпечують
ефективного формування знань, умінь і навичок, які забезпечують
лідерство капітана судна або його помічників. Помітним є також
зниження ефективності діяльності науково-педагогічних працівників щодо впровадження нових методів формування і розвитку
лідерських якостей курсантів і студентів в умовах освітнього середовища у МЗВО.
Крім того, результати аналізу професійної підготовки майбутніх
фахівців з навігації та управління судном дозволяють стверджувати
про суперечності між:
станом сформованості лідерської компетентності випускників
МЗВО – майбутніх капітанів, вахтових помічників капітана, старших помічників капітана з одного боку та сучасними вимогами нормативних документів щодо якості підготовки фахівців до роботи
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з судновими командами на суднах річкового і морського транспорту,
а також світового комерційного флоту – з іншого боку;
зростаючими вимогами міжнародних і національних стандартів
до безпеки судноплавства, зокрема в частині якості підготовки майбутніх фахівців з навігації та управління судном до ефективної роботи
з судновою командою, розвитку лідерського потенціалу керівництва
і членів екіпажу судна та недостатнім рівнем відповідного науково-методичного забезпечення формування лідерської компетентності
в курсантів і студентів МЗВО;
наявним інноваційним досвідом впровадження сучасних технологій управління персоналом суден, ресурсами навігаційного містка,
курсів лідерства тощо та обмеженими дидактичними можливостями
навчально-матеріальної бази у ВМНЗ, не готовністю науково-педагогічних працівників до впровадження вітчизняного і зарубіжного передового досвіду у царині розвитку лідерського потенціалу майбутніх
судноводіїв.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливі аспекти
професійної підготовки майбутніх фахівців річкового та морського транспорту неодноразово привертали увагу науковців. Зокрема
К. Ткаченко здійснив дослідження проблем системи підготовки фахівців водного та морського транспорту. У дослідженні С. Волошинова
представлено особливості застосування системного підходу до алгоритмічної підготовки судноводіїв в умовах інформаційно-комунікаційного середовища. Дослідник О. Даниленко розробив систему
неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих
морських навчальних закладах, а Л. Герганов визначив концептуальні
засади професійного навчання кваліфікованих робітників морського
профілю на виробництві. Результати аналізу професійної підготовки
фахівців морського профілю з точки зору компетентнісного підходу
представила А. Погодаєва, а особливості підготовки науково-педагогічних працівників ВМНЗ у контексті розвитку науково-дослідницького середовища були предметом уваги О. Дягилевої. Крім цього, різноманітні аспекти проблеми підготовки майбутніх фахівців у МЗВО
на засадах компетентнісного підходу розкрито у працях О. Безбаха,
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С. Волошинова, С. Єгорової, В. Кліндухової, М. Мусоріної, О. Тимофєєвої, В. Смелікової, О. Фролової, М. Шермана та інших.
Питання формування лідерства, розвитку лідерських якостей
та компетентності фахівців водного транспорту були предметом уваги О. Безлуцької (теоретичні аспекти лідерських якостей офіцера-судноводія, психологічні основи розвитку лідерських якостей майбутніх
судноводіїв у вищому навчальному закладі) [2], О. Костирі (лідерство
в багатонаціональному екіпажі: вимоги міжнародної морської організації) [3], О. Істоміної (особливості лідерства в судновій команді) [4],
а також Є. Костирі, В. Топалова, Л. Позолотіна і В. Торського (лідерство в судновому екіпажі) [5].
Окремі аспекти психологічного забезпечення розвитку лідерських якостей фахівців морського транспорту були предметом уваги
О. Безлуцької [6], Г. Криворотька [7] та П. Криворучко [8].
Однак вирішення наукового завдання щодо формування лідерської компетентності майбутніх фахівців з навігації та управління судном у процесі професійної підготовки у МЗВО, визначення
структури і змісту цієї компетентності не було предметом окремого
дослідження. У перспективі потребують обґрунтування педагогічні
умови формування і розвитку лідерської компетентності майбутніх
судноводіїв, уточнення критеріїв і показників її діагностики, а також
розроблення відповідного науково-методичного забезпечення для її
формування і розвитку з урахуванням вітчизняних і зарубіжних
освітніх практик.
Метою статті є узагальнення результатів досліджень та нормативно-правових документів, у яких висвітлено особливості змісту та
вимоги до лідерської компетентності майбутніх фахівців з навігації
та управління судном. Це дозволить структурувати лідерську компетентність та визначити ефективні форми, методи і прийоми для її
формування і розвитку в умовах МЗВО.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

З урахуванням результатів досліджень з проблеми лідерства
(О. Бойко, Д. Віллінк, Р. Дафт, П. Лейн, О. Маковський, Я. Стеців)
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лідерську компетентність тлумачать як інтегроване поняття, що охоплює професійну компетентність і професійну мобільність, а також
здатність швидко адаптуватися до нових умов, орієнтуватися в інформаційних потоках, оптимально вирішувати професійні й соціальні
проблеми, здійснювати ефективне управління персоналом і вміння
працювати в команді.
Результати узагальнення наукових джерел (публікацій О. Безлуцької [2], О. Бойка [9], О. Діденка та С. Шумовецької [10], О. Маковського [11], О. Кобери [12] та інших), а також нормативних документів, у яких представлено вимоги до професійних властивостей фахівців морського транспорту, дозволяють зробити висновок, що лідерська компетентність фахівців з навігації та управління судном охоплює
досить значний перелік компонентів.
Щодо когнітивної сфери, то це знання: психології колективу; психології поведінки підлеглих, специфіки і сфери їхніх інтересів; правил
і принципів професійної етики; тактик і стратегій управління конфліктами; особливостей управління людськими ресурсами; правил
і вимог комунікації; закономірностей і особливостей формування команди; ефективного ведення переговорів і визначення інтересів учасників; особливостей інформаційного забезпечення комунікаційних
процесів; корпоративних комунікаційних каналів та засобів передачі
інформації; внутрішніх комунікацій в організації; професійних ціннісних орієнтацій, ритуалів і традицій; професійні та технічні знання.
Щодо умінь і навичок, то вони охоплюють здатність судноводія
піклуватися про здоров’я, безпеку підлеглих і членів екіпажу, здійснювати планування, координацію та призначення персоналу, забезпечувати виконання чинних дисциплінарних правил, підтримувати
серед членів суднової команди атмосферу взаєморозуміння, доброзичливості, взаємодопомоги, дотримання загальнолюдських відносин і громадянських норм. Для капітана або його помічника важливо
володіти навичками керівника і вміннями працювати в команді; застосовувати методи управління завданнями і робочим навантаженням членів суднової команди; уміти використовувати методи ефективного управління ресурсами; приймати рішення з урахуванням
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досвіду роботи в команді; здійснювати менеджмент та мотивацію
персоналу суднової команди; бути здатним до випереджаючого навчання; уміти переконувати. Лідерська компетентність фахівця з навігації та управління судном передбачає володіння уміннями швидко генерувати ідеї, виділяти основне, стимулювати членів групи
та спрямовувати їх на конкретні дії.
Щодо лідерських властивостей, то ефективне лідерство залежить
від сформованих професійних і морально-вольових рис характеру
фахівців з навігації та управління судном, зокрема відповідальності за рішення, їхні результати й наслідки. Деякі науковці, зокрема
Н. Семченко [13], пропонує лідерські якості об’єднати у три групи:
організаторсько-ділові, емоційно-комунікативні, інтелектуально-креативні та морально-вольові. Загалом лідерство пов’язують зі здатністю демонструвати впевненість, організаторські здібності, чесність,
дотримуватися етичних норм, проявляти турботу про добробут членів команди. Для лідера важливо бути допитливим, енергійним, цілеспрямованим, відважним, рішучим, бути цілісною особистістю,
ініціативним, мати почуття гумору, володіти емоційним інтелектом.
Справжній лідер упевнений у своїх діях, здатний швидко знаходити
вихід зі скрутної ситуації, демонструє справедливе ставлення до інших співробітників.
Для з’ясування особливостей лідерської компетентності фахівців
з навігації та управління судном важливе значення має урахування
положень Кодексу ПДНВ, зокрема тих, що містяться у главі “Капітан і палубна команда”. Відповідно до Таблиці A-II/2 (Специфікація
мінімального стандарту компетентностей для капітанів і старших помічників капітана) [14], де представлено основні функції цієї категорії судноводіїв, капітани і їхні старші помічники повинні оволодіти
уміннями здійснювати планування та координацію дій усіх членів
суднового екіпажу. Це, у свою чергу, вимагає володіти високим рівнем
розвитку усіх основних психічних пізнавальних процесів, серед яких
відчуття, сприйняття, пам’ять, уява та мислення [14]. Також капітани
і їхні старші помічники повинні уміти здійснювати розподіл обов’язків і делегування повноважень серед членів суднової команди з ура№ 1(28). Частина 1
2022

27

ПЕДАГОГiЧНi НАУКИ

хуванням рівня професіоналізму члена суднового екіпажу та його
індивідуально-психологічних властивостей. Для цього треба уміти
аналізувати поточну та перспективну ситуацію, визначати ресурсні
складові частини для її вирішення, здійснювати моделювання варіантів її розв’язання. Узагальнення вимог, що містяться у Кодексі ПДНВ
щодо капітанів і їхніх старших помічників дозволяє зробити висновок, що високий рівень лідерської компетентності передбачає розвинену емпатію, соціальну перцепцію, володіння комунікативними здібностями, здатність до панорамного бачення ситуації, володіння індуктивно-дедуктивними методами пізнання, різними видами мислення
(логічним, абстрактним, творчим, інтуїтивним тощо). Також фахівці
з навігації та управління судном повинні уміти забезпечувати ефективний зв’язок і взаємодію (під час рейсу та у порту), що спираються
на авторитетність та досвід. У контексті лідерської компетентності доцільно виокремити досвід роботи в команді, професійну лабільність,
відкритість до нової інформації та спроможність відходити у надзвичайних ситуаціях від загальноприйнятих стандартів та шукати нові
способи їх вирішення.
Особливістю сучасного мореплавання є багатонаціональні суднові команди. З огляду на це у контексті лідерства важливо неупереджено ставитися до членів екіпажу – громадян різних країн, не допускати
неприязного ставлення до них із боку інших членів суднової команди.
Міжкультурна та етнічна толерантність є однією з важливих якостей
капітана судна та його помічників, які мають однаково тактовно працювати з людьми різних національностей, не виділяючи нікого за ознаками раси, кольору шкіри, релігії, культури тощо [3].
У комплексі всі ці компоненти дозволяють забезпечити ефективне управління судном і судновою командою, захист і безпеку членів
екіпажу, пасажирів та вантажу як у штатних так і в аварійних ситуаціях.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Лідерство є одним з найважливіших компонентів професійної
компетентності фахівців з навігації та управління судном. На це на28
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голошується у сучасних нормативно-правових документах, що регламентують підготовку майбутніх судноводіїв. У зв’язку із сучасними викликами і загрозами у сфері судноплавства, новими вимогами,
сформульованими у Манільських поправках до Кодексу з підготовки
і дипломування моряків та несення вахти, потребують ретельного
аналізу результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, ціннісні орієнтації, професійно важливі властивості фахівців
з навігації й управління суднами, які складають зміст лідерської компетентності.
Важливі аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців
річкового та морського транспорту неодноразово привертали увагу
науковців. Однак вирішення наукового завдання щодо формування
і розвитку лідерської компетентності майбутніх фахівців з навігації та управління судном у процесі професійної підготовки у МЗВО
не було предметом окремого дослідження.
Лідерська компетентність – це інтегроване поняття, що охоплює
професійну компетентність і професійну мобільність, а також здатність швидко адаптуватися до нових умов, орієнтуватися в інформаційних потоках, оптимально вирішувати професійні й соціальні проблеми, здійснювати ефективне управління персоналом і вміння працювати в команді.
Лідерська компетентність фахівців з навігації та управління судном охоплює досить значний перелік компонентів, серед яких знання (психології роботи з персоналом, особливостей управління людськими ресурсами, комунікації, особливостей формування команди
тощо), уміння та навички (підтримувати серед членів суднової команди атмосферу взаєморозуміння, доброзичливості, взаємодопомоги, навички керівника і вміння працювати в команді, застосовувати
методи ефективного управління ресурсами, здійснювати менеджмент
та мотивацію персоналу суднової команди тощо), а також лідерські
якості (організаторські, професійно-ділові, емоційно-комунікативні,
інтелектуально-креативні та морально-вольові). Важливе значення
в умовах сучасного мореплавання є володіння капітанами суден та їх
помічниками міжкультурною та етнічною толерантністю.
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Vorokhobina D. Leadership competence of specialists in navigation
and ship handling: theoretical aspects.
The article summarizes the results of research, publications and regulations that reveal the theoretical aspects of leadership competence of specialists in navigation and ship handling. Leadership was found to be one
of the most important components of the professional competence of
navigation and management professionals. It is emphasized in modern
normative documents governing the training of future navigators. Due to
these requirements, as well as modern problems and threats in the field of
shipping learning outcomes require a thorough analysis. These outcomes
are knowledge, abilities, skills, methods of thinking, value orientations,
professionally important properties of navigation and ship handling specialists, which constitute the content of leadership competence.
It has been found out that important aspects of professional training of
future specialists of river and sea transport have repeatedly attracted the
attention of scientists. However, the scientific task of forming and developing the leadership competence to future specialists in navigation and
ship handling in the process of professional training has not been the
subject of a separate study.
It is concluded that leadership competence is an integrated concept covering professional competence and professional mobility, as well as the
ability to adapt quickly to new conditions, navigate information flows,
optimally solve professional and social problems, perform effective personnel management and skills for teamwork. The leadership competence
of specialists in navigation and management covers quite a significant
list of components, among which knowledge (psychology of working
with personnel, features of human resource management, communication, features of team building, etc.), skills and abilities (benevolence,
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mutual assistance, leadership and teamwork skills, application of methods for the effective management of resources, management and motivation of the ship’s crew etc.), as well as leadership qualities (organizational, професійно-ділові, емоційно-комунікативні, інтелектуальнокреативні та морально-вольові). An important value in modern seafaring is the mastery of intercultural and ethnic tolerance by the captain
of vessels and their assistants.
Key words: leadership competence; leadership qualities; navigation and
ship handling specialists; professional training; future navigators.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
НА ТАКТИЧНОМУ ТА ОПЕРАТИВНОМУ
РІВНЯХ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ
У статті представлено особливості діагностики фізичної підготовленості офіцерів-прикордонників на тактичному та оперативному рівнях військової освіти. З’ясовано, що результатом неперервної фізичної підготовки офіцерів-прикордонників є здатність,
що охоплює прагнення офіцерів до постійного професійного фізичного розвитку та самовдосконалення, готовність застосовувати у процесі оперативно-службової діяльності набуті прикладні
і методичні знання з фізичної підготовки, прикладні рухові вміння і навички особистої безпеки, навички захисту і нападу з використанням спеціальних засобів та прийомів рукопашного бою,
застосовувати фізичну силу та спеціальні засоби у визначених
законодавством ситуаціях під час виконання службових обов’язків. Ця здатність охоплює фізичну витривалість, сформовані фізично-вольові властивості особистості офіцера, загальну фізичну
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та спеціальну фізичну підготовленість, що в сукупності дозволяють переносити фізичні навантаження без зниження професійної
працездатності в умовах повсякденної діяльності з охорони державного кордону, а при необхідності і при веденні сучасного бою.
З урахуванням структури фізичної підготовленості, що поєднує
чотири основних компоненти – мотиваційно-ціннісний, інформаційно-когнітивний, операційно-діяльнісний та професійно-особистісний, визначено, що критеріями сформованості цієї здатності (як результату неперервної фізичної підготовки) доцільно
вважати психолого-аксіологічний, предметно-інструментальний,
поведінково-компетентнісний та індивідуально функціональний
критерії. Визначення діагностичного апарату дозволяє здійснити
якісний і кількісний аналіз традиційної системи фізичної підготовки офіцерів-прикордонників на рівнях військової освіти в умовах традиційного освітнього процесу.
Ключові слова: діагностика; фізична підготовленість; офіцери-прикордонники; тактичний і оперативний рівні військової освіти; критерії та показники; система фізичної підготовки.

1. ВСТУП

Результатом неперервної фізичної підготовки офіцерів-прикордонників на тактичному та оперативному рівнях військової освіти є здатність, що охоплює прагнення офіцерів до постійного професійного
фізичного розвитку та самовдосконалення, готовність застосовувати
у процесі оперативно-службової діяльності набуті прикладні і методичні знання з фізичної підготовки, прикладні рухові вміння і навички
особистої безпеки, навички захисту і нападу з використанням спеціальних засобів та прийомів рукопашного бою, застосовувати фізичну силу
та спеціальні засоби у визначених законодавством ситуаціях під час виконання службових обов’язків. Ця здатність охоплює фізичну витривалість, сформовані фізично-вольові властивості особистості офіцера, загальну фізичну та спеціальну фізичну підготовленість, що в сукупності
дозволяють переносити фізичні навантаження без зниження професійної працездатності в умовах повсякденної діяльності з охорони державного кордону, а за необхідності і при веденні сучасного бою.
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Для якісної і об’єктивної діагностики фізичної підготовки в офіцерів-прикордонників на тактичному та оперативному рівнях військової
освіти існує потреба визначити критерії та показники – чіткі індикатори,
що дозволять за допомогою валідних і перевірених наукових емпіричних
методів отримати числові дані для проведення педагогічної діагностики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній педагогічній науці поширеною є позиція науковців, за якою поняття “критерій” тлумачать як ознаку, на основі якої проводиться оцінювання
[1, с. 307]. У публікаціях зустрічаємо також тлумачення критерію,
як “мірило, орієнтир, індикатор, на основі якого відбувається оцінка стану сформованості знань, умінь, навичок або компетентностей тих, хто навчається [2]. Отже, критерій має відображати одну
з найбільш загальних властивостей явища, що вимірюється, зокрема фізичної підготовленості або здатності, тобто дозволяє виміряти
один із структурних компонентів. Подібну точку зору підтримують
В. Аніщенко [3], С. Білявець [4, с. 25–39], О. Бородієнко [5, с. 109–
115.], О. Даниленко та В. Желясков [6], О. Діденко та Р. Мішенюк
[7, с. 74–80], Л. Дудікова [8, с. 119–123] та інші.
Стосовно поняття “показник”, то у дослідженні ми схиляємося
до думки, що це “індикатори, які дозволяють представити кількісну
характеристику процесу або явища, які досліджуються, або їхні часткові складові [5, с. 109–115.]. Тобто показники мають відображати або
характеризувати основні параметри або специфічні (особливі) якісні
аспекти критеріїв, кількісні та якісні характеристики фізичної підготовленості або сформованості певної властивості, визначених для діагностики знань, умінь, навичок або інших компонентів критерію [3,
с. 101–130.].
Метою статті є висвітлення результатів дослідження щодо визначення критеріїв і показників фізичної підготовленості офіцерів-прикордонників на тактичному та оперативному рівнях військової освіти.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Відповідно до рекомендацій професора Є. Хрикова [9, с. 114] дослідницька робота щодо визначення діагностичного апарату перед36
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бачає урахування наявного емпіричного досвіду, зокрема результатів
аналізу документів (освітньо-професійних програм, освітньо-кваліфікаційних характеристик, навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін, вимог нормативних документів з питань організації освітнього процесу або професійної підготовки тощо), результатів спостережень, інтерв’ювання викладацького складу та суб’єктів
учіння. Важливим аспектом під час дослідження емпіричного досвіду
є з’ясування того, який зміст організатори освітнього процесу або
професійної підготовки курсантів і слухачів вкладають у фізичну
підготовку військовослужбовців. Тобто йдеться про те, які знання,
уміння і навички, професійно-важливі властивості та компетентності
формуються у майбутніх офіцерів на тактичному та в офіцерів на оперативно-тактичному рівнях військової освіти.
Логіка урахування емпіричного досвіду щодо застосування методів діагностики фізичної підготовленості передбачає, що з урахуванням інформації, отриманої на етапі теоретичного обґрунтування критеріїв і показників, можна сформувати їхній орієнтовний
перелік.
Важливим аспектом, що потребує обов’язкового урахування
щодо визначення критеріїв і показників фізичної підготовленості
офіцерів-прикордонників на тактичному та оперативному рівнях
військової освіти, є те, що ця підготовленість набувається в процесі
неперервної фізичної підготовки офіцерів-прикордонників на різних
рівнях військової освіти в різні часові періоди. Отже, фізична підготовленість може мати дещо різний зміст у курсантів під час навчання
на тактичному та у слухачів на оперативному рівнях військової освіти.
Це обумовлено також рівнем та термінами підготовки у ВВНЗ, досвідом служби в підрозділах і органах охорони кордону (на тактичному
рівні підготовки в майбутніх офіцерів досвід служби мінімальний,
а на оперативному рівні підготовки досвід служби в офіцерів понад
5 років). На зміст фізичної підготовленості впливає також специфіка завдань, які вирішують військовослужбовці ДПСУ, оскільки часто
вони визначаються особливостями воєнно-політичної та соціальноекономічної ситуації на державному кордоні.
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Отже, з урахуванням структури фізичної підготовленості (у дослідженні ми виходимо з того, що система критеріїв і показників повинна узгоджуватися зі структурними компонентами фізичної підготовленості), що поєднує чотири основних компоненти – мотиваційно-ціннісний, інформаційно-когнітивний, операційно-діяльнісний
та професійно-особистісний, можна зробити висновок, що критеріями сформованості цієї здатності як результату неперервної фізичної
підготовки доцільно вважати психолого-аксіологічний, предметно-інструментальний, поведінково-компетентнісний та індивідуально
функціональний критерії. Це орієнтовний перелік критеріїв, кожен
з яких характеризується певним змістом, що розкривається і деталізується показниками.
Для з’ясування змісту цих критеріїв відповідно до рекомендацій професора Є. Хрикова [9, с. 114] здійснено аналітико-пошукові
дії емпіричного характеру. Зокрема узагальнено та враховано вимоги нормативно-правових документів, що регламентують вимоги до
офіцерського складу ДПСУ; зміст освітньо-професійних програм
підготовки офіцерів у НАДПСУ на тактичному та оперативно-тактичному рівнях військової освіти; документи з організації фізичної
підготовки, у яких визначено вимоги до офіцерів, які залучені до
процесу організації фізичної підготовки персоналу. Також здійснено
опитування шляхом анкетування та інтерв’ювання 92 офіцерів підрозділів та органів охорони державного кордону, а також науково-педагогічних працівників НАДПСУ щодо їхніх уявлень про індикатори (показники), зокрема знання, уміння, навички, мотиви, ціннісні
орієнтації, професійно-особистісні властивості і риси характеру,
що дозволяють виміряти рівень фізичної підготовленості курсантів
і слухачів. Для цього розроблено відповідну анкету. З урахуванням
карантинних обмежень опитування здійснювалося частково за допомогою паперових носіїв, а також за допомогою програмного забезпечення для адміністрування опитування – додатку Google Форми
(Google Forms), що є безкоштовним у вебпакеті Google Docs Editors,
пропонованого Google.
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Узагальнення результатів аналітико-пошукового дослідження
щодо з’ясування змісту критеріїв для діагностики здатності як результату неперервної фізичної підготовки офіцерів-прикордонників дозволило з’ясувати уявлення респондентів про зміст психолого-аксіологічного, предметно-інструментального, поведінково-компетентнісного та індивідуально функціонального критеріїв. Проте це орієнтовний перелік показників, оскільки відповідно до рекомендацій учених
важливим етапом щодо визначення змісту показників є оптимізація
критеріїв [9, с. 115].
Вирішення завдання щодо оптимізації критеріїв і показників фізичної підготовленості офіцерів-прикордонників у дослідженні вирішено у декілька етапів.
Зокрема, за допомогою документального методу і методу самооцінювання визначено групу експертів (12 фахівців), яких було залучено
до процедури визначення критеріїв та їхніх показників.
Після завершення процедури відбору експертів для кращої
ефективності їхньої роботи для них було підготовлено додаткову
інформацію про сутність, структуру і зміст фізичної підготовленості курсантів і слухачів на тактичному та оперативно-тактичному
рівнях військової освіти, а також іншу інформацію, що стосується
предмета оцінювання.
Експертам було запропоновано також перелік показників за кожним з критеріїв, що пропонуються для оцінювання. Щодо кількості
показників, то у дослідженні ми брали до уваги рекомендації професора Є. Хрикова. Вчений пропонує кількість показників для оцінювання явищ і процесів у педагогічних дослідженнях у межах від трьох
до семи [9, с. 110]. Погоджуємося з автором, оскільки також вважаємо,
що система оцінювання не повинна «бути громіздкою, вона повинна
враховувати потенційну можливість отримати необхідну для всебічного аналізу інформацію» [9, с. 110]. Наслідком застосування великої
кількості показників можуть бути громіздкі розрахунки, оскільки отримання числових даних (кількісних параметрів) по кожному з показників (індикаторів) передбачає, як правило, використання окремих
методів (інструментів) і методик.
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Водночас щодо кількості показників, то ми враховували також
те, що кожен з критеріїв фізичної підготовленості має бути представлений такими показниками (індикаторами), які найбільшою
мірою відповідали б її сутності, тобто охоплювали прагнення до
постійного професійного фізичного розвитку та самовдосконалення, дозволили робити висновок про наявність та рівень прикладних і методичних знань з фізичної підготовки, прикладних рухових вмінь і навичок особистої безпеки, навичок захисту і нападу
з використанням спеціальних засобів та прийомів рукопашного
бою, навичок застосування фізичної сили та спеціальних засобів
у визначених законодавством ситуаціях під час виконання оперативно-службової діяльності. Також показники мають забезпечити
отримання інформації про рівень витривалості та сформованість
фізично-вольових властивостей.
Отже, після того, як було завершено роботу з відбору експертів
та їхньої поінформованості про особливості участі в оцінюванні, розпочався третій етап дослідницької роботи щодо наукового обґрунтування критеріїв. Цей етап передбачав власне проведення експертного
оцінювання на предмет того, якою мірою критерії можуть забезпечити системне охоплення сутнісних характеристик фізичної підготовленості курсантів і слухачів.
Методику опитування експертів було здійснено за такою процедурою: інформацію про визначені критерії було надруковано на окремих аркушах і роздано експертам. Це допомогло їм усвідомити та класифікувати критерії, а також розташувати (ранжувати) їх за значущістю. Аркуші, на яких була представлена інформація про критерії, їхні
показники та рівні фізичної підготовленості курсантів і слухачів, були
пронумеровані для ідентифікації експертів та коректної фіксації результатів експертного оцінювання.
При визначенні кількості показників ми виходили також з того,
що кожен з критеріїв сформованості професійної компетентності повинен бути поданий хоча б одним індикатором (показником), який
би відповідав одній із видів діяльності, до якої готуються майбутні
офіцери ДКВС України, зокрема управлінсько-організаційної, педа40
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гогічно-виховної, юридично-правової, адміністративно-економічної,
режимно-оперативної та дослідницької (на магістерському рівні вищої освіти).
Отже, з урахуванням структури і змісту фізичної підготовленості офіцерів-прикордонників на тактичному та оперативно-тактичному рівнях військової освіти, особливостей оперативно-службової
діяльності, результатів узагальнення дослідження педагогічної теорії
і практики експертам було запропоновано здійснити ранжування запропонованих показників за кожним із критеріїв. Після того, як експерти виставили ранги кожному з показників, у таблицях було проведено аналітико-обчислювальну роботу з узагальнення оціночних
результатів. Це дозволило побудувати таблицю 1, у якій подано критерії фізичної підготовленості курсантів і слухачів, а також визначено
показники цих критеріїв і методи отримання кількісних параметрів та
числових даних.
Таблиця 1

Компоненти, критерії та показники фізичної
підготовленості офіцерів-прикордонників
Компоненти / Критерії
1

Показники
2

Мотиваційно-ціннісний / психолого-аксіологічний

прагнення до опанування вміннями і навичками
особистої безпеки;
прагнення до розвитку фізичної витривалості, фізично-вольових властивостей, загальної фізичної
та спеціальної фізичної підготовленості;
ціннісне ставлення до занять з фізичної культури
і спорту;
ціннісне ставлення до здорового способу життя;
прагнення до фізичного самовдосконалення

Інформаційно-когнітивний / предметно-інструментальний

знання теоретичних основ фізичної культури і
спорту;
знання нормативних документів, що регламентують організацію і проведення фізичної підготовки
у ДПСУ;
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Закінчення табл. 1
1

Операційно-діяльнісний / поведінково-компетентнісний

Професійно-особистісний / індивідуально-функціональний

2

знання методики проведення занять з фізичної
підготовки з персоналом та спортивно-масової роботи в підрозділах ДПСУ;
знання особливостей застосовування фізичної
сили і спеціальних засобів у визначених законодавством випадках;
знання принципів здорового способу життя і вимог особистої та громадської гігієни;
знання особливостей застосовування спеціального обладнання та інвентаря під час проведення всіх
форм фізичної підготовки
уміння і навички виконання вправ і нормативів з
фізичної підготовки;
володіння методикою проведення всіх форм фізичної підготовки персоналу та спортивно-масової роботи в підрозділах ДПСУ;
здатність застосовувати заходи фізичного впливу,
спеціальні засоби та прийоми рукопашного бою;
уміння і навички особистої та громадської гігієни;
уміння і навички з організації змагань з військово-прикладних видів спорту;
уміння і навички проводити контроль фізичної
підготовленості підлеглих і оцінювати фізичну підготовку підрозділу
фізична сила;
витривалість;
швидкість;
спритність;
прихильність здоровому способу життя;
педагогічні здібності

3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У статті представлено процедуру визначення критеріїв і показників фізичної підготовленості офіцерів-прикордонників на тактичному
та оперативному рівнях військової освіти.
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З урахуванням структури фізичної підготовленості, що поєднує
чотири основних компоненти, – мотиваційно-ціннісний, інформаційно-когнітивний, операційно-діяльнісний та професійно-особистісний, з’ясовано, що критеріями сформованості цієї здатності
(як результату неперервної фізичної підготовки) доцільно вважати
психолого-аксіологічний, предметно-інструментальний, поведінково-компетентнісний та індивідуально функціональний критерії.
Визначення діагностичного апарату дозволяє здійснити якісний і
кількісний аналіз традиційної системи фізичної підготовки офіцерів-прикордонників на рівнях військової освіти в умовах традиційного освітнього процесу.
Перспективами подальших розвідок є характеристика рівнів
підготовленості офіцерів-прикордонників на тактичному та оперативному рівнях військової освіти.
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Hnydiuk O. Peculiarities of Diagnosis of Physical Readiness of Border
Guard Officers at Tactical and Operational Level of Military Education
The article presents the peculiarities of diagnostics of physical readiness
of border guard officers at tactical and operational levels of military education. It has been found that the result of continuous physical training
of border guard officers is an ability that encompasses officers’ aspirations
for continuous professional physical development and self-improvement,
readiness to apply the acquired applied and methodological knowledge
of physical training in the course of operational and service activities,
applied motor skills and personal safety skills, skills of defense and attack with the use of special tools and techniques of hand-to-hand combat, to use physical force and special means in situations defined by law
in the performance of official duties. This ability encompasses physical
endurance, formed physical and volitional characteristics of the officer’s
personality, general physical and special physical readiness, that in combination allow to endure physical exertion without reducing professional
ability to work in the conditions of daily activities for the protection of the
state border, and, if necessary, in the conduct of modern combat. Considering the structure of physical fitness, which combines four main components – motivational-valuable, informational-cognitive, operational-activational and professional-personal, the following has been found out.
It is reasonable to consider as the criteria of the formation of this ability
(as a result of continuous physical training) the psychological-axiological, subject-instrumental, behavioral-competence and individual-functional ones. The definition of the diagnostic apparatus allows us to make
a qualitative and quantitative analysis of the traditional system of physical
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training of border guard officers at the levels of military education in the
traditional educational process.
Key words: diagnostics; physical readiness; border guard officers; tactical and operational levels of military education; criteria and indicators;
physical training system.
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ОПЕРАТИВНОГО РІВНЯ
У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Стаття містить аналіз особливостей соціально-економічної підготовки офіцерів оперативного рівня у вищій військовій освіті.
Конкретизовано зміст підготовки слухачів магістратури вищого
військового навчального закладу у чинних державних стандартах та визначено невідповідність сучасним вимогам до рівня соціально-економічної підготовки військового та наявних можливостей реалізації такої підготовки у вищих військових навчальних
закладах України. Визначено перспективи та основні проблеми
вдосконалення соціально-економічної підготовки в магістратурі вищих військових навчальних закладів відповідно внесених
змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки.
У статті уточнюється поняття соціально-економічної компетентності
тасхарактеризованійогоособливостіяк базового аспекту соціально-економічної підготовки магістрантів у ВВНЗ. З’ясовано, що структура соціально-економічної компетентності військового має включати у себе
формування економічної грамотності, економічного мислення, загальноекономічної свідомості з урахуванням соціальних орієнтирів.
© Дияк В.
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Схарактеризовано основні напрями покращення соціально-економічної підготовки в освітньому процесі ВВНЗ, удосконалення економічної культури майбутніх військових командирів середньої ланки.
До таких напрямів віднесено вдосконалення навчальних програм
для магістерського рівня вищої військової освіти з урахуванням соціально-економічної підготовки; посилення уваги до соціально-економічних та гуманітарних дисциплін, які орієнтують слухачів магістри ВВНЗ на засвоєння й оновлення соціально-економічних знань;
забезпечення ВВНЗ необхідними засобами навчання та створення у
вищих військових навчальних закладах сучасної науково-експериментальної бази за відповідними напрямами наукових досліджень.
Ключові слова: соціально-економічна підготовка; соціально-економічна компетентність; магістр; вищий військовий навчальний
заклад; магістратура вищого військового навчального закладу.

1. ВСТУП

В умовах глобалізації та впливу на розвиток України Російської
агресії з’являються нові соціально-економічні умови, значних змін зазнала структура та система завдань усіх силових відомств. Зростання значущості військової підготовки в Україні на сьогодні обумовила підвищення вимог до вищих військових навчальних закладів, що
знайшло своє відображення у нещодавно прийнятому Верховною
Радою закону про внесення змін до деяких законів України щодо
військової освіти та науки. Зважаючи на це офіцер-управлінець повинен не лише володіти високими професійними, інтелектуальними
та духовними якостями, але й чітко усвідомлювати й аналізувати усі
виклики, що виникають у соціально-економічній сфері, та постійно
розвивати соціально-економічну компетентність.
Постановка проблеми. Соціально-економічне життя українського суспільства в умовах сьогодення тісно пов’язане з російською агресією як складним соціальним явищем. Ефективний захист України
передбачає, що військові повинні бути ознайомлені з усіма процесами
та явищами, пов’язаними з війною. Особливе значення відводиться
соціально-економічним знанням, унаслідок чого соціально-економічна підготовка в системі військової підготовки постає не лише як про48
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фесійна необхідність, а й як засіб утвердження морально-етичних та
гуманітарних засад військового управлінця сучасного типу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання соціальноекономічної підготовки у вищих начальних закладах країни вивчали О. В. Коваленко, І. М. Майструк, О. І. Данилюк, Ю. В. Николенко,
Г. К. Селевко, В. В. Ягупов, Г. А. Дмитренко, Т. І. Бурлаєнко та інші.
Питання про соціально-економічну підготовку українських військових досліджували Л. О. Петрова, Г. І. Фіні, В. В. Дияк та ін. Разом з
тим, недостатнє науково-методичне обґрунтування особливостей соціально-економічної підготовки в магістратурі вищого військового
навчального закладу України обумовлює потребу в додаткових дослідженнях для успішного розв’язання зазначеної проблеми.
Мета статті полягає в аналізі особливостей соціально-економічної підготовки офіцерів оперативного рівня у вищих військових навчальних закладах України.
2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Сьогодні в суспільстві склалася ситуація, коли кожному фахівцеві, у тому числі й військовому, упродовж усього періоду здобуття
професійної освіти потрібно систематично збагачувати рівень фахових знань, умінь, навичок. Саме тому під час навчання в ВВНЗ слухачі
магістратури повинні опанувати здатність до критичного мислення,
уміння використовувати теоретичні знання на практиці, комунікувати, сприймати нову інформацію й адаптувати її до умов швидкого
оновлення соціально-економічних чинників професійної діяльності.
3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Розглядаючи соціально-економічну підготовку в магістратурі вищого військового навчального закладу України, насамперед необхідно
визначити, чому саме соціально-економічна підготовка є важливим
елементом навчання майбутнього військового керівника.
Л. О. Петрова вказує, що важливість виховання економічної культури у майбутніх військових керівників обумовлена низкою факторів,
серед яких:
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перехід до ринкових відносин та вагомі зміни в економічному стані українського суспільства в останні роки;
необхідність раціональності та ефективності у використанні
озброєння;
зростання потреб армії в матеріальних ресурсах, що також вимагає їх ефективного їх використання;
скорочення особового складу армії, що вимагає зміни діяльності
військових [4, с. 21, 22].
Крім того, військові, володіючи принципами сучасного економічного мислення, загалом швидше адаптуються до нових умов професійної практичної роботи. Служба у військовій частині, крім захисної
діяльності військовослужбовців, включає виконання господарської
діяльності, що містить “планомірну діяльність військових колективів, спрямовану на ефективне використання зброї, бойової техніки,
іншого військового майна і грошових коштів в інтересах підвищення
бойової готовності військових частин та їх підрозділів, забезпечення
матеріальних умов служби і побуту воїнів” [5, с. 211].
Розуміння соціально-економічних проблем сьогодення видається
важливим для підготовки фахівців усіх рівнів. Це підтверджується аналізом методичних документів, зокрема освітньо-професійних програм,
які засвідчують, що випускники повинні оволодіти соціально-економічними компетентностями. Отже, основними документами, затвердженими Кабінетом Міністрів України, що визначають зміст і характеристики
професійних компетенцій, є те, що ОПП магістерського рівня підготовки
включає, серед іншого, поглиблену соціально-економічну підготовку [6].
Аналіз стандарту вищої освіти зі спеціальності 253 “Військове
управління (за видами збройних сил)” для другого (магістерського)
рівня вищої освіти дасть змогу більш детально вивчити зміст підготовки магістрів вищих військових навчальних закладів [8]. Нормативний
зміст підготовки слухачів оперативного рівня включає вміння: 1) організації та керівництва військово-педагогічним та соціально-психологічним процесом у військовій частині (військовому управлінні); 2) керівництва фінансово-господарською діяльністю військової частини,
забезпечення повноти надходження та ефективного використання ви50
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ділених ресурсів, організація належного обліку та внутрішнього контролю та управління ризиками; 3) організовувати повсякденну діяльність, вживати заходів щодо відновлення боєздатності, організовувати
та проводити навчання (військова частина (орган військового управління)), стежити за його розвитком та об’єктивно оцінювати досягнуті
результати. Враховуючи сучасні умови функціонування силових структур України та багатофункціональність завдань магістратури вищого
військового навчального закладу України, можна говорити про високі
вимоги до рівня соціально-економічної освіти такого спеціаліста.
О. І. Данилюк [1] наголошує на важливості формування соціально-економічної компетентності на оперативному рівні підготовки
військових керівників. Під поняттям компетентності Н. Г. Ничкало
розуміє професійні знання, уміння та досвід роботи за фахом, а також ставлення до справи, вміння ефективно використовувати знання
та вміння, особистісні якості для забезпечення бажаного результату
під час виконання службових обов’язків на конкретному робочому
місті [2, с. 96]. Під економічною компетентністю Г. А. Дмитренко розуміє сукупність економічних знань і практичних навичок, досвіду, економічної культури та мислення, наявність стійкої потреби та інтересу
до професійної компетентності [7, с. 87].
Аналіз вимог до сучасного українського військового та його професійних компетентностей дає змогу визначити такі складові соціально-економічної компетентності військового силових структур України:
економічну грамотність як систему економічних знань, умінь і навичок;
економічне мислення з урахуванням соціальних орієнтирів (соціально-економічна освіта включає виховання фахівців із сучасним світоглядом, професійними знаннями інноваційного характеру, уміння
використовувати їх на практиці для вирішення економічних і соціальних проблем у рамках професійних завдань;
загальноекономічну свідомість, що включає формування високого рівня працьовитості, професійної майстерності, виробничих умінь
і навичок, розуміння соціально-економічних аспектів різних сфер діяльності.
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Однак ефективному впровадженню якісної соціально-економічної підготовки офіцерів тактичного рівня у військового вищого навчального закладу України перешкоджає низка проблем, що існують
на сьогодні у сфері вищої освіти військових спеціальностей. Л. О. Петрова стверджує, що сьогодні в системі вищої освіти України практично відсутня цілісна система військово-економічної освіти, починаючи
від ВВНЗ і закінчуючи безпосередньо військами. Більшість вишів не
пропонують курс прикладної військової економіки для магістерського
рівня військової освіти. Дослідниця переконана, що однієї лише наявності військово-економічного аспекту у викладанні основ економічної
теорії, загально- та спеціально-технічних дисциплін явно недостатньо
[5, с. 212]. Ми згодні із цією думкою і вважаємо, що в навчальних програмах вищих військових навчальних закладів доцільно чіткіше окреслити питання соціально-економічної підготовки магістрів, які б
засвоювали знання з економіки бойової підготовки та основ військово-економічної аналіз, відомості про війська матеріально-технічного
забезпечення, питання найбільш раціонального використання військово-економічних ресурсів тощо.
Проте завданням розширення програм ВВНЗ та залучення більшої кількості матеріалів, що формують соціально-економічні компетентності магістрів, постає також проблема неузгодженості часу,
що витрачається на вивчення гуманітарних та соціально-економічних
дисциплін. формування особистості сучасного військового спеціаліста [1]. У сучасних умовах переходу до підготовки військовослужбовців на оперативному рівні це співвідношення ще більше зменшується
не на користь гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.
Крім того, на основі проаналізованих нормативно-правових актів
та досліджень особливостей і перспектив удосконалення соціальноекономічної військової підготовки можна окреслити основні напрямки соціально-економічної освіти у ВВНЗ та підвищення економічної
культури майбутніх військових лідери. Зокрема, до таких напрямів
належать:
1) удосконалення навчальних планів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки офіцерів оперативного рівня вищих військових
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навчальних закладів з урахуванням соціально-економічної підготовки;
2) звернення уваги на такі гуманітарні та соціально-економічні
дисципліни, як релігієзнавство, політологія, етика, основи ділового
спілкування, економічна теорія тощо, які спрямовують магістрів вищої освіти на здобуття й оновлення знань соціально-економічного
спрямування та формування наукового світогляду;
3) оснащення військових вишів необхідними засобами навчання, що відповідають науково-технічному рівню світового рівня та є
важливою умовою реалізації ефективних стратегій досягнення цілей
освіти;
4) упровадження навчального обладнання, пов’язаного з
комп’ютерними системами для самостійного вивчення навчального матеріалу військовими спеціалістами на магістерському рівні
вищої освіти;
5) створення сучасної науково-експериментальної бази у військових навчальних закладах за відповідними напрямами наукових досліджень;
6) удосконалення системи фінансування вищих навчальних закладів.
О. І. Данилюк [1] також стверджує, що, вдосконалюючи зміст
соціально-економічної підготовки військових, слід запроваджувати
нові форми, прийоми та методи економічної самоосвіти майбутнього
фахівця, з метою формування високого рівня соціально-економічної
компетентності. Окрім того, слід ураховувати вимоги Концепції розвитку економічної освіти і науки України [3].
4. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У процесі визначення й аналізу особливостей та сучасного рівня соціально-економічної підготовки офіцерів оперативного рівня у
вищих військових навчальних закладах з’ясовано, що необхідність
формування та розвитку соціально-економічної культури у магістрів
ВВНЗ обумовлена змінами, що визначені у законі про вищу військову освіту, перетворенням самої економічної системи України, підви№ 1(28). Частина 1
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щенням значимості силових відомств та забезпечення безпеки країни,
реформуванням військової сфері, що серед іншого породжує необхідність збільшення потреб армії в матеріальних ресурсах, викликає зміни у свідомості військових та підвищення вимог до рівня підготовки
офіцерів.
Нормативні документи, у яких визначають вимоги до компетентностей офіцерів оперативного рівня, підтверджують необхідність підвищення рівня їх соціально-економічної підготовленості.
Натомість сьогодні існує низка проблем у сфері соціально-економічної підготовки офіцерів магістерського рівня, зокрема відсутність
цілісної системи військової соціально-економічної підготовки, невідповідність годин на вивчення гуманітарних та суспільно-соціальних дисциплін завданням, що на них покладаються для формування
особистості сучасного військового фахівця. У статті запропоновано
напрями вдосконалення соціально-економічного підготовки кадрів
у системі військової освіти, а також підвищення економічної культури офіцерів оперативного рівня.
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Dyyak V. Peculiarities of socio-economic training of operational level
officers in higher military educational institutions
The article contains an analysis of the features of socio-economic training
of operational level officers in higher military education. The content of
training of master’s students of higher military educational institution in
the current state standards is specified and non-compliance with modern requirements to the level of socio-economic training of military and
available opportunities for such training in higher military educational
institutions of Ukraine is determined. Prospects and main problems of
improving the socio-economic training in the master’s degree of higher military educational institutions in accordance with the amendments
to some laws of Ukraine on military education and science are identified. The article clarifies the concept of socio-economic competence and
characterizes its features as a basic aspect of socio-economic training of
undergraduates in higher education. It was found that the structure of socio-economic competence of the military should include the formation of
economic literacy, economic thinking, general economic consciousness,
taking into account social guidelines. The main directions of improving
the socio-economic training in the educational process of higher education institutions, improving the economic culture of future middle-level
military commanders are described. Such areas include the improvement

№ 1(28). Частина 1
2022

55

ПЕДАГОГiЧНi НАУКИ

of curricula for the master’s level of higher military education, taking
into account socio-economic training; strengthening the attention to socio-economic and humanitarian disciplines, which orient students to the
master’s degree in the acquisition and renewal of socio-economic knowledge; providing higher education institutions with the necessary teaching
aids and creating a modern scientific and experimental base in higher
military educational institutions in the relevant areas of research.
Key words: socio-economic training; socio-economic competence; master’s degree; higher military educational institution; master’s degree from
a higher military educational institution.
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ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНАЖЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ
НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
У ПІДГОТОВЦІ ПЕРСОНАЛУ ПРИКОРДОННИХ
ВІДОМСТВ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
У статті розглянуто особливості використання тренажерних комплексів на основі технології віртуальної реальності, які є ефективним засобом підвищення якості професійної підготовки майбутніх прикордонників. Виявлено, що у підрозділах силових відомств
країн Європейського Союзу використання симуляційного навчання на основі технології віртуальної реальності підвищує мотивацію
та сприяє трансформації результатів навчання в особистий досвід,
активує мозок і викликає інтерес та підтримує позитивне ставлення до навчання. Правильно сплановані вправи на навчальних тренажерах на основі віртуальної реальності розвивають критичне
мислення, здатність приймати рішення, впевненість у своїх силах
та навички взаємодії. Встановлено, що інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій і тренажерних комплексів в освітній процес відомчих закладів освіти вимагає високого рівня дидактичних
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та педагогічних компетентностей інструкторів і викладачів. Прикордонні відомства країн Європейського Союзу наразі активно
впроваджують у підготовку свого персоналу тренажерні комплекси на основі віртуальної реальності, такі як: SymSG Border Tactics
польського прикордонного відомства для вдосконалення тактики
охорони кордону та контролю руху у пунктах пропуску; тренажер
для підготовки прикордонників до перевірки документів на першій
лінії контролю розроблений агенцією Frontex, який дозволяє
проводити підготовку фахівців прикордонного контрою на основі
розроблених кейсів; симулятор віртуальної реальності для відпрацювання службово-оперативних завдань у реальному часі силових
відомств Фінляндії, спроєктований на основі віртуальної системи
бойової підготовки “Virtual Battle Space”. З’ясовано, що професійна підготовка українських прикордонників для їх ефективних дій
в рамках інтегрованого управління кордонами потребує впровадження інноваційного європейського досвіду силових відомств
щодо впровадження віртуальних тренажерних комплексів у підготовку персоналу прикордонного відомства, що вимагає подальшого
ґрунтовного дослідження окресленого напряму.
Ключові слова: тренажери на основі віртуальної реальності; професійна підготовка; прикордонники; країни Європейського Союзу.

1. ВСТУП

Постановка проблеми. Необхідність вивчення особливостей
використання тренажерів на основі технології віртуальної реальності у підготовці майбутніх фахівців з охорони кордону у відомчих закладах освіти країн Європейського Союзу визначається насамперед
тим, що традиційна система підготовки майбутніх прикордонників
потребує суттєвого оновлення у зв’язку з новими викликами та загрозами у сфері охорони кордону. Сьогодні використання навчальних
тренажерів на основі віртуальної реальності розглядається науково-педагогічною спільнотою як ефективний засіб підвищення якості
професійної підготовки фахівців. Так, Т. Даффі зауважує, що нині
необхідно переходити від пасивного отримання інформації до трансформації знань студентів, коли індивід створює нове знання через
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взаємодію та переговори за допомогою конструктивізму, що включає
активне використання попередніх знань студентів, а також забезпечує дотримання принципу партисипативності суб’єктів освітнього
процесу [13]. З огляду на це, Р. Хан вважає, що симуляційне навчання
підвищує мотивацію та сприяє трансформації результатів навчання
в особистий досвід, активує мозок та викликає інтерес до навчання, підтримує позитивне ставлення до нього. Дослідник наголошує
на зв’язку емоцій, які виникають у студентів у процесі симуляційного
навчання, на тісному зв’язку у процесі засвоєння знань. Правильно
сплановані симуляційні вправи розвивають критичне мислення, здатність приймати рішення, впевненість у своїх силах та розвивають навички взаємодії [15].
Водночас А. Чізмесія підкреслює, що змістовне застосування сучасних цифрових технологій у навчальному процесі сприяє підвищенню
якості і ефективності навчання і викладання, і вимагає постійного вдосконалення викладачем своїх цифрових компетенцій для планування,
проведення та оцінювання освітнього процесу, спілкування і взаємодії
зі студентами [11]. За даними Європейської мережі освітніх рад, інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес закладів освіти вимагає більш високого рівня дидактичних та педагогічних компетентностей інструкторів та викладачів. Це впливає на різні
аспекти всього процесу підготовки фахівців: моделювання та цілеспрямованість процесу навчання до потреб розвитку студентів, оцінювання
їх професійних компетентностей. Відповідно впровадження сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій і тренажерів на основі віртуальної реальності сприяє стимулюванню навчальної активності студентів [14]. З огляду на це, прикордонні відомства країн Європейського
Союзу почали активно впроваджувати у підготовку свого персоналу
прикордонних відомств тренажерних комплексів на основі віртуальної
реальності та опікуватись питаннями підготовки викладацького складу
своїх відомчих закладів освіти до їх ефективного застосування у процесі підготовки фахівців-прикордонників.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості організації і забезпечення професійної підготовки персоналу вітчизняного
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прикордонного відомства вивчали такі українські вчені: О. Діденко,
Н. Мороз, О. Бабіч. Дослідження професійної компетентності фахівців-прикордонників країн ЄС досліджували А. Балендр, Д. Таушан.
Особливості професійної підготовки фахівців на основі іноземного
досвіду вивчали також науковці: Н. Бідюк, О. Нітенко, К. Олександренко, О. Черних. Проте наші розвідки засвідчили, що нині детального аналізу питання впровадження передового досвіду щодо використання тренажерних комплексів на основі технології віртуальної
реальності у підготовці персоналу закладів освіти прикордонних відомств країн ЄС практично не існує.
Мета статті – проаналізувати особливості використання тренажерних комплексів на основі технології віртуальної реальності у підготовці персоналу прикордонних відомств країн Європейського Союзу для впровадження передового досвіду у відомчих закладах освіти
Державної прикордонної служби України (ДПСУ).
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Нині в інформаційно-освітньому середовищі закладів освіти
навчальний тренажер розуміють як навчальний комплекс, систему
моделювання і симуляції, включаючи комп’ютерні та фізичні моделі, спеціальні методики, що створюються з метою підготувати фахівця до прийняття вірного і оперативного рішення [4]. Погоджуємось
з Н. Доценко, який визначає навчальний тренажер як “… тренувальний пристрій, що імітує обставини, дії, створює ситуацію, наближену
до реальної, а у більш вузькому значенні – як комп’ютерну навчальну
програму для розвитку у студентів певних компетентностей. В основу
навчальних тренажерів покладено використання певного тренувального завдання, відповідно до якого, використовуючи різні прийоми
роботи з навчальним матеріалом, можна швидше навчити студентів
його виконувати” [7].
Сьогодні навчальні тренажери розробляються на основі технології віртуальної реальності (Virtual reality, скор. VR), доповненої реальності (Augmented reality, AR), змішаної реальності (Mixed reality, скор.
MR). Ці технології дозволяють поєднувати шар віртуальної реальності
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з фізичним оточенням в реальному часі за допомогою комп’ютера.
У даний час впровадження нових інформаційних технологій у систему освіти рухається вперед досить повільно, хоча за останні роки,
у зв’язку з карантинними обмеженнями через пандемію, крок у цей
бік зроблено величезний. Результати аналізу наукових досліджень педагогічного потенціалу тренажерів на основі технологій віртуальної
реальності дозволяють виокремити такі їх переваги:
підвищується якість навчання та формування професійних компетентностей;
реалістичне навчання без ризику для людського життя, що дозволяє створити штучні умови, максимально наближені до реальних
умов професійної діяльності;
тривалість навчання, кількість повторень необмежена;
зменшується рівень напруженості, знижується емоційний бар’єр
перед професійною діяльністю;
відпрацьовується робота в команді, безпечні форми професійної поведінки та навички спілкування, механізми прийняття рішень
у складних професійних ситуаціях [8].
Нині, як зазначає Л. Герганов, “…головною метою використання
зазначених тренажерів є забезпечення нової якості професійної підготовки фахівців завдяки зануренню осіб, які навчаються, у реальну атмосферу вирішення завдань квазіпрофесійної діяльності, оптимальну для формування професійних компетентностей та особистісних
якостей студентів в умовах, що максимально наближені до умов майбутньої професійної діяльності. Створення нового покоління тренажерних комплексів, що шляхом об’єднання комп’ютерних навчальних
систем із реальними, наявними об’єктами управління та експлуатації,
дозволить впровадити в професійну підготовку фахівців реально-віртуальний підхід формування компетентності особового складу” [5].
Одним з прикладів ефективного застосування тренажерних комплексів на основі віртуальної реальності є SymSG Border Tactics (рис. 1),
який спроєктовано з метою вдосконалення тактичних навичок майбутніх прикордонників з охорони державного кордону та контролю
руху у пунктах пропуску. Основним завданням цього віртуального си62
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мулятора є підготовка офіцера-прикордонника до прийняття рішень
в умовах складної оперативно-службової обстановки.

Рис. 1. Віртуальний симулятор SimSG Border Tactics

Тренажер включає 3 основні тематичні напрями підготовки,
які можна розширювати та моделювати відповідно до сценарію:
підготовка старшого зміни у пункті пропуску через кордон або фахівців 1-ї лінії прикордонного контролю на автомобільних або залізничних пунктах пропуску через кордон, включаючи роботу у кризових ситуаціях
підготовка командира групи прикриття та переслідування під час
планування та проведення операцій;
порядок дій фахівців-прикордонників у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів в аеропорту.
Розроблені імітаційні кейси були спроєктовані в реалістичній
3D-картографічній проєкції пункту пропуску через кордон “Голдап”
та аеропорту “Модлін”. Для симулятора була детально спроєктована
та розроблена за допомогою програмних засобів територія 15х15 км
навколо пункту пропуску, доповнена інфраструктурою аеропорту та фактичною мережею доріг, у тому числі швидкісними трасами.
Композиція цих елементів забезпечує комплексний освітній простір
для відпрацювання сценаріїв на основі моделі місцевості та наданої
бази з понад 200 одиниць 3D-моделей, створених для прикордонного
відомства [12].
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Середовище симулятора з високою роздільною здатністю базується на VBS 3.X і спеціальних механізмах моделювання, які поступово розробляються для оновлення доступної функціональності
механізмів моделювання. Virtual Battlespace 3 – гнучкий інструмент
для виконання імітаційних вправ, у тому числі навчання на основі розроблених сценаріїв. Багато роботи було вкладено в розробку
скриптової логіки окремих сценаріїв та відповідної параметризації,
що дозволило комплексно конфігурувати сценарії та обладнання,
що використовуються в симуляції. База даних розроблених елементів інфраструктури, озброєння, транспортних засобів та спецтехніки містить понад 200 інтерактивних об’єктів, які наразі використовуються прикордонниками (рис. 2).

Рис. 2. База даних елементів інфраструктури, озброєння,
транспортних засобів і спецтехніки SimSG Border Tactics

Розроблене рішення дає повну свободу розширення і дозволяє
проводити інтерактивне навчання офіцерів-прикордонників у реальності змінюваного середовища. Симулятор є унікальним рішенням
у глобальному масштабі, який поєднує реалізм формування професійних компетентностей персоналу прикордонної служби, а також перетворює симуляційну гру FPP (перспектива від першої особи) у гру
на основі професійно-орієнтованих кейсів із прийняттям рішення посадовою особою, в яких передбачається, що учасник повинен приймати рішення у ключові моменти відповідно до сценарію.
64

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: педагогічні науки

ПЕДАГОГiЧНi НАУКИ

Симулятор ідеально підходить для навчання офіцерів, залучаючи
ефективні процедури спілкування та прийняття рішень. Програмне
забезпечення надає повний спектр сучасних навчальних можливостей – від простих тренувань щодо прийняття рішень з прикордонного
контролю, спостереження за кордоном та операцій переслідування до
управління підлеглими службами та процедурами забезпечення безпеки у кризових операцій [9]. Система також включає гнучкий набір
інструментів для розбору діяльності студентів після виконання вправи на тренажері, що допомагає тренеру ефективно оцінювати студентів. Аватари офіцерів-прикордонників оснащені реалістичною системою моделювання, яка імітує втому та реалістичність інших видів
поведінки. Сценарії можна змінювати в автономному режимі або в реальному часі, щоб відображати невизначеність реального світу. Симулятор підготовлений для роботи в середовищі окулярів Oculus VR,
і додатково підтримує реалістичність імітаційних вправ [12].
Наступним ефективним тренажером на основі технології віртуальної реальності є Тренажер для підготовки прикордонників до
перевірки документів на першій лінії контролю (рис. 3), який було
розроблено агенцією європейської прикордонної і берегової охорони Frontex.
Програмний засіб дозволяє проводити підготовку фахівців прикордонного контрою першої лінії (імітуючи кабіну паспортного
контролю та усі необхідні технічні засоби для перевірки паспортних
документів) на основі розроблених кейсів, виявляти підроблені документи, приймати рішення щодо пропуску чи непропуску осіб [10].
Це один з прикладів реалізації технології імітаційного навчання, спрямованого на посилення студентоцентрованого підходу до навчання
та використання технологій доповненої, віртуальної та змішаної реальності, мобільного навчання та розвитку комунікативної складової
іншомовної підготовки прикордонників із використанням ІКТ [2].
У 2016 році у навчально-тренувальному центрі Академії збройних сил Фінляндії був створений тренажерний центр передового
досвіду фінської армії, як окрема частина навчально-тренувального
центру, який забезпечує фінські збройні сили, а в тому числі і прикор№ 1(28). Частина 1
2022
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донне відомство віртуальним освітнім середовищем. Під час польових
навчань на полігоні Пахкаярві військовослужбовці одразу отримують зворотній зв’язок від свого інструктора, їх рухи та дії зберігаються в системі симулятора віртуальної реальності “Kasi” в реальному
часі, що дозволяє переглядати й проводити розбір спільного навчання
військовослужбовців різних відомств, щоб вчитися на прикладах як
позитивного, так і негативного досвіду [16].

Рис. 3. Тренажер для підготовки прикордонників до перевірки документів
на першій лінії контролю

Функціонуючи в трьох населених пунктах, тренажерний центр
складається з командно-дослідницького підрозділу, який є частиною
військової академії в м. Лаппеенрант, а також підрозділу віртуального тренажерного комплексу в м. Хаттула. Даний центр сприяє розширенню можливостей моделювання ситуацій оперативно-службових
ситуацій, наприклад для відпрацювання кейсів із застосуванням зброї
у приміщенні та ситуацій, які вимагають оперативного прийняття рішення.
Віртуальне освітнє середовище охоплює 32 аудиторії у 20 окремих
місцях базування, три з яких належать до прикордонної служби Фінляндії, оснащені загалом приблизно 1 250 комп’ютерами, і спроєктовані на основі віртуальної системи бойової підготовки “Virtual Battle
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Space”. Це програмне забезпечення дозволяє відпрацьовувати ситуації
фактичної бойової підготовки. Використання симуляторів дає змогу
виконувати велику кількість повторів певної місії.
Використовуючи тренажери, можна проводити тренування в тих
зонах, які з практичних міркувань залишаються забороненими. Так,
щоб навчання не заважало місцевому населенню, а навчальні заходи
можна, відповідно, проводити безперервно. Використовуючи тренажери, можна застосовувати можливості, пов’язані з певною зброєю та
транспортними засобами, які не завжди можуть бути доступні під час
інших видів тренувань [16].
Здійснення віртуального навчання відбувається в різних формах у підрозділах рівня бригади. У ряді місць віртуальне навчання використовується для інструктування питань, які неможливо
було б реалістично вивчити будь-яким іншим способом. А в деяких
місцях віртуальне навчання передбачає вивчення даної діяльності
з подальшою фазою впровадження, яка потім відбувається на місцевості.
Крім аудиторій і пристроїв для кінцевих користувачів, тренажерний центр застосовує симулятор «Kasi» для відпрацювання службово-оперативних завдань у реальному часі і який складається з жилета-симулятора та датчика, встановленого на шоломі солдата під час
його роботи на місцевості. Це обладнання інформує кінцевого користувача про, наприклад, удар або промах. Після кожного тренування
інструктор надає кожному студенту індивідуальний відгук. Система
симуляції в реальному часі “Kasi” також надає файли журналів з даними про рухи та дії окремих солдатів. Це дає змогу негайно провести детальний розбір проведеного тренування, перевіряючи дані на
екрані, перебуваючи у той час на місцевості. В Академії Збройних
Сил України тренажери використовуються для навчання військовозобов’язаних, резервістів і військовослужбовців та фахівців для фінського прикордонного відомства.
Доповнюючи звичайні методи навчання, симуляторні системи,
включаючи систему симуляторів “Kasi” у реальному часі, використовуються в різноманітних середовищах, які включають спеціалізовані
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аудиторії, польові навчання та симуляції реальних ситуацій для підсумкової оцінки, які підтверджують досягнутий рівень кваліфікації
військовослужбовця. Дозволяючи проводити тренування в умовах
все більш реалістичних вправ, тренажери сприяють значному скороченню витрат, хоча це не було основною метою.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Використання тренажерів на основі віртуальної реальності є
ефективним засобом підвищення якості професійної підготовки
майбутніх прикордонників. У підрозділах силових відомств країн
Європейського Союзу використання симуляційного навчання підвищує мотивацію та сприяє трансформації результатів навчання в особистий досвід, викликає інтерес та підтримує позитивне ставлення
до навчання, розвиває критичне мислення, здатність приймати рішення, впевненість у своїх силах та навички взаємодії. Тому прикордонні відомства країн Європейського Союзу почали активно впроваджувати у підготовку свого персоналу прикордонних відомств
тренажерні комплекси на основі віртуальної реальності, одними з
найефективніших є: SymSG Border Tactics польського прикордонного відомства для вдосконалення тактики охорони державного кордону та контролю руху у пунктах пропуску; тренажер для підготовки
прикордонників до перевірки документів на першій лінії контролю
розроблений агенцією Frontex для прикордонників країн Європейського Союзу, який дозволяє проводити підготовку фахівців
прикордонного контрою першої лінії на основі розроблених кейсів;
симулятор віртуальної реальності для відпрацювання службово-оперативних завдань у реальному часі силових відомств Фінляндії,
спроєктований на основі віртуальної системи бойової підготовки
“Virtual Battle Space”.
Отже, професійна підготовка українських прикордонників для
їх ефективних дій у рамках інтегрованого управління кордонами
потребує впровадження інноваційного європейського досвіду силових відомств щодо впровадження віртуальних тренажерних комп68
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лексів у підготовку персоналу вітчизняного прикордонного відомства, що вимагає подальшого ґрунтовного дослідження окресленого
напряму.
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Islamova O. Using virtual reality based simulator complexes in training of European Union border guard agencies personnel
The simulator complexes based on virtual reality technology are effective
means of improving the quality of training of future border guards. It has
been found that in the units of law enforcement agencies of the European
Union, the use of simulation training based on virtual reality technology increases motivation and promotes the transformation of learning
outcomes into personal experience, activates the brain and arouses interest and maintains a positive attitude to learning. It has been established
that integration of information and communication technologies in the
educational process of departmental educational institutions requires a
higher level of didactic and pedagogical competencies of instructors and
teachers. Properly planned exercises on simulators based on virtual reality develop critical thinking, decision-making ability, self-confidence and
interaction skills. Therefore, the border agencies of the European Union
are now actively implementing in the training of their border guards
training complexes based on virtual reality simulators: SymSG Border
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Tactics of the Polish border agency is used to improve tactics of border
protection specialists at checkpoints, practice decision-making skills in
complex operational and service environment; the simulator for training border guards for check documents on the first line of control developed by Frontex agency for personnel of the border guard agences of
the countries of the European Union, which allows to carry out training
of experts of the first line border control on the basis of the professionally-oriented cases; virtual reality simulator for real-time operational and
service tasks of Finnish military and law enforcement agencies, designed
on the basis of the virtual combat training system «Virtual Battle Space».
Thus, the training of Ukrainian border guards for their effective actions
in the framework of Integrated Border Management requires introduction of innovative European experience of law enforcement agencies regarding implementation of virtual training complexes in the training of
Ukrainian border guards, which requires further in-depth study.
Key words: virtual reality based simulators; professional training; border
guards; countries of the European Union.
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РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ КУРСАНТІВ
ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У статті розглянуто проблему розвитку навчальної мотивації
у майбутніх офіцерів-прикордонників до вивчення іноземних мов.
Обґрунтовано поняття “мотивація”, що розглядається як система
мотивів, яка спонукає людину до конкретних форм діяльності або
поведінки. Визначено поняття «навчальна мотивація», під яким розуміють ієрархічну систему внутрішніх і зовнішніх мотивів учіння.
Розглянуто особливості формування мотивації курсантів нефілологічного напряму підготовки щодо вивчення ними іноземної мови.
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Охарактеризовано фактори, чинники і шляхи підвищення мотивації курсантів до вивчення іноземної мови.
Автором статті проведено емпіричне дослідження чинників,
що впливають на розвиток навчальної мотивації курсантів першого курсу спеціальності “Правоохоронна діяльність” Національної
академії Державної прикордонної служби імені Б. Хмельницького
до вивчення іноземної мови.
За результатами проведеного дослідження з’ясовано, що у більшості курсантів першого курсу під час вибору професії домінантним став мотив творчої діяльності та мотив престижності
обраної професії. Курсанти показали високі і середні рівні сформованості професійної ідентичності, але в незначної кількості з
них наявна криза професійного вибору та невизначеність у професійних планах.
Також за результатами проведеного дослідження встановлено,
що курсанти першого курсу здебільшого належать до автономної
групи в навчанні, тобто є незалежними в думках, поведінці, діяльності. У переважної більшості з них переважає мотивація на успіх,
що свідчить про їхню впевненість у власних силах, цілеспрямованість, активність у навчанні.
За результатами дослідження зроблено висновок про необхідність
розробки заходів, що сприятимуть формуванню у майбутніх офіцерів-прикордонників стійкої професійної ідентичності, чітких професійних і навчальних мотивів.
Ключові слова: мотив; мотивація; навчальна мотивація; розвиток
навчальної мотивації; іноземна мова; майбутні офіцери-прикордонники; курсанти.

1. ВСТУП

Постановка проблеми у загальному вигляді. Навчання курсантів у вищому військовому навчальному закладі (далі – ВВНЗ) є підготовкою до трудової діяльності майбутніх офіцерів, яка має стати
не лише джерелом їх матеріального забезпечення, але й засобом їхнього саморозвитку і самореалізації. Тому мотивація до навчання курсантів є важливою складовою організації навчального процесу у ВВНЗ,
адже саме завдяки їй курсанти опановують знання про майбутню про№ 1(28). Частина 1
2022
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фесійну діяльність, цікавляться навчальною діяльністю і прагнуть до
самовдосконалення.
Більшість курсантів, які вперше приходять до ВВНЗ, мають прагнення вчитися і ставляться до навчання як до серйозної та важливої
діяльності. Але через деякий час ставлення окремих майбутніх офіцерів до навчання значно змінюється: вони починають виявляти байдужість до здобуття знань, небажання сумлінно виконувати індивідуальні самостійні завдання тощо. Основною причиною цього є не лише
недосконалість організації навчально-виховного процесу у ВВНЗ, що
виявляється в недостатній активізації навчальної діяльності майбутніх офіцерів, але й особливості навчальної мотивації, пізнавальних
психічних процесів самих курсантів.
Навчальна мотивація є найважливішим фактором успішності
вивчення будь-якої навчальної дисципліни, у тому числі й вивчення
іноземної мови. Опанування іноземної мови є важливою умовою для
прояву внутрішніх мотивів молодої особистості до навчання, її подальшого саморозвитку. Тому процес вивчення іноземної мови необхідно будувати таким чином, щоб ті, хто її вивчають на кожному етапі
відчували бажання і прагнення удосконалювати себе та свій рівень
знання іноземної мови.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню психологічних особливостей мотиваційної сфери особистості присвячені праці
Л. Божович, В. Давидова, М. Заброцького, Г. Костюка, С. Максименка,
З. Огороднійчук, С. Рубінштейна, О. Савченко, О. Скрипченко тощо.
Проблеми формування мотивації студентів до навчальної діяльності у закладах вищої освіти розкриті в дослідженнях С. Бобровицької, Р. Вайсмана, Н. Волкової, А. Гебос, Г. Мухіної, А. Мечнікова,
Ф. Рахматуліної, А. Реана, О. Тарнопольського, В. Якуніна та багатьох інших.
Теоретико-прикладні аспекти формування навчальної мотивації
до вивчення іноземних мов курсантів ВВНЗ висвітлені у працях вітчизняних дослідників: І. Березневої, К. Нігаметзянової, Ю. Швечкової, А. Бездітко, Н. Щоголевої (шляхи підвищення мотивації курсантів
до вивчення іноземної мови).
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Проте, незважаючи на наявність значної кількості наукових
праць, присвяченим формуванню мотивації до навчання здобувачів
освіти, питання розвитку навчальної мотивації курсантів до вивчення іноземної мови залишається одним з актуальних питань педагогіки
та психології вищої школи.
Метою статті є теоретичне та емпіричне дослідження особливостей
розвитку навчальної мотивації курсантів до вивчення іноземної мови.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

На сьогоднішній день перед вітчизняними ВВНЗ постають нові
завдання, пов’язані зі зміненими умовами суспільного життя в нашій
державі, у тому числі й формування компетентної особистості майбутнього офіцера, розвитком у нього таких якостей, як: високий професіоналізм, активність, ініціативність, мобільність, відповідальність,
комунікабельність, уміння приймати самостійні рішення, постійно
удосконалювати свої знання тощо. Надзвичайно важливу роль відіграє
навчальна мотивація курсантів, що впливає не лише на успішність їх
навчання, але й на їх професійне становлення як майбутніх офіцерів.
Необхідно зауважити, що в сучасному тлумачному психологічному словнику В. Шапара зазначається: “…мотивацію складають спонукання, які викликають активність організму і визначають її спрямованість, тобто це усвідомлювані чи неусвідомлювані психічні фактори,
що спонукають індивіда до здійснення певних дій і визначають їхню
спрямованість та цілі” [1, с. 264].
Дослідники М. Скиба та О. Коханко стверджують, що “…мотивація – це система мотивів, яка спонукає людину до конкретних форм
діяльності або поведінки, і тому одна й та ж сама діяльність може
здійснюватися з різних мотивів” [2, с. 91]. Науковці впевнені, що саме
мотивація задає і спрямованість, і характер, і здібності особистості,
здійснюючи вплив на них.
Л. Міхеєва розглядає навчальну мотивацію як “ієрархічну систему внутрішніх і зовнішніх мотивів” [3, с. 8]. На її думку, до внутрішніх мотивів належать спонукання, в основі яких лежить задоволення від процесу та безпосередніх результатів навчальної діяльності,
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а до зовнішніх – мотиви учіння, які не стосуються змісту, процесу
та результатів навчальної діяльності, а з’являються під впливом відносин, що існують між індивідом і навколишнім середовищем. Зовнішні мотиви можуть бути позитивними (мотиви успіху, досягнення)
і негативними (мотиви уникнення, захисту) [3, с. 8–10].
Науковці вважають, що метою вищої освіти на сьогоднішній день
є створення умов для розвитку і самореалізації тих, хто навчається,
а також формування у них прагнень навчатися упродовж всього свого
життя. Основними завданнями при цьому є підвищення ефективності
навчання та оптимізація навчально-пізнавальної мотивації діяльності
здобувачів вищої освіти. Адже навіть висококваліфікований викладач
не здатний досягти бажаних результатів навчання здобувачів, якщо
його зусилля не будуть узгоджені з мотиваційною основою навчального процесу.
З цього приводу досить цікавою є думка С. Занюк про те, що
“…навчальна діяльність – це процес взаємодії людини з довкіллям,
завдяки чому вона досягає свідомо поставленої мети, яка виникла
внаслідок появи потреби вчитися” [4, с. 35]. Тому викладач має постійно відтворювати умови для того, щоб виникала потреба у здобувачів вищої освіти вчитися.
І. Зімняя трактує навчальну мотивацію як окремий вид мотивації,
що включено в діяльність навчання або навчальну діяльність [5]. На її
думку, навчальна мотивація визначається низкою чинників: закладом
освіти, де відбувається навчальна діяльність; особливостями організації освітнього процесу у ньому; особливостями суб’єктів навчальної
діяльності; суб’єктними особливостями педагога та його ставленням
до здобувача освіти; специфікою навчальної дисципліни [5].
З огляду на думки науковців необхідно зазначити, що викладач
повинен чітко розуміти мотиви, якими керуються курсанти ВВНЗ
під час вивчення іноземної мови, і постійно підтримувати їхню
навчальну мотивацію на високому рівні, акцентуючи увагу на розвитку саме внутрішньої мотивації.
Підтвердженням цього є результати проведеного Н. Щоголевою соціологічного опитування курсантів нефілологічного напряму підготов78
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ки щодо вивчення ними іноземної мови. Результати дослідження показали, що ставлення курсантів до іноземної мови здебільшого залежить
від особистості самого викладача, способу викладання ним дисципліни,
комунікативних навичок та уміння зацікавити аудиторію [6].
За результатами проведеного дослідження авторка розробила
шляхи підвищення мотивації до вивчення іноземної мови курсантами
нефілологічного напряму підготовки. На думку Н. Щоголевої, цими
шляхами є: підвищення рівня ораторських здібностей та обізнаності викладачів іноземних мов у сфері дисциплін, які вони викладають; формування здатності у викладачів цікаво подавати інформацію
та розвивати в курсантів потреби у вивченні іноземних мов; використання викладачами різноманітних методів інтерактивної діяльності;
підтримка зворотнього зв’язку з курсантами [6].
Про значну роль викладача у формуванні мотивації до вивчення
іноземної мови курсантів ВВНЗ наголошує у своїх дослідженнях І. Березнева, яка визначила фактори, що впливають на формування позитивної мотивації у майбутніх офіцерів до процесу вивчення іноземної
мови. Цими факторами, на думку дослідниці, є:
характер стосунків курсантів і викладача;
рівень володіння викладачем іноземною мовою;
досвід викладання і ставлення викладача до свого предмета;
постійне підвищення викладачем свого рівня знань;
організація на високому рівні пізнавальної діяльності та використання різних форм і видів пізнавальної діяльності курсантів;
комфортна атмосфера на занятті;
розширення розуміння курсантами важливості опанування
та використання іноземної мови;
постійна підтримка активності курсантів на заняттях через заохочення, позитивне оцінювання, використання сучасних інформаційних технологій навчання тощо [7].
Також І. Березнева стверджує, що конструктивна співпраця викладача
іноземної мови з курсантами, вдосконалення системи організації навчальної роботи на заняттях з іноземної мови призводять до формування позитивного ставлення і стійкої мотивації курсантів до вивчення мови [7].
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На противагу визначенню провідної ролі викладачів у формуванні мотивації до вивчення іноземних мов курсантами ВВНЗ К. Нігаметзянова стверджує, що найсильнішою і найважливішою мотивацією є бажання самого курсанта вивчити іноземну мову незалежно
від зовнішніх обставин і мотивів. Зі свого боку, викладач може тільки
допомогти, зацікавити, показати всі переваги знання іноземної мови
в сучасному світі. Викладач має показати курсантам те, чого вони можуть досягнути у своїй військовій кар’єрі, знаючи іноземну мову, і тим
самим закласти фундамент для формування їх стійкої внутрішньої
мотивації [8].
Отже, як бачимо, думки науковців щодо особливостей формування
навчальної мотивації курсантів до вивчення іноземних мов і факторів,
що впливають на цей процес, досить різні та неоднозначні. За результатами наукових досліджень можемо зробити висновок, що навчальна
мотивація курсантів є системою природних, соціальних і психологічних чинників, що спонукають молодих осіб включитися у процес навчання, впливають на його характер та забезпечують ефективність цього
процесу. Зауважимо, що відсутність одного з них призводить до переструктурування всієї системи мотивів та їх деформації.
З огляду на це, ми провели емпіричне дослідження чинників,
що впливають на розвиток навчальної мотивації курсантів до вивчення
іноземних мов. У дослідженні взяли участь 44 курсанти 1 курсу спеціальності “Правоохоронна діяльність” Національної академії Державної
прикордонної служби імені Б. Хмельницького (далі – НАДПСУ).
У процесі дослідження були використані такі методики: опитувальник “Автономність-залежність особистості у навчальній діяльності”
(Г. Пригніна); тест-опитувальник мотивації досягнення А. Мехрабіана;
методика “Мотиви до професійної діяльності” С. Гріншпун; “Методика
визначення статусів професійної ідентичності” [9]–[12].
На першому етапі нашого емпіричного дослідження ми дослідили
стилі навчальної діяльності курсантів за допомогою Опитувальника
“Автономність-залежність особистості у навчальній діяльності”
(Г. Пригніна). Ця методика діагностує типи тих, хто навчається: “автономних” і “залежних”, а також виділяє третю групу – “невизначених”
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(ті, у кого приблизно рівною мірою виражені особливості, характерні
як для першого, так і для другого типу) [9].
Результати дослідження стилів навчальної діяльності у 44 курсантів першого курсу наведені на рисунку 1.

23%
57%

20%

Автономні

Залежні

Невизначені

Рис. 1. Дослідження стилів навчальної діяльності курсантів

Як бачимо з рис. 1, курсанти першого курсу спеціальності “Правоохоронна діяльність” НАДПСУ здебільшого належать до автономної групи в навчанні (57 %), але 20 % з них виявили залежний стиль
навчальної діяльності. Також зауважимо, що 23 % досліджуваних взагалі не змогли віднести себе до тієї чи іншої груп, тому потребують
формування автономності у поведінці та діяльності.
Подальшим етапом емпіричного дослідження стало визначення
домінантної мотиваційної тенденції курсантів. Для цього ми застосували тест-опитувальник мотивації досягнення А. Мехрабіана, який
складається з ряду тверджень, що стосуються окремих рис характеру
досліджуваних, а також їх думок і почуттів з приводу деяких життєвих ситуацій [10].
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Характеристика результатів дослідження домінантної мотиваційної тенденції курсантів першого курсу подана на рисунку 2.

27%

73%

Мотивація на успіх

Мотивація на уникнення невдач

Рис. 2. Результати дослідження мотиваційних тенденцій курсантів

Результати проведеного дослідження свідчать, що у більшості
курсантів першого курсу переважає мотивація на успіх (73 %), що говорить про їхню впевненість у власних силах, цілеспрямованість, активність у навчанні. А в 27 % досліджуваних виявлено мотиваційну
тенденцію до уникнення невдач, що свідчить про їхню невпевненість
у власних силах, тривожність тощо.
З метою дослідження мотивів вибору професії курсантами, структури їх мотиваційної сфери ми застосували методику “Мотиви до
професійної діяльності” С. Гріншпун, яка включає в себе 32 твердження. Обробка результатів проводиться шляхом підсумовування балів
і дозволяє виявити співвідношення мотивів вибору професії: питання 1–8 – мотиви престижності професії; 9–16 – мотиви матеріального благополуччя; 17–24 – мотиви ділового характеру; 26–32 – мотиви
творчої реалізації у праці [11].
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Результати визначення мотивів вибору курсантами першого курсу майбутньої професії подані на рисунку 3.
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Рис. 3. Результати дослідження мотивів вибору курсантами
майбутньої професії

Як бачимо з рис. 3, у курсантів першого курсу переважним став
мотив творчої діяльності (34 %), тобто правоохоронна діяльність,
на їхню думку, дасть змогу їм в майбутньому відкрити та проявити
свій творчий потенціал. На другому місці виявився мотив престижності професії (27,3 %), що свідчить про те, що досліджувані вважають
обрану спеціальність престижною, практично орієнтованою та актуальною на сьогоднішній день.
Останнім етапом нашого дослідження стало визначення статусів
професійної ідентичності курсантів першого курсу. Для цього ми використали “Методику визначення статусів професійної ідентичності”,
яка складається з 20 пунктів, за кожним з яких можливі чотири варіанти відповідей: “а”, “б”, “в”, “г”. За результатами проведеної діагностики визначається статус професійної ідентичності особистості:
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1. Невизначений стан характерний для осіб, які не мають певних
професійних цілей та планів і при цьому не намагаються їх сформувати, здобувати варіанти свого професійного розвитку.
2. Сформована професійна ідентичність виявляється у тих, хто готовий зробити усвідомлений вибір подальшого професійного шляху або
вже його зробили. У них присутня упевненість правильності прийнятого
рішення про їх майбутнє. Цей статус має молодь, яка пройшла через “кризу
вибору” і самостійно сформувала систему знань про себе і свої професійні
цінності, мету і життєві переконання. Вони можуть усвідомлено вибудовувати своє життя, тому що визначилися з тим, чого хочуть досягти.
3. Мораторій (криза вибору) характерний для людини, яка роздумує про можливі варіанти професійного розвитку, приміряє на себе
різні професійні ролі. Як правило, після “кризи вибору” людина переходить до стану сформованої, рідше до нав’язної ідентичності.
4. Нав’язна професійна ідентичність характерна для тих, хто
вибрав свій професійний шлях, але зробив це не шляхом самостійних роздумів, а прислухавшись до думки батьків, друзів, вчителів.
На жаль, цілком можливо, що в подальшому житті це призведе до розчарування в зробленому виборі [12].
Результати діагностики статусів професійної ідентичності у
44 курсантів першого курсу подані в таблиці 1.
Таблиця 1

Результати дослідження статусів професійної
ідентичності курсантів першого курсу (у %)
Статус
професійної
ідентичності
1

Невизначений
стан
84

Рівні сформованості статусу професійної ідентичності
Слабо
Нижче
виражений середнього

Середній

Вище
середнього

Сильно
виражений

2

3

4

5

6

18,2

27,3

22,7

18,2

13,6
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Закінчення табл. 1
2

3

4

5

6

Сформована
професійна
ідентичність

1

9,1

15,9

36,3

27,3

11,3

Мораторій
(криза вибору)

13,6

20,5

29,5

27,3

9,1

Нав’язна професійна ідентичність

25

25

27,3

13,6

9,1

Дані, наведені в табл. 1, свідчать про те, що у курсантів першого
курсу спеціальності “Правоохоронна діяльність” НАДПСУ професійна ідентичність сформована на достатньому рівні. Про це говорять
високі та середні показники сформованості статусу професійної ідентичності. Проте в 31,8 % курсантів наявний ще невизначений статус
професійної ідентичності, що свідчить про недостатню усвідомленість ними вибору майбутньої професії. Також у 36,4 % досліджуваних діагностована криза професійного вибору, а в 22,7 % з них наявна
“нав’язна професійна ідентичність”.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Результати проведеного дослідження особливостей розвитку
навчальної мотивації у майбутніх офіцерів-прикордонників показали, що у курсантів першого курсу спеціальності “Правоохоронна діяльність” НАДПСУ під час вибору професії домінантним став
мотив творчої діяльності та мотив престижності обраної професії.
Досліджувані виявили високі та середні рівні сформованості професійної ідентичності, але в незначної кількості з них діагностована криза професійного вибору та невизначеність у професійних
планах. Усі ці дані говорять про необхідність розробки заходів,
що сприятимуть формуванню у майбутніх офіцерів-прикордонників стійкої професійної ідентичності, чітких професійних мотивів
і планів.
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Також за результатами проведеного дослідження нами встановлено, що курсанти першого курсу спеціальності “Правоохоронна діяльність” НАДПСУ здебільшого належать до автономної групи в навчанні, тобто є незалежними в думках, поведінці, діяльності. Ми з’ясували, що у більшості з них переважає мотивація на успіх, що говорить
про їхню впевненість у власних силах, цілеспрямованість, активність
у навчанні.
Отже, можемо зробити висновок про те, що курсанти першого
курсу спеціальності “Правоохоронна діяльність” НАДПСУ мають позитивну навчальну мотивацію, що спонукає їх повністю включитися у
процес навчання, виявляти позитивне ставлення та стійку мотивацію
до вивчення іноземної мови. Цьому сприяють такі позитивні чинники, як високий рівень сформованості їх професійної ідентичності, чіткі професійні мотиви досліджуваних, автономність їх у навчальній діяльності, впевненість у власних силах, цілеспрямованість, активність
і мотивація на успіх.
Перспективним напрямом подальших досліджень є розробка
та обґрунтування методів формування позитивної навчальної мотивації до вивчення іноземних мов у майбутніх офіцерів-прикордонників.
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Lemeshko O., Kalynuk N. Development of the cadet’s’ educational
motivation to foreign language studying
The article deals with the peculiarities of future border guards’ emotional
competence development. Emotional competence is defined as a systemic
personality trait that includes the skills of an adequate situation of reflection, self-regulation, the optimal level of empathy and expressiveness. The
components of emotional competence have been defined in the article,
namely: awareness of their emotions; ability to manage their emotions;
awareness of other people’s emotions; managing other people’s emotions.
The authors conducted an experimental study of the levels of formation
of emotional competence components in 30 cadets of 1st and 2nd courses of specialty “State Border Security” at Bohdan Khmelnytskyi National
Academy of the State Border Service.
According to the results of the study, authors determined that the majority of first-year cadets defined the motive of creative activity and the
motive of prestige of the chosen profession as a dominant choosing a
profession. The cadets showed high and medium levels of professional
identity, but in a small number of them faced with a crisis of professional
choice and uncertainty in professional plans.
Also, according to the results of the research, it was noticed that first-year
cadets mostly belong to an autonomous group in education; they are independent in mentality, behavior, and activity. The vast majority of them
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are motivated to succeed, which indicates their self-confidence, determination, activity in learning.
Learning motivation is the most important factor in the success of the
study of any discipline, including the study of a foreign language. Mastering a foreign language is an important condition for the reflection of
internal motives of a young person to learn, his further self-development.
Therefore, the process of learning a foreign language must be based in
such a way that those who learn it at every stage feel the desire to improve
themselves and their level of knowledge of a foreign language.
Based on the results of the study, it was concluded that it is necessary to
develop reasons that will promote the formation of future border guard
officers of a stable professional identity, clear professional and educational motives.
Key words: emotions; emotional competence; development of emotional
competence; emotional intelligence; future border guards; cadets.
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СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ
В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАНДАРТІВ НАТО
У статті узагальнено результати досліджень, публікацій та нормативно-правових актів, у яких розкриваються стан, проблеми та перспективи трансформації військової освіти в контексті реалізації
стандартів НАТО. З’ясовано, що удосконалення системи військової
освіти є на часі, оскільки вона є важливим компонентом сектору
безпеки і оборони України і забезпечує Збройні Сили, інші військові
формування та окремі складові сектору безпеки та оборони, зокрема Національну гвардію України та Державну прикордонну службу України, офіцерським складом. Особливістю системи військової
освіти України є те, що вона інтегрована у загальнодержавну систему освіти і регулюється як нормативними документами з питань
загальної освіти, так і відомчими нормативно-правовими актами.
Трансформація військової освіти в контексті реалізації стандартів
НАТО передбачає створення єдиної уніфікованої системи підготовки персоналу для сил оборони з урахуванням досвіду держав-членів
НАТО та досягнення сумісності зі збройними силами цих держав,
а також формування ефективної системи професійної військової
освіти, яка інтегрована в державну систему освіти. Дослідження
систем професійної військової освіти країн-членів НАТО показує,
що за зовнішньої схожості вони мають низку суттєвих відмінностей щодо поєднання професійної військової підготовки та освіти,
термінів здобуття освіти або проходження підготовки. Для України, як і для європейських країн-членів НАТО, характерним є те,
що освітні програми побудовані на європейській кредитно-тран-
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сферній системі (ECTS), для якої характерними є триступенева
система вищої освіти. Тому за нинішніх умов важливим є поєднання і врахування в системі військової освіти як вимог європейської
кредитно-трансферної системи, так і норм і правил, передбачених
стандартами НАТО.
З’ясовано, що трансформація військової освіти в контексті реалізації стандартів НАТО може супроводжуватися певними негативними явищами, що потрібно врахувати на етапі розробки та обґрунтування концепції військової освіти та її нормативного забезпечення.
У процесі трансформації військової освіти в контексті реалізації
стандартів НАТО важливо врахувати також особливості функціонування окремих складових сектору безпеки і оборони.
Ключові слова: військова освіта; стандарти НАТО; тактичний рівень військової освіти; офіцери; вищі військові навчальні заклади;
система підготовки.

1. ВСТУП

У Конституції України відповідно до змін, прийнятих у лютому
2019 року, закріплено незворотність стратегічного курсу держави на
набуття повноправного членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) [1]. Цим законодавчим
актом визначено цивілізаційний вибір та європейську ідентичність
Українського народу. У проєкті Стратегії воєнної безпеки України,
затвердженої Указом Президента України від 25 березня 2021 року
№ 121/2021, зазначено, що головною її метою “є завчасно підготовлена та всебічно забезпечена всеохоплювальна оборона України на
засадах стримування, стійкості та взаємодії, що забезпечує воєнну
безпеку, суверенітет і територіальну цілісність держави відповідно до
Конституції України та в межах державного кордону України, сприяє
інтеграції України в євроатлантичний безпековий простір та набуттю
членства в НАТО, передбачає активну участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки” [2].
Отже, Україною обрано стратегічний курс на реформування
сектору безпеки і оборони з метою досягнення оперативної й технічної сумісності зі збройними силами держав-членів НАТО для під92
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тримання миру і безпеки. Реалізація державної політики у воєнній
сфері, сфері оборони і військового будівництва щодо дотримання цього стратегічного курсу передбачає виконання низки завдань. Йдеться
про розвиток систем військової освіти та підготовки особового складу для сил оборони, запровадження освітньо-професійних програм
підготовки офіцерського, сержантського та старшинського складу
з використанням досвіду бойових дій, методики підготовки, принципів і стандартів НАТО; розвиток системи воєнної науки, спрямованої
на вирішення теоретичних і практичних завдань забезпечення всеохоплювальної оборони України, розроблення новітніх систем озброєння, військової та спеціальної техніки; трансформація професійної
культури на основі принципів і стандартів НАТО в системах керівництва силами оборони, управління військами (силами), їх підготовки,
військової освіти і науки [2].
Посилює необхідність трансформації військової освіти рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року.
У цьому документі зазначено, що оновлена військова кадрова політика в силах оборони має бути орієнтована на людину, ґрунтуватися на
принципах і стандартах держав-членів НАТО та вітчизняному досвіді,
отриманому насамперед у бойових діях, а також повинна забезпечити гарантоване комплектування сил оборони професійним особовим
складом відповідно до поточних та прогнозних потреб [3]. Досягнення цієї мети потребує удосконалення системи військової освіти і підготовки військових фахівців.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різноманітні аспекти функціонування та трансформації військової освіти розглядали
С. Полторак (трансформація системи військової освіти України у контексті досягнення стандартів НАТО) [4], А. Вітченко та В. Осьодло
(розвиток системи вищої військової освіти України в контексті сучасних трансформаційних змін) [5]. Питання розвитку військової освіти в Україні, її основні напрями, зміст та перспективи реформування з урахуванням досвіду держав-членів НАТО розглядають Д. Вітер
і О. Мітягін [6]. У публікаціях науковців О. Сальнікова та В. Артамощенко представлено теоретичні аспекти державного управління
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системою військової освіти [7]. Деякі аспекти досягнення сумісності
військової освіти на засадах забезпечення якості за національними
вимогами та доктринами НАТО висвітлено у публікаціях А. Сиротенка та В. Артамощенка [8].
Водночас реалізація системи військової освіти в контексті впровадження стандартів НАТО у підготовку офіцерських кадрів для складових сектору безпеки та оборони, зокрема Національної гвардії України (далі – НГУ) та Державної прикордонної служби України (далі –
ДПСУ), потребує подальшого обговорення та моделювання.
Метою статті є узагальнення проблем трансформації системи вищої військової освіти в Україні та вироблення пропозицій щодо перспектив її подальшого вдосконалення з урахуванням національних
особливостей вітчизняної вищої військової школи і науки, а також
функціонування окремих складових сектору безпеки та оборони.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Система військової освіти є важливим компонентом сектору безпеки і оборони України. Вона забезпечує Збройні Сили, інші військові
формування та окремі складові сектору безпеки та оборони (зокрема
ДПСУ та НГУ) офіцерським і сержантським складом.
Військова освіта передбачає набуття особою комплексу професійних компетентностей відповідно до військової спеціалізації, формування та розвиток її індивідуальних здібностей та може здобуватися
одночасно з профільною середньою, професійною (професійно-технічною), фаховою передвищою чи вищою освітою [9].
Особливістю системи військової освіти України є те, що вона інтегрована у загальнодержавну систему освіти і регулюється як нормативними документами з питань загальної освіти, так і відомчими
нормативно-правовими актами. Проте в умовах російської збройної
агресії та інших потенційних гібридних загроз суверенітету нашої
держави, необхідності поповнення лав сектору безпеки і оборони
професійним та вмотивованим офіцерським і сержантським складом потребують оновлення засадничі положення державної політики
у сфері військової освіти та підготовки. Йдеться про переформатуван94
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ня алгоритму здобуття військовослужбовцями ступенів вищої освіти
і рівнів військової освіти шляхом набуття нових освітніх та професійних компетентностей, а також перехід на програми, що сумісні з програмами закладів освіти держав-членів НАТО та держав-партнерів
НАТО. Отже, головним трендом сучасних змін у системі військової
освіти України є наближення її параметрів до рівня найрозвиненіших
у військовому плані країн Північноатлантичного альянсу. При цьому
важливо забезпечити взаємне визнання дипломів вищих військових
навчальних закладів (далі – ВВНЗ) з урахуванням результатів навчання, у тому числі щодо оволодіння іноземною мовою, що оцінюється за
стандартизованими мовленнєвими рівнями відповідно до стандарту
НАТО STANAG 6001.
Загалом, трансформація військової освіти в контексті реалізації
стандартів НАТО має вирішити низку завдань, основними з яких є:
створення єдиної уніфікованої системи підготовки персоналу для
сил оборони з урахуванням досвіду держав-членів НАТО та досягнення сумісності зі збройними силами цих держав;
формування ефективної системи професійної військової освіти,
яка інтегрована в державну систему освіти;
забезпечення підготовки особового складу сил оборони оперативного та стратегічного рівнів;
формування військової еліти держави завдяки курсам лідерства;
реалізація принципу “Освіта впродовж військової (службової)
кар’єри”;
забезпечення якості вищої освіти та професійної військової освіти, яка відповідає вимогам стандарту НАТО Bi-SCD 075-007 “Освіта
і підготовка”;
створення умов для взаємовизнання сертифікатів, отриманих
у військових закладах освіти держав-членів НАТО [10].
Водночас слід визнати, що поняття “стандарти НАТО” стосовно
сфери військової освіти розуміється по різному. В одному випадку
можна говорити як про введення в систему військової освіти України
вимог стандартів НАТО (принципів, змісту, форм, методів прийомів
і засобів тощо), а в іншому – про досягнення такого рівня підготовки
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військовослужбовців сектору безпеки і оборони, який би відповідав
рівню підготовки військових фахівців найбільш боєздатних армій
країн НАТО [4].
Дослідження систем професійної військової освіти країн-членів
НАТО показує, що за зовнішньої схожості вони мають низку суттєвих
відмінностей щодо поєднання професійної військової підготовки та
освіти, термінів здобуття освіти або проходження підготовки. Так, наприклад, терміни здобуття освіти в навчальних закладах країн-членів
НАТО відповідають вимогам стосовно здобуття освітніх рівнів (“бакалавр”, “магістр”) і становлять: на тактичному рівні від 3 до 3,5 років,
на оперативному рівні – від 10 місяців до одного року, на стратегічному рівні – від 5 місяців до двох років [4].
Як правило, терміни і зміст підготовки (або підвищення кваліфікації та професійного рівня) визначаються на підставі напрямів,
мети, змісту цієї підготовки (курсів, факультативів тощо). У більшості країн-членів НАТО переважає професійна військова підготовка,
а не військова освіта, що зумовлюється малою чисельністю збройних
сил і невеликим обсягом державного замовлення. Однак спостерігається тенденція до впровадження магістерських програм на оперативному рівні, що свідчить про розуміння необхідності поглиблення
навченості та освіченості офіцерських кадрів, починаючи з бригадної ланки [4].
Ще однією тенденцією, що притаманна системі військової освіти
країн-членів НАТО (за виключенням США, де створено систему професійної військової освіти, поєднану з професійною підготовкою), є
їхня імплементація в національні системи освіти, що базуються на вимогах Болонського процесу та регулюються законодавчими або відомчими актами своїх країн у галузі освіти і науки. Подібна ситуація характерна і для України. Зокрема у європейських країнах-членах НАТО
освітні програми і програми професійного підвищення кваліфікації
військовослужбовців побудовані на європейській кредитно-трансферній системі (ECTS), для якої характерними є триступенева система
вищої освіти; додаток до дипломів бакалавра і магістра європейського
зразка; кредити ECTS як одиниці обліку навчальної роботи; модульна
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система навчання; єдині європейські оцінки; комплексне управління і
моніторинг якості вищої освіти [4].
Оскільки Україна приєдналася до «Болонського процесу» і стала
частиною європейського освітнього та наукового простору, то його
вимоги повною мірою поширюються на систему військової освіти.
Тому важливим є поєднання і врахування в системі військової освіти
як вимог європейської кредитно-трансферної системи, так і норм, вимог і правил, передбачених стандартами НАТО.
Водночас трансформація військової освіти в контексті реалізації стандартів НАТО може супроводжуватися певними негативними
явищами, що потрібно врахувати на етапі розробки та обґрунтування
концепції військової освіти та її нормативного забезпечення. На це також вказують науковці, зокрема А. Вітченко та В. Осьодло [5].
По-перше, це ризик механічного перенесення в систему військової
освіти тенденцій, що мають компілятивно-наслідувальний характер,
внаслідок чого нівелюється наукове обґрунтування цілей, змісту і результатів освітньо-професійної підготовки військовослужбовців у ВВНЗ.
По-друге, є ризик некритичного запозичення чужого досвіду,
зокрема в галузі стандартизації. Упровадженню стандартів має передувати їхній ретельний аналіз з прогнозуванням можливих наслідків
для всіх компонентів системи військової освіти.
По-третє, є ризик спотворення інноваційної сутності компетентнісного підходу щодо гнучкості підходів до розроблення стандартів
із забезпечення якості вищої освіти. Йдеться про те, що європейський
простір вищої освіти характеризується різноманітністю політичних
систем, систем вищої освіти, суспільно-культурних та освітніх традицій, мов, прагнень і очікувань. Це робить єдиний монолітний підхід
до якості та забезпечення якості у вищій освіті недоречним.
По-четверте, узагальнення зарубіжного досвіду свідчить про те,
що у світі немає абсолютно ідентичних систем вищої освіти, університетів, механізмів забезпечення якості тощо. З огляду на це цілковите
наслідування, компіляція компонентів освітнього процесу без критичного осмислення й осучаснення негативно позначаться на якості
військової освіти.
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У процесі трансформації військової освіти в контексті реалізації стандартів НАТО важливо врахувати також особливості функціонування
окремих складових сектору безпеки і оборони, зокрема НГУ та ДПСУ. Відповідно до Закону України “Про національну безпеку України” [11] НГУ є
військовим формуванням з правоохоронними функціями. Серед основних
завдань, які покладаються на НГУ, – захист та охорона життя, прав, свобод і
законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших
протиправних посягань; охорона громадського порядку та забезпечення
громадської безпеки; забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону України у взаємодії з ДПСУ; припинення терористичної діяльності та діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань, організованих злочинних груп та організацій [11]. У мирний час НГУ входить
до складу сил безпеки і виконує правоохоронні функції, а також розвиває
спроможності, необхідні для виконання завдань у складі сил оборони.
Із введенням воєнного стану НГУ приводиться в готовність до виконання
завдань за призначенням в умовах дії правового режиму воєнного стану,
входить до сил оборони, виконує завдання та підпорядковується відповідно до положень Закону України “Про правовий режим воєнного стану”
та Закону України “Про Національну гвардію України” [11].
Щодо ДПСУ, то це правоохоронний орган спеціального призначення, що реалізує державну політику у сфері безпеки державного
кордону України та охорони суверенних прав України в її виключній
(морській) економічній зоні [11].
З огляду на такі специфічні функції НГУ та ДПСУ, формат здобуття професійної військової освіти майбутніми офіцерами потребує
ретельного обговорення з урахуванням реалій вітчизняного законодавства та зарубіжного досвіду. У різних країнах Північноатлантичного альянсу є різниця у підходах до створення навчальних програм,
тому потрібно знайти основне і спільне у цих підходах і адаптувати
нову систему військової освіти до українських реалій. На думку експертів, фокус уваги потрібно зосередити на тактичному рівні освіти,
який відповідає першому (бакалаврському) рівню вищої освіти.
Відповідно до моделі, яка нині активно обговорюється, передбачається на тактичному рівні запровадження курсів професійної вій98
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ськової освіти, зокрема L1A (індивідуальна військова підготовка), L1В
(підготовка командира взводу), L1С (підготовка командира роти) та L2
(підготовка офіцерів штабу батальйону (бригади)). На оперативному
рівні військової освіти передбачається запровадження курсу L3 для підготовки офіцерів органів військового управління оперативного рівня.
Водночас є певні складнощі з реалізацією такої моделі військової
освіти у підготовці офіцерських кадрів для ДПСУ, яка здійснюється в
Національній академії Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького (далі – НАДПСУ). Згідно з чинними ліцензіями
та державним замовленням на підготовку фахівців у НАДПСУ сьогодні
на бакалаврському рівні здійснюється підготовка офіцерів зі спеціальностей “Безпека державного кордону”, “Правоохоронна діяльність”, “Філологія”, “Телекомунікація та радіотехніка”, “Психологія”. Причому здобуття вищої освіти відбувається одночасно з тактичним рівнем військової освіти. Термін підготовки – 4 роки (240 кредитів). Тому інтеграція
у підготовку курсантів додаткових курсів L1A, L1В та фахового курсу
лідерства (загальним обсягом 95 кредитів, що відповідатиме 1,5 рокам
навчання) на “цивільних” спеціальностях (“Правоохоронна діяльність”,
“Філологія”, “Телекомунікація та радіотехніка”, “Психологія”) є досить
проблематичною через відсутність необхідної кількості кредитів для
їх запровадження. При цьому зросте кількість навчальних дисциплін
у семестрах та навчальних роках, збільшиться кількість звітностей, що
порушить вимоги ЗУ “Про вищу освіту” та інших документів МОН.
Запровадження курсів професійної військової освіти зі спеціальності “Безпека державного кордону” можливе за рахунок удосконалення обов’язкової та вибіркової частини освітньої програми та
навчального плану. Водночас збільшення обсягу військової освітньої
компоненти призведе до зменшення прикордонної компоненти, обумовленої спеціальністю “Безпека державного кордону”.
Подібна ситуація має місце у підготовці офіцерських кадрів і для
НГУ з урахуванням завдань, які вирішує відомство. Зокрема з початку
2022-го навчального року (серпень – вересень) за планом курсанти Київського інституту Національної гвардії України, які навчаються за спеціальностями “Право” і “Державна безпека”, мають розпочати навчан№ 1(28). Частина 1
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ня за перспективною системою військової освіти, прийнятою у країнах-членах НАТО. Головна відмінність підходів цієї освіти – кореляція
з кар’єрою офіцера, коли отриманню вищого звання та призначенню на
вищу посаду передує обов’язкове підвищення рівня військової освіти
[12]. Тож постає завдання запровадження курсів професійної військової освіти (L1A, L1В, L1С) в систему підготовки майбутніх офіцерів НГУ.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, система військової освіти є важливим компонентом сектору
безпеки і оборони України. Вона забезпечує Збройні Сили й інші військові формування та окремі складові сектору безпеки та оборони офіцерським і сержантським складом. Особливістю системи військової освіти
України є те, що вона інтегрована у загальнодержавну систему освіти і
регулюється як нормативними документами з питань загальної освіти,
так і відомчими нормативно-правовими актами. Трансформація системи військової освіти в контексті реалізації стандартів НАТО у підготовку
офіцерських кадрів для НГУ та ДПСУ потребує подальшого обговорення
та моделювання. На цей процес впливає зростання вимог європейських
та світових стандартів щодо здійснення професійних функцій; потреба у
розвитку лідерських якостей майбутніх офіцерів, які в умовах гібридної
війни проти нашої країни змушені виконувати не лише суто професійні
функції, а й військові; запровадження системи підготовки персоналу за
принципом “освіта впродовж службової кар’єри”; поліпшення рівня володіння англійською мовою випускниками ВВНЗ.
Перспективами подальших досліджень є обґрунтування моделі реалізації системи військової освіти, узгодженої зі стандартами
НАТО, у підготовку офіцерських кадрів для складових сектору безпеки та оборони, зокрема Національної гвардії України та Державної
прикордонної служби України.
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Klachko V., Biliavets S., Didenko O., Demianiuk Yu. Current State,
Problems, and Prospects for Transforming Military Education in the
Context of Implementing NATO Standards
The article presents the results of research, publications, and regulations
that reveal the current situation, problems, and prospects for the transformation of military education in the context of the implementation
of NATO standards. It has been found that improving the system of
military education is relevant, since it is an important component of the
security and defense sector of Ukraine and provides the Armed Forces,
other military formations and individual components of the security
and defense sector, in particular the National Guard of Ukraine and
the State Border Guard Service of Ukraine, with officer personnel. The
peculiarity of Ukraine’s military education system is that it is integrated
into the nationwide system of education and is regulated by both normative documents on general education and departmental normative
legal acts. Transformation of military education in the context of the
implementation of NATO standards involves the creation of a single
unified system of training for the defense forces, taking into account the
experience of NATO member states and achieving interoperability with
the armed forces of these states, as well as the formation of an effective
system of professional military education, integrated into the state system of education. A study of the professional military education systems of NATO member countries shows that although they appear to
be similar, they have a number of significant differences in terms of
professional military training and education, the timing of education or
training. For Ukraine, as well as for the European countries of NATO,
it is characteristic that educational programs are built on the European
credit transfer system (ECTS), which is characterized by a three-level
system of higher education. Therefore, under current conditions, it is
important to combine and take into account in the military education
system both the requirements of the European credit-transfer system
and the regulations and rules stipulated by NATO standards.
It has been found that the transformation of military education in the
context of the implementation of NATO standards can be accompanied
by certain negative phenomena, which should be taken into account at
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the stage of development and justification of the concept of military education and its normative support. In the process of transformation of military education in the context of the implementation of NATO standards,
it is important to take into account the specifics of the functioning of the
individual components of the security and defense sector.
Key words: military education; NATO standards; tactical level of military education; officers; higher military education institutions; training
system.
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СТАН ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТНЬОЇ
ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ
У статті подано результати аналізу системи освітньої підготовки
персоналу в Державній прикордонній службі України (ДПСУ), дієвого варіанта реалізації освітньої підготовки у відомчому вищому військовому навчальному закладі, робочих моделей підготовки
здобувачів освіти в навчальних закладах ДПСУ, а також проблем,
що потребують розв’язання в кожному з них. З’ясовано, що на
цей час підготовка особового складу ДПСУ здійснюється з урахуванням вимог чинних законів України, розпоряджень Кабінету Міністрів України, директив і наказів Адміністрації Держприкордонслужби, статутів Збройних Сил України та інших керівних
документів. Підготовка особового складу ДПСУ поділяється на
три види – базову (початкову) підготовку, поточну підготовку та
підвищення кваліфікації. Базова підготовка та підвищення кваліфікації, на відміну від поточної підготовки, реалізуються, як правило, у відомчих закладах освіти ДПСУ і є освітньою підготовкою
персоналу.
З’ясовано, що сучасному етапу розвитку вітчизняної освіти загалом і військової зокрема притаманні певні тенденції, а саме: запровадження нових стандартів з окремих спеціальностей для різних
рівнів освіти; позиціонування освіти, як продуктивної сили соціально-економічного розвитку країни; реалізація нових підходів
щодо забезпечення якості освітніх послуг закладами вищої освіти
шляхом започаткування діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; трансформація військової освіти
у зв’язку з впровадженням стандартів НАТО. Ці тенденції обумовлюють необхідність перегляду підходів щодо підготовки персоналу
навчальними закладами ДПСУ.
Визначено, що в сучасних умовах актуальним завданням для системи освітньої підготовки персоналу ДПСУ є урахування тенденцій
в галузі освіти, а також готовність реагувати на виклики збройного характеру. Реалізація цього завдання потребує впровадження
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низки змін, об’єктивність яких залежить від правильного визначення стану системи і діагностування наявних проблем.
Ключові слова: освітня підготовка персоналу; трансформація військової освіти; професійна підготовка; вищі військові навчальні заклади; освітня діяльність; Державна прикордонна служба України.

1. ВСТУП

Відповідно до Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 533 [1], з метою удосконалення рівня підготовки особового складу Державної прикордонної
служби України (далі – ДПСУ) та якісного виконання завдань оперативно-службової діяльності підготовка особового складу здійснюється з урахуванням вимог законів України “Про Національну безпеку
України” [2], “Про Державну прикордонну службу України” [3], “Про
оборону України” [4], “Про освіту”, “Про вищу освіту” [5], розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року” від 24.07.2020
№ 687-р [6], директиви Адміністрації ДПСУ “Про реалізацію державної політики у сфері безпеки державного кордону України, охорони суверенних прав України у її прилеглій та виключній (морській)
економічній зонах у 2021 році” [7], статутів Збройних Сил України
[8], Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21.08.2019 № 800 [9], наказу Адміністрації ДПСУ “Про підготовку особового складу Державної прикордонної служби України
у 2021 році” від 07.12.2020 № 126 [10] та інших керівних документів
Адміністрації ДПСУ.
Видами підготовки особового складу ДПСУ, що визначені документом [10], є базова (початкова) підготовка, поточна підготовка та
підвищення кваліфікації.
Базова підготовка передбачає процес набуття первинних знань, умінь
та навичок, формування і розвиток професійних компетентностей особового складу, необхідних для виконання службових обов’язків.
№ 1(28). Частина 1
2022

107

ПЕДАГОГiЧНi НАУКИ

Поточна підготовка – це цілеспрямований та організований процес навчання особового складу без відриву від виконання службових
обов’язків у підрозділах та органах з метою удосконалення і підтримання на належному рівні знань, умінь та навичок, необхідних для виконання функціональних обов’язків за посадовим призначенням
та дій у складі підрозділу як у мирний час, так і в особливий період.
Підвищення кваліфікації являє собою підвищення рівня готовності особового складу ДПСУ до виконання їх службових завдань,
набуття здатності виконувати додаткові завдання і обов’язки шляхом
отримання нових знань та вмінь у межах службової діяльності.
Базова підготовка та підвищення кваліфікації, на відміну від поточної підготовки, у ДПСУ реалізуються, як правило, у відомчих закладах освіти. Тому зазначені види підготовки прийнято називати освітньою підготовкою персоналу.
З урахуванням результатів узагальнення публікацій [5], [11], [12]
з’ясовано, що сучасному етапу розвитку вітчизняної освіти загалом і
військової зокрема притаманні певні тенденції, а саме:
запровадження нових стандартів освіти з окремих спеціальностей для різних рівнів освіти;
позиціонування освіти, як продуктивної сили соціально-економічного розвитку країни [11];
реалізація нових підходів щодо забезпечення якості освітніх
послуг закладами вищої освіти шляхом започаткування діяльності
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти [5];
трансформація військової освіти [12].
Ці тенденції обумовлюють необхідність перегляду підходів щодо
підготовки персоналу кожним навчальним закладом держави загалом
і навчальними закладами ДПСУ зокрема.
Позитивним прикладом оперативної адаптації діяльності закладів освіти до зазначених тенденцій у галузі освіти в Україні є діяльність вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) Збройних
Сил України та інших військових формувань, для яких актуальним
завданням у сучасних умовах є трансформація освітньої підготовки з урахуванням викликів і загроз збройного характеру. Реалізація
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такої трансформації потребує впровадження низки змін, об’єктивність яких залежить від правильного визначення стану системи і діагностування наявних проблем.
Отже, метою статті є узагальнення результатів аналізу стану
та актуальних проблем освітньої підготовки персоналу ДПСУ в умовах трансформації військової освіти.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Для досягнення визначеної мети вбачається за доцільне: здійснити аналіз системи освітньої підготовки персоналу в ДПСУ, дієвого
варіанта реалізації освітньої підготовки у відомчому ВВНЗ, робочих
моделей підготовки здобувачів освіти в навчальних закладах ДПСУ,
а також проблем, що потребують розв’язання.
Представимо характеристику системи освітньої підготовки персоналу в ДПСУ. Її суб’єктами є:
1) управління професійної підготовки Департаменту персоналу
Адміністрації ДПСУ;
2) заклади освіти:
Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького (НАДПСУ);
Головний центр підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора І. Момота (Головний
центр підготовки особового складу);
Навчальний центр Морської охорони Державної прикордонної
служби України (Навчальний центр Морської охорони);
Кінологічний навчальний центр Державної прикордонної служби
України (Кінологічний навчальний центр);
3) відділи професійної підготовки регіональних управлінь ДПСУ;
4) відділи професійної підготовки прикордонних загонів і частин
центрального підпорядкування.
Підсистему освітньої підготовки складають заклади освіти ДПСУ.
Національна академія Державної прикордонної служби України
забезпечує підготовку офіцерського складу тактичного, оперативного
та стратегічного рівнів військової освіти.
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Головний центр підготовки особового складу забезпечує первинну підготовку молодших інспекторів прикордонної служби, водіїв,
кухарів, операторів (екіпажів) БпЛА (БпАК), підвищення кваліфікації
особового складу (з отриманням нових військово-облікових спеціальностей), а також підготовку вузькопрофільних спеціалістів бойової
спрямованості.
Навчальний центр Морської охорони забезпечує первинну підготовку
молодших фахівців артилерійського, протичовнового озброєння; енергетичних установок; навігаційних приладів та систем; радіолокаційних, гідроакустичних станцій та комплексів; візуального зв’язку, а також молодших керівників, старшин команд на курсах підвищення кваліфікації.
Кінологічний навчальний центр забезпечує первинну підготовку
молодших інспекторів прикордонної служби, інспекторів-кінологів.
Освітня підготовка персоналу здійснюється за відповідними
освітніми програмами на таких рівнях:
перший (бакалаврський) рівень;
другий (магістерський) рівень;
третій (освітньо-науковий) рівень;
первинна професійна підготовка персоналу;
перепідготовка персоналу;
підвищення кваліфікації персоналу.
Дієвий варіант реалізації освітньої підготовки за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти, що здійснюється у
НАДПСУ з урахуванням загроз і ризиків щодо можливості продовження
підготовки за окремими спеціальностями подано у табл. 1.
Таблиця 1

Дієвий варіант реалізації освітньої підготовки в НАДПСУ
Рівень
вищої освіти

Спеціальність

1

2

Перший
(бакалаврський)
110

252 Безпека
державного
кордону

Освітньопрофесійна
програма
3

Безпека державного кордону

Збірник
наукових праць

Наявність
ліцензії
4

+

Примітка
5
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Продовження табл. 1
1

2

262 Правоохоронна
діяльність

Другий
(магістерський)

3

4

Організація діяльності інженерно-технічних підрозділів ДПСУ
Організація діяльності кінологічних
підрозділів ДПСУ

+

+
+

035 Філологія
053 Психологія
172 Телекомунікації і
радіотехніка

+

252 Безпека
державного
кордону
262 Правоохоронна
діяльність

+
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+
+

+

Наявна
загроза
щодо можливості
продовження підготовки
Наявна
загроза
щодо можливості
реалізації
якісної
військово-прикордонної
підготовки

Наявна загроза щодо
можливості продовження
підготовки
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Закінчення табл. 1
1

2

256 Національна безпека (сфера
прикордонної діяльності)

3

4

+

5

(для оперативностратегічного
рівня)
Наявна
загроза
щодо можливості
продовження підготовки

Наведені в табл. 1 загрози обумовлені причинами, які можуть
бути оцінені з табл. 2.
Таблиця 2

Обмеження, що формуються суб’єктами, діяльність
яких визначає загрози та ризики щодо можливості
провадження освітньої діяльності в НАДПСУ
Суб’єкти, діяльність
яких визначає загрози
та ризики щодо можливості провадження
освітньої діяльності
1

Міністерство освіти
і науки України

Зміст обмежень

2

Затвердження стандарту вищої освіти з спеціальності 262 “Правоохоронна діяльність” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з терміном підготовки на ній у 180 кредитів ЄКТС (3 роки навчання)
Затвердження таких стандартів вищої освіти з окремих спеціальностей, які не дозволяють реалізувати підготовку на них військових фахівців
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Закінчення табл. 2
1

2

(приклад, спеціальність 274 “Автомобільний транспорт”)
Міністерство оборони України

Професіоналізація військової освіти згідно зі
стандартами НАТО, запровадження курсів лідерства

Міністерство внутрішніх справ України

Можливість заборони здійснення підготовки у
ВВНЗ фахівців за спеціальністю 262 “Правоохоронна діяльність”

Щодо робочих моделей підготовки здобувачів освіти в навчальних закладах ДПСУ, то на даний час з кожної спеціальності вони
визначаються стандартами вищої освіти, які чітко регламентують
обсяг освітньої програми, що має бути спрямований на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, а також статтею 62 Закону України “Про вищу освіту”.
Відповідно до цієї статті, особи, які навчаються у ЗВО, мають право
на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною
освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить
не менше як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених
для рівня вищої освіти.
З огляду на вищевикладене, зазначимо, що для спеціальності 252
“Безпека державного кордону” робоча модель освітньої підготовки
офіцерського складу в НАДПСУ може мати вигляд, що показано на
рис. 1. Схожа модель має місце і з інших спеціальностей, що реалізуються в Національній академії.
Діючі моделі освітньої підготовки молодших фахівців у навчальних центрах ДПСУ мають вигляд, що може бути оцінений з
рис. 2–4.

№ 1(28). Частина 1
2022

113

Рис. 1. Робоча модель освітньої підготовки офіцерського складу в НАДПСУ зі спеціальності 252
“Безпека державного кордону”
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Рис. 2. Робоча модель освітньої підготовки молодшого інспектора прикордонної служби
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Рис. 3. Робоча модель освітньої підготовки молодших фахівців для загонів морської охорони
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Рис. 4. Робоча модель освітньої підготовки інспектора-кінолога
(з числа військовослужбовців)
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Водночас доводиться констатувати наявність проблем, що супроводжують функціонування системи освітньої підготовки персоналу ДПСУ
та потребують розв’язання. Йдеться про відсутність уніфікації єдиної
системи військової підготовки персоналу для сил безпеки і оборони
з урахуванням досвіду держав-членів НАТО; незбалансованість співвідношення складових військової освіти та уніфікованих програм підготовки прикордонників країн ЄС, що реалізуються в робочих програмах
підготовки прикордонників; труднощі інтегрування системи військової
освіти в державну систему освіти; соціальну незахищеність випускників
спеціальності 252 “Безпека державного кордону” через відсутність можливості отримання на цій спеціальності освіти з “цивільної спеціальності”; низький рівень фахової підготовки молодшого персоналу ДПСУ.
Системними актуальними проблемними питаннями, що потребують врегулювання, є:
удосконалення системи підпорядкування закладів освіти ДПСУ;
удосконалення вимог до кандидатів на посади керівників закладів
освіти та порядку їх призначення з урахуванням змін до Положення
про Міністерство внутрішніх справ України, унесених постановою
Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 534;
необхідність запровадження цільових показників діяльності закладів освіти, здобуття яких повинен забезпечити керівник, формування механізмів перевірки їх досягнення та визначення порядку щорічного звітування керівника закладу освіти перед засновником або
уповноваженим ним органом.
Можна також виокремити проблемні питання щодо функціонування закладів освіти в частині удосконалення освітньої діяльності
та вдосконалення їх навчальної матеріально-технічної бази.
Водночас для кожного закладу освіти ДПСУ притаманні й інші
проблемні питання щодо удосконалення освітньої діяльності. Зокрема Національній академії необхідно:
адаптувати зміст та обсяг L-курсів з урахуванням забезпечення
виконання освітньо-професійних програм відповідних рівнів вищої
освіти в обсязі, визначеному стандартами вищої освіти за спеціальностями, підготовка за якими здійснюється в НАДПСУ;
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оновити освітні програми тематикою L-курсів з одночасним урахуванням положень програм підготовки прикордонників у Європейському Союзі (ССС), а також досвіду діяльності прикордонних підрозділів під час проведення АТО та ООС;
переглянути підходи щодо підготовки офіцерів-прикордонників
на базі спеціальності 262 “Правоохоронна діяльність”;
переглянути підходи щодо підготовки офіцерів-прикордонників
на базі спеціальностей, які не відносяться до галузі знань 25 “Воєнні
науки, національна безпека, безпека державного кордону”;
підготувати науково-педагогічний склад (НПС) кафедр загальновійськових дисциплін та воєнного мистецтва до використання в освітньому процесі систем імітаційного моделювання VBS-3
та JCATS;
підвищити кваліфікацію НПС кафедри загальновійськових дисциплін з питань прийняття рішень за технологією TLP та MDMP;
підвищити кваліфікацію НПС кафедр логістики та загальновійськових дисциплін з питань “Тактичної медицини” та “Мінно-вибухової підготовки” відповідно, з отриманням сертифікатів;
підвищити кваліфікацію НПС окремих кафедр Національної академії щодо знання та застосування в освітньому процесі англійської
мови;
оптимізувати перелік та зміст курсів підвищення кваліфікації
в межах реалізації післядипломної освіти.
Щодо удосконалення навчальної матеріально-технічної бази необхідно:
облаштувати навчальні лабораторії кафедр загальновійськових
дисциплін та воєнного мистецтва комп’ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням (VBS-3 та JCATS);
забезпечити кафедру загальновійськових дисциплін міношукачами Garett gti 2500, СВП, топографічними картами, виготовленими
за стандартами НАТО, імітаційними засобами, вибуховими речовинами, холостими набоями;
забезпечити у повному обсязі кафедру логістики розхідними матеріалами з “Тактичної медицини”;
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забезпечити кафедру телекомунікаційних та інформаційних систем радіосистемою Aselsan VRC-9661, ABЗK ASELSAN IP-6680;
обладнати мультимедійний інтерактивний стрілецький тир.
Для Головного центру підготовки особового складу у контексті
удосконалення освітньої діяльності необхідно вирішити такі проблемні питання:
визначити кваліфікаційні вимоги до випускників у частині обсягів і змісту їхньої загальновійськової підготовки, а також рівня її уніфікації з підготовкою в НАДПСУ;
визначити кваліфікаційні вимоги до випускників, які пройшли
курс лідерства базового рівня та середнього рівня;
визначити ступінь уніфікації підготовки рядового та сержантського складу ДПСУ (як персоналу правоохоронного відомства)
та молодшого особового складу інших складових сектору безпеки і
оборони України;
розробити програми курсів лідерства базового та середнього рівня;
підготувати викладачів до виконання завдань щодо навчання особового складу за новоствореними програмами підвищення кваліфікації;
удосконалити програми підготовки молодших інспекторів прикордонної служби з урахуванням вимог ССС.
Також доводиться констатувати відсутність для охочих проходити службу в ДПСУ практики укладання контрактів рядового складу
та призначення їх на посади курсантів навчальних центрів. Спостерігається низький конкурс осіб, охочих проходити навчання з перспективою призначення на посади молодших інспекторів прикордонної
служби у зв’язку з недостатнім рівнем грошового забезпечення, а також недостатня укомплектованість викладацьким складом.
Щодо удосконалення навчальної матеріально-технічної бази в Головному центрі підготовки особового складу необхідно:
облаштувати класи циклової комісії прикордонного контролю сучасними зразками технічних засобів;
забезпечити циклову комісію інженерної підготовки, зв’язку
та підготовки кухарів сучасними зразками механізованого інструмента і майном за напрямом тилового забезпечення;
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реконструювати гуртожитки;
оновити бібліотечний фонд та провести реконструкцію 1-го напрямку стрільбища.
Інші навчальні центри ДПСУ також мають проблемні питання,
що пов’язані з реалізацією освітньої діяльності та станом навчальної
матеріально-технічної бази. Так, наприклад, у Навчальному центрі
Морської охорони доводиться констатувати недостатню укомплектованість викладацько-інструкторським складом, зокрема фахівцями
морської справи. Значною є питома вага викладачів пенсійного віку,
що зумовлює відсутність резерву у призначенні на посади педагогічних працівників і труднощі в оволодінні новими технологіями
навчання. Що стосується навчальної матеріально-технічної бази, то
відсутні зразки сучасного озброєння і технічних засобів, якими оснащений корабельно-катерний склад загонів Морської охорони; бракує
транспорту для пасажирських перевезень, необхідного для забезпечення проведення практичних занять. Також потребує проведення
поточного ремонту будівель (навчальних корпусів та гуртожитків),
потребує оновлення комп’ютерна техніка, мультимедійне обладнання, удосконалення навчальної матеріально-технічної бази відповідно
до перспектив оснащення корабельно-катерного складу загонів Морської охорони та її планомірного нарощування відповідно до сучасних
вимог. Йдеться про створення 4 навчально-тренувальних комплексів:
навігаційного тренажера ходового містка корабля (катеру); комплексу
для підготовки персоналу відділів спеціальних дій, що включає фрагмент корпусу судна, бойовий стрілецький тир та 2 смуги перешкод;
навчально-тренувального комплексу водолазної підготовки; навчального полігону боротьби за живучість.
Дещо іншим є коло проблем, пов’язаних із впровадженням освітньої діяльності в Кінологічному навчальному центрі. Узагальнення
аналізу стану освітньої діяльності дозволяє констатувати необхідність
дотримання ліцензованого обсягу на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за професією
“Кінолог» з огляду на можливості Кінологічного навчального центру
щодо підготовки військових фахівців-кінологів для потреб ДПСУ;
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невідповідність державного замовлення штату Кінологічного навчального центру, наявній матеріально-технічній базі; відсутність державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти для професій “Кінолог”, “Молодший інспектор прикордонної служби”, що передбачені ст. 7 Закону України “Про професійну (професійно-технічну)
освіту”; значне перевищення допустимої норми навантаження на викладацький склад, в тому числі у зв’язку з його залученням до нефахової підготовки військовослужбовців строкової служби і, як наслідок, недостатність часу для підвищення кваліфікації викладацького
складу; відсутність мотивації у кінологів щодо оцінювання їхньої
підготовки у зв’язку зі скасуванням надбавки до посадового окладу
військовослужбовцям (працівникам) кінологам з урахуванням рівня
підготовки кінолога і службового собаки; необхідність удосконалення
програм підготовки інспекторів-кінологів.
Також потребують вирішення проблемні питання, пов’язані з навчальною матеріально-технічною базою. Йдеться про відсутність: навчального автомобільного пункту пропуску; достатньої кількості місць
у гуртожитках для розміщення слухачів та в казармах для розміщення військовослужбовців строкової служби; достатньої кількості техніки (автобуси, спеціально обладнані автомобілі) для перевезення особового складу
і службових собак до місць проведення занять; механізму направлення
списаної (конфіскованої судами в т. ч. за спробу контрабанди) техніки, яка
може бути використана в навчанні, до Кінологічного навчального центру.
Треба окремо зазначити, що окреслені проблеми корелюють
із встановленими в межах виконання проєкту “Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)”, який
фінансується ЄС та реалізується Міжнародним центром розвитку
міграційної політики (МЦРМП). Матеріали звіту МЦРМП щодо загальної оцінки системи підготовки кадрів Державної прикордонної
служби України містять оцінку поточного стану професійної підготовки ДПСУ, спроможності проведення навчання, навчальної матеріально-технічної бази, можливостей проведення дистанційного навчання, міжнародної технічної допомоги та співробітництва в освітніх
питаннях; наявних програм професійної підготовки, прогалин і по122
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треб у сфері інституційної системи підготовки кадрів ДПСУ, а також
рекомендації щодо подальшого розвитку системи підготовки кадрів
ДПСУ, навчальних програм та спільних навчальних програм для інтеграції належної практики ЄС та міжнародної практики. Більш детальний зміст окреслених питань поданий у звіті Міжнародного центру
розвитку міграційної політики [13].
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

На даний час система освітньої підготовки в ДПСУ потребує значного корегування, необхідність якого випливає з сучасних тенденцій
в Україні в галузі освіти та військової освіти загалом і стану справ у закладах освіти ДПСУ зокрема.
Проведений у статті аналіз стану та актуальних проблем освітньої підготовки персоналу ДПСУ в умовах трансформації військової
освіти дозволяє наблизитися до розуміння можливих шляхів і способів вирішення проблемних питань. Також напрямом подальших досліджень може бути проведення аналізу нормативно-правового підґрунтя формування Концепції трансформації освітньої підготовки
персоналу ДПСУ та безпосередньо формування останньої.
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Levadnyi I., Phihura O., Borovyk O. State and current problems of educational training of Ukrainian Border Guard personnel in the context of the transformation of military education
The article presents the results of the analysis of the system of educational
training of personnel of the State Border Guard Service of Ukraine (SBGSU), the current version of the implementation of educational training in the
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departmental military higher education institution, the current models of
training of applicants for education in educational institutions of SBGSU, as
well as the problems that need to be solved in each of them. It has been established that at present the training of personnel of the State Border Guard
Service of Ukraine is based on the requirements of existing laws of Ukraine,
the orders of the Cabinet of Ministers of Ukraine, directives and orders of the
State Border Guard Service Administration, regulations of the Armed Forces
of Ukraine and other governing documents. The training of SBGSU personnel is divided into three types – basic (initial) training, ongoing training, and
advanced training. Basic training and advanced training, as opposed to ongoing training, are implemented, as a rule, in the departmental educational
institutions of the SBGSU and are in fact educational training of personnel.
It has been revealed that the modern stage in the development of domestic education in general and military education in particular is characterized by certain trends, namely: introduction of new standards for
certain specialties for different levels of education; positioning education
as a productive force for the socio-economic development of the country;
implementation of new approaches to ensure the quality of educational services by higher education institutions through the creation of the
National Agency for Quality Assurance in Higher Education; the transformation of military education due to the implementation of NATO
standards. These trends necessitate a reconsideration of approaches to
personnel training by SBGSU educational institutions.
It has been established that in modern conditions the urgent task for the system
of educational training of the personnel of the SBGSU is to take into account
trends in education, as well as preparedness to respond to the challenges of the
armed nature. The implementation of this task requires the introduction of a
number of changes, the objectivity of which depends on the correct identification of the state of the system and the diagnosis of existing problems.
Key words: personnel training; transformation of military education;
professional training; higher military educational institutions; educational activities;; State Border Guard Service of Ukraine.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
У статті подано результати дослідження щодо вдосконалення
системи підготовки та підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників Збройних Сил України. Презентовану перспективну модель системи підготовки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників Збройних
Сил України було розроблено відповідно до сучасних вимог нормативно-правових актів України, Міністерства оборони України,
досвіду підготовки відповідних наукових та науково-педагогічних
кадрів провідних країн членів НАТО та особливостей існуючої національної системи підготовки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників Збройних Сил України.
Упровадження перспективної моделі системи підготовки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників
Збройних Сил України базується на існуючій національній системі
підготовки кадрів, для Збройних Сил України, не потребує значних
матеріально-технічних, фінансових витрат та дозволяє використовувати сучасні прогресивні методики, інформаційно-комунікаційні технології навчання. Водночас відповідні рекомендації
та пропозиції щодо впровадження перспективної моделі системи
підготовки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників Збройних Сил України потребують внесення
змін у нормативно-правові акти України та службові документи
Міністерства оборони України. Очікуваний результат упровадження перспективної моделі системи підготовки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників
Збройних Сил України передбачає збереження самоідентичності
існуючої національної системи підготовки кадрів з елементами
трансформації та її оптимізації.
Ключові слова: вища військова освіта; вищі військові навчальні заклади; післядипломна професійна освіта; підвищення кваліфікації
наукових і науково-педагогічних працівників (НіНПП) ЗС України;
модель системи підготовки НіНПП у ЗС України.
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1. ВСТУП

Постановка проблеми у загальному вигляді. На сучасному етапі
розвитку та реформування Збройних Сил України (далі – ЗС України)
пріоритетним є питання підготовки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників.
Система вищої освіти нашої держави в цілому передбачає вирішення питання щодо підготовки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників, але недосконалість чинного законодавства України та його невідповідність тенденціям змін у
концептуальних основах дій ЗС України обумовлює актуальність проведення наукового дослідження й осмислення його результатів для
розробки пропозицій та прийняття раціональних рішень на реформування система вищої військової освіти відповідно до викликів часу.
Виклики та загрози національної безпеки, які зараз існують
у державі, вимагають своєчасного та адекватного реагування на них.
У ЗС України виникла потреба щодо створення такої системи підготовки та підвищення кваліфікації керівного складу та наукових і науково-педагогічних кадрів, яка б характеризувалась гнучкістю і ефективністю та відповідала потребам і завданням військової організації
з урахуванням реальних економічних можливостей держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти впровадження акмеологічного підходу в професійну підготовку майбутніх офіцерів, а також різноманітні аспекти професійного зростання
та лідерства були предметом уваги Г. Артюшина, О. Діденка, А. Балендра, А. Галімова, О. Торічного, А. Шабалдака, С. Шумовецької та
інших. Також представляє інтерес дослідження О. Маслій, який дослідив теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах, визначив
і обґрунтував педагогічні умови підвищення ефективності формування лідерських якостей в умовах ВВНЗ. Теоретичні й методичні
аспекти формування лідерської компетентності офіцерів Збройних Сил України були предметом уваги О. Бойка. Незважаючи на
це, узагальнення результатів аналізу бази досліджень з проблеми
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професійного зростання, а також вивчення стану розробленості проблеми у системі вищої військової освіти засвідчує недостатність спеціальних наукових розвідок, у яких було б ґрунтовно досліджено акмеологічні засади професійного зростання майбутніх офіцерів з урахуванням досвіду впровадження компетентнісного підходу, подано
рекомендації щодо екстраполяції основних теоретичних положень
на підготовку офіцера у контексті акмеологічного підходу. Окреслені
питання вимагають виваженого вивчення й узагальнення.
Метою статті є наукове обґрунтування та розробка перспективної моделі системи підготовки та підвищення кваліфікації наукових
та науково-педагогічних працівників ЗС України, відповідні рекомендації та пропозиції щодо впровадження моделі, внесення змін у нормативно-правові акти України та службові документи Міністерства
оборони України (далі – МО України).
Актуальність розробки перспективної моделі системи підготовки
та підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників у ЗС України полягає в тому, що:
по-перше, переважна більшість офіцерів випускників вищих військових навчальних закладів отримує перший (бакалаврський) рівень
вищої освіти, що відповідає сьомому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій [1].
Сьогодні такий рівень освіти є вкрай недостатнім і створює
загрозу для цієї категорії офіцерів випускників у вигляді неможливості подальшого проходження служби (службового росту), починаючи з посад батальйонної ланки (посада викладача у вищому
військовому навчальному закладі (далі – ВВНЗ), молодшого наукового співробітника у науково-дослідної установи (далі – НДУ)
відповідно до кваліфікаційних вимог [2], право обіймати посаду
наукових і науково-педагогічних працівників (далі – ННПП) надається особам, які мають вищу освіту другого (магістерського) рівня
і за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають
вимогам нормативно-правових актів України установленим до наукових і науково-педагогічних працівників та умовам оголошеного
конкурсу;
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по-друге, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти [2] суттєво
обмежує можливості працевлаштування офіцерів-випускників на цивільну посаду, у випадку втрати працездатності і звільнення з лав ЗС
України за станом здоров’я, що своєю чергою знижує мотивацію офіцерів-випускників та їх соціальні гарантії і можливості соціального
захисту, які надає держава для цієї категорії громадян;
по-третє, з кожним роком у навчальних планах підготовки військових фахівців з’являються нові навчальні дисципліни, які скорочують бюджет інших фундаментальних, природничих, гуманітарних
та соціально-економічних дисциплін. Такий стан справ не відповідає
світовому досвіду підготовки кадрів провідних країн-членів НАТО,
передовим освітнім парадигмам вищої освіти та украй негативно
впливає на якість підготовки майбутніх офіцерів-лідерів.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Головна особливість підготовки науково-педагогічних працівників для вищих військових навчальних закладів полягає у тому, що в
системі військової освіти спеціальні (фахові) педагогічні військові навчальні заклади не створені. Підготовка військових фахівців будь-якого напряму, спеціальності чи спеціалізації у ВВНЗ здійснюється на загальних підставах з рівня профільної середньої освіти у військових
коледжах і ліцеях або з рівня повної загальної середньої освіти [1].
Набір і підготовка у ВВНЗ МО України військовослужбовців, які
одразу (як це практикується у ВНЗ МОН України) після закінчення
навчального закладу на професійній основі здійснюватимуть освітню
діяльність, не передбачається.
Офіцери до освітньої діяльності у ВВНЗ можуть повернутися
лише після отримання практичного досвіду у військах [4].
Офіцери з рівнем підготовки “бакалавр” незалежно від набутого
практичного досвіду у військах не можуть бути призначеними на посади НПП ВВНЗ. Ця категорія офіцерів до призначення на посади НПП
ВВНЗ повинна пройти підготовку фахівців оперативно-тактичного рівня у ВВНЗ або отримати повну вищу освіту освітньо-кваліфікаційного
рівня “магістр” у ВНЗ МОН України за відповідною спеціальністю.
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Підготовка офіцерів, призначених у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) безпосередньо з військ (сил) на посади керівного складу, науково-педагогічних (педагогічних), наукових працівників, здійснюється на відповідних курсах у ВВНЗ (ВНП ВНЗ).
Підготовка наукових і науково-педагогічних працівників вищої
кваліфікації у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) організовується і проводиться в докторантурі, ад’юнктурі та шляхом здобуття наукового ступеня поза
докторантурою та ад’юнктурою [3].
Загалом система підготовки наукових і науково-педагогічних працівників в ЗС України забезпечує організацію освітньої і наукової діяльності на достатньо високому науковому методичному рівні. Слабким місцем у цій системі є тривала підготовка наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації з наукових спеціальностей,
що передбачають присудження наукового ступеня кандидата військових наук (доктора військових наук), оскільки ад’юнкти (докторанти)
повинні мати оперативно-тактичний або оперативно-стратегічний
рівень підготовки і відповідний досвід управління військовими підрозділами (частинами).
Система підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів
у ЗС України має забезпечити гарантоване та стійке комплектування
військ (сил) військовими кадрами з високими професійними та морально-психологічними якостями, водночас здатними якісно здійснювати наукову і науково-педагогічну діяльність.
На сьогодні існуюча система підготовки та підвищення кваліфікації керівного складу та наукових і науково-педагогічних кадрів
у ЗС України [5], яка здійснюється у рамках післядипломної професійної освіти, не повною мірою забезпечує підготовку та підвищення
кваліфікації керівного складу та наукових і науково-педагогічних кадрів у ЗС України протягом всієї професійної діяльності, тому потребує системного вдосконалення й оновлення її змісту.
Для підготовки та підвищення кваліфікації керівного складу
ВВНЗ та науково-дослідницьких установ (далі – НДУ) Міністерства
оборони України (далі – МО України), наукових і науково-педагогічних кадрів у ЗС України нами запропоновано використовувати
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вже існуючу мережу закладів, установ, підрозділів з певною трансформацією [2]. До неї включити:
вищі військові навчальні заклади ЗС України;
військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів України;
науково-дослідні установи ЗС України.
Обґрунтування та визначення напрямків створення сучасної системи підготовки та підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників для ЗС України розглянуті нами під час дослідження в рамках НДР “ПІДГОТОВКА-В”.
Перспективна модель підготовки та підвищення кваліфікації керівного складу ВВНЗ та наукових і науково-педагогічних кадрів у ЗС України, яка пропонується творчим колективом Військової академії (м. Одеса), розроблено відповідно до чинного законодавства та інших нормативно-правових актів у сфері підготовки та підвищення кваліфікації
НіНПП, сучасного підходу щодо створення військових освітніх структур, їх функціонування і взаємодії з цивільними вищими навчальними
закладами та на основі критичного аналізу існуючої системи.
З урахуванням того, що випускники ВВНЗ в залежності від спеціальності (спеціалізації) отримають різний ступінь віщої освіти, перспективну модель підготовки НіНПП у ЗС України умовно можливо
розділити на дві складові (гілки):
1. Модель підготовки НіНПП у ЗС України, які мають вищу освіту
за ступенем вищої освіти “Магістр”.
2. Модель підготовки НіНПП у ЗС України, які мають вищу освіту
за ступенем вищої освіти “Бакалавр”.
Модель підготовки НіНПП у ЗС України, які мають вищу освіту
за ступенем вищої освіти “Магістр”, умовно можна розділити на три
блоки (рис. 1).
Перший блок “Отримання освіти та служба у військах”, містить
такі складові:
отримання військовослужбовцем ЗС України вищої освіти за ступенем “Магістр” та первинного військового звання “лейтенант”;
проходження військової служби на посадах у ЗС України;
оцінювання й атестування військовослужбовців ЗС України.
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Рис. 1. Модель підготовки наукових і науково-педагогічних працівників
у Збройних Силах України із числа офіцерів з вихідним ступенем
вищої освіти “Магістр”
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Оцінювання й атестування військовослужбовців ЗС України
проводиться для забезпечення правильного добору, розстановки,
виховання і вдосконалення підготовки військових кадрів шляхом
об’єктивного оцінювання професійного рівня, ділових та моральних
якостей військовослужбовців, їх відповідності займаним посадам, визначення перспектив службового використання, створення резерву
кандидатів для просування по службі.
На курси підготовки науково-педагогічних та наукових працівників направляються військовослужбовці ЗС України, щодо яких,
за підсумками щорічного оцінювання та періодичного атестування
надані висновки та конкретні рекомендацій стосовно можливих напрямів подальшого службового використання військовослужбовця,
а саме: “Займаній посаді відповідає”; “Гідний зарахування до Резерву для просування по службі. Доцільно змінити характер службової
діяльності: продовжити службу на посадах, пов’язаних з науковою
та педагогічною діяльністю”. Крім того, на ці курси можуть бути направлені працівники ЗС України, які вперше призначені на посади,
службова діяльність яких пов’язана з науково-педагогічною та науковою діяльністю.
Другий блок “Наукова і науково-педагогічна діяльність ВВНЗ
та наукова діяльність НДУ МО України” включає:
курси підготовки науково-педагогічних працівників;
курси підготовки наукових працівників;
курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (викладач, старший викладач, доцент);
курси підвищення кваліфікації наукових працівників (науковий
співробітник, старший науковий співробітник, провідний науковий
співробітник, начальник науково-дослідної лабораторії, відділу);
стажування науково-педагогічних та наукових працівників (військовослужбовців ЗС України) у військах на відповідних посадах.
Підготовка на курсах повинні закінчуватися підсумковим контро
лем отриманих компетенцій (знань, умінь та практичних навичок)
військовослужбовців та працівників ЗС України з обов’язковим отриманням сертифікату проходження курсів (рейтингової оцінки).
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Військовослужбовців, які отримали свідоцтво щодо проходження визначених курсів, можуть призначатися на посади, які пов’язані
з науково-педагогічною та науковою діяльністю відповідно до вимог
керівних документів.
Військовослужбовець ЗС України, якого призначили на посаду
НПП у ВВНЗ, повинен один раз на п’ять років проходити курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (викладач,
старший викладач, доцент, професор, начальник кафедри, начальник
факультету) та курси підвищення кваліфікації наукових працівників
(науковий співробітник, старший науковий співробітник, провідний
науковий співробітник, начальник науково-дослідної лабораторії
(відділу) або проходити військове стажування у військах на відповідних посадах, що відповідають посаді для подальшого призначення
військовослужбовця у ВВНЗ.
За період перебування на посадах науково-педагогічних та наукових працівників військовослужбовці ЗС України за підсумками
щорічного оцінювання та періодичного атестування з висновками
та рекомендаціями щодо подальшого розвитку кар’єри військовослужбовця, а саме: “Займаній посаді відповідає”; “Гідний зарахування
до Резерву кандидатів на навчання до Національному університеті
оборони України”; “Займаній посаді відповідає”; “Гідний зарахування
до Резерву для просування по службі”, – мають право:
вступати на очну або навчатися на заочній формі навчання в Національному університеті оборони України;
вступати на очну або навчатися на заочній формі навчання в аспірантурі, ад’юнктурі для отримання наукових ступенів (доктор філософії, доктор наук);
бути здобувачем наукового ступеня (доктор філософії, доктор наук).
Військовослужбовці ЗС України, що перебувають на посаді науково-педагогічних та наукових працівників, за підсумками щорічного оцінювання та періодичного атестування з висновками та
рекомендаціями щодо подальшого розвитку кар’єри військовослужбовця, а саме “Займаній посаді відповідає”, “Гідний зарахування до Резерву для просування по службі” та відповідають вимогам
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нормативних документів, мають право направлятися на курси підвищенні кваліфікації до Національного університету оборони України.
До третього блоку “Національний університет оборони України”
доцільно включити:
магістратуру (надання ступеня вищої освіти “Магістр” військового
управління оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів);
курси підготовки начальників кафедр, заступників начальника
кафедр, заступників та начальників факультетів, начальників відділів,
управлінь НДУ;
курси підготовки начальників ВВНЗ, НДУ та їх заступників;
докторантуру та цільову ад’юнктуру.
У магістратурі на очній, заочній або дистанційній формі навчання можуть навчатися в тому числі військовослужбовці ЗС України
з першим рівнем вищої освіти за ступенем вищої освіти “Бакалавр”
для здобування ступеня вищої освіти “Магістр військового управління” тактичного рівня.
На курси підготовки начальників кафедр, заступників начальника кафедр, заступників начальника факультету, начальників відділу,
управлінь НДУ тощо направляються військовослужбовці ЗС України,
які перебувають на посадах науково-педагогічних та наукових працівників, військовослужбовці ЗС України, а саме старший викладач,
доцент, начальник науково-дослідної лабораторії (відділу), а також
військовослужбовці ЗС України, які проходять військову службу на
посадах командир батальйону йому рівні, заступники командира бригади та їм рівні згідно з вимогами керівних документів.
На курси підготовки начальників ВВНЗ та НДУ, заступників начальника ВВНЗ та НДУ, начальників факультету направляються військово
службовці ЗС України, які перебувають на посадах науково-педагогічних та наукових працівників, а саме начальники кафедри, начальники
науково-дослідної лабораторії (відділу), а також військовослужбовці
ЗС України, які проходять військову службу на посадах командир бригади (полку) та йому рівні згідно з вимогами керівних документів.
У докторантуру поступають військовослужбовці ЗС України, які
мають науковий ступінь “Доктор філософії”, згідно зі встановленим
порядком.
138

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: педагогічні науки

ПЕДАГОГiЧНi НАУКИ

Модель підготовки наукових і науково педагогічних працівників
у ЗС України із числа офіцерів з вихідним ступенем вищої освіти “Бакалавр” теж умовно поділено на блоки (рис. 2).
Перший блок “Отримання освіти та служба у військах” містить
такі складові:
отримання військовослужбовцем ЗС України вищої освіти за ступенем “Бакалавр” та первинного військового звання “Лейтенант”;
проходження військової служби на посадах у ЗС України;
оцінювання та атестування військовослужбовців ЗС України.
Офіцери з чотирирічним терміном навчання, які отримали перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, що відповідає сьомому
кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій та первинне військове звання “Лейтенант”, після закінчення ВВНЗ (ВНП ВНЗ)
теж призначаються на посади, що відповідають напряму підготовки,
вибраної спеціальності (спеціалізації) (або за спорідненою спеціальністю) і здійснюють військову службу на посадах офіцерського складу
за контрактом. Проте вони не можуть займати посади НіНПП, які потребують ступеня вищої освіти “Магістр”.
Особливо це стосується таких напрямів службової діяльності офіцерів, як наукова, науково-технічна та науково-педагогічна діяльність,
які передбачають наявність вищої освіти за другим рівнем вищої освіти зі ступенем вищої освіти “Магістр”.
Для підвищення рівня соціальної захищеності цієї категорії офіцерів, надання їм можливості подальшого службового росту і мотивування службової діяльності пропонується за результатами атестування передбачити можливість отримання цими офіцерами освітньо-кваліфікаційного рівня зі ступеня вищої освіти “Магістр”.
Для вирішення цього питання в другому блоці “Магістратура
при Національному університеті оборони України” визначаються два
напрями здобуття освітнього ступеню вищої освіти “Магістр”, офіцерами з першим рівнем вищої освіти за ступенем вищої освіти “Бакалавр”, вони такі:
перший напрям – підготовка визначеної категорії за освітньо-професійною програмою;
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другий напрям – підготовка визначеної категорії за освітньо-науковою програмою.

Рис. 2. Модель підготовки наукових і науково-педагогічних працівників
у Збройних Силах України із числа офіцерів з вихідним ступенем
вищої освіти “Бакалавр”
140

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: педагогічні науки

ПЕДАГОГiЧНi НАУКИ

Створений при Національному університеті оборони України
структурний підрозділ повинен надавати можливість, тим, хто навчається, здобути другий рівень вищої освіти за ступенем вищої освіти
“Магістр”.
Здобуття ступеня вищої освіти “Магістр” військовослужбовцями
ЗС України повинно здійснюватися у формі очного, заочного навчання або дистанційного навчання за вказаними вище напрямами.
Навчання згідно із загальними вимогами повинно здійснюватися
протягом 1,5–2 років, з отриманням документа про освіту встановлено зразка “Диплом магістра”.
За потребою ЗС України та з метою якісної підготовки військових
фахівців малочисельних спеціальностей (спеціалізацій) передбачити
підготовку військовослужбовців-офіцерів з першим (бакалаврським)
рівнем вищої освіти у магістратурах ВНЗ України за спорідненими
(профільними) спеціальностями (спеціалізаціями).
Підготовка військовослужбовців-офіцерів з першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у магістратурах вищих навчальних закладів інших міністерств і центральних органів виконавчої влади проводиться на підставі договору між МО України та вищим навчальним
закладом міністерств і центральних органів виконавчої влади України. Повноваження на укладання зазначеного договору від МО України. Форма навчання у магістратурі ВНЗ: заочна (дистанційна).
Підготовка військовослужбовців-офіцерів з першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти проводиться за цільовим призначенням
та додатковим штатом магістратури ВНЗ на підставі договору (угоди)
про підготовку військових фахівців для МО України, погоджена з Міністерством освіти і науки України.
Підготовка військовослужбовців офіцерів з першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти також може здійснюватися за межами
України на підставі міжурядових угод та ностріфікацією відповідного диплома про вищу освіту за відповідною спеціальністю (спеціалізацією).
На підставі документа про освіту “Диплом магістра” та за підсумками щорічного оцінювання та періодичного атестування з висновками
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та конкретними рекомендаціями, а саме “Займаній посаді відповідає”,
“Гідний зарахування до Резерву для просування по службі. Доцільно
змінити характер службової діяльності: продовжити службу на посадах,
пов’язаних з науковою та науково-педагогічною діяльністю”, військово
службовці ЗС України можуть направлятися на курси підготовки науково-педагогічних працівників та підготовки наукових працівників,
з отриманням сертифікату про проходження курсів. Це дає право призначати військовослужбовців ЗС України на посади, які пов’язані з науково-педагогічною та науковою діяльністю.
Третій блок “Наукова і науково-педагогічна діяльність ВВНЗ
та наукова діяльність НДУ МО України” включає:
курси підготовки науково-педагогічних працівників;
курси підготовки наукових працівників;
курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (викладач, старший викладач, доцент, професор);
курси підвищення кваліфікації наукових працівників (науковий
співробітник, старший науковий співробітник, провідний науковий
співробітник, начальник науково-дослідної лабораторії (відділу);
стажування науково-педагогічних працівників (військовослужбовців ЗС України) у військах, установах та підприємствах МО України на відповідних посадах (термін 2–3 місяці через 3–5 років).
Складові третього блоку аналогічні тим, що розглянуті в перспективній моделі підготовки науково-педагогічних працівників у ЗС
України, які мають повну вищу освіту за ступенем вищої освіти “Магістр” у другому блоці (рис. 1).
До четвертого блоку “Національний університет оборони України”, повинні входити такі складові:
магістратура (надання ступеню вищої освіти “Магістр” військово
службовцям ЗС України, які мають ступень вищої освіти “Бакалавр”);
курси підготовки начальників кафедр, заступників начальника кафедри, заступників начальника факультету, начальників відділу НДУ;
курси підготовки начальників ВВНЗ та НДУ, заступників начальника ВВНЗ та НДУ, начальників факультету, начальників відділу НДУ;
докторантура та цільова ад’юнктура.
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У магістратурі на очній, заочній або дистанційній формі навчання навчаються військовослужбовці ЗС України з першим рівнем вищої освіти за ступенем вищої освіти “Бакалавр”.
Подальшу курсову підготовку, ад’юнктуру і докторантуру аналогічно розглянуто у третьому блоці (рис. 1).
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Для підвищення рівня соціальної захищеності категорії офіцерів з
першим рівнем вищої освіти зі ступенем вищої освіти “Бакалавр”, надання їм перспективи подальшого службового росту, у тому числі на
посадах НіНПП у ВВНЗ та НДУ МО України, мотивування службової
діяльності пропонується передбачити створення при Національному
університеті оборони України спеціалізованої Магістратури за двома
напрямами підготовки:
перший напрям – підготовка за освітньо-професійною програмою;
другий напрям – підготовка за освітньо-науковою програмою.
Для підвищення якості підготовки наукових та науково-педагогічних працівників у ЗС України пропонується у вищих військових
навчальних закладах і науково-дослідних установах МО України запровадити вдосконалену систему курсів підготовки і курсів підвищення кваліфікації, а саме:
курсів підготовки науково-педагогічних працівників;
курсів підготовки наукових працівників;
курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (викладач, старший викладач, доцент, професор);
курсів підвищення кваліфікації наукових працівників (науковий
співробітник, старший науковий співробітник, провідний науковий
співробітник, начальник науково-дослідної лабораторії (відділу);
стажування науково-педагогічних працівників (військовослужбовців ЗС України) у військах, установах та підприємствах МО України на відповідних посадах (термін 2–3 місяці через 3–5 років).
Для підвищення якості підготовки керівного складу ВВНЗ і НДУ
пропонується при Національному університеті оборони України
створити відповідні курси:
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курси підготовки начальників кафедр, заступників начальника кафедри, заступників начальника факультету, начальників відділу НДУ;
курси підготовки начальників ВВНЗ та НДУ, заступників начальника ВВНЗ та НДУ, начальників факультету, начальників відділу НДУ.
Таким чином, запропоновані вдосконалені моделі підготовки та
підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників у ЗС України, на нашу думку, суттєво вплинуть на якість підготовки військових фахівців та можуть бути покладені в основу реформування системи підготовки та підвищення кваліфікації наукових та
науково-педагогічних працівників.
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діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони
України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти : наказ
Міністерства оборони України від 09.01.2020 № 4 .URL: http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show/z1126-15.
144

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: педагогічні науки

ПЕДАГОГiЧНi НАУКИ

Lukhanin V., Sarafaniuk E., Manoilo O., Bilous G. Peculiarities of
training and upgrading the qualifications of scientific and scientific-pedagogical personnel of the Ukrainian Armed Forces
The article presents the results of the study aimed at improving the system of
training and professional development of scientific and scientific-pedagogical staff of the Armed Forces of Ukraine. The promising model of training
and professional development of scientific and scientific-pedagogical staff of
the Armed Forces of Ukraine is proposed following modern requirements
of normative legal acts of Ukraine, Ministry of Defense of Ukraine, experience in training scientific and scientific-pedagogical staff of leading NATO
member states and features of the existing national system of training and
professional development of scientific and scientific-pedagogical staff of the
Armed Forces of Ukraine. Implementation of the promising model of the
training and advanced training system of scientific and scientific-pedagogical staff of the Armed Forces of Ukraine is based on the existing national
training system, does not require significant material, technical and financial costs and allows the use of modern advanced methods, information and
communication technologies. At the same time, the relevant recommendations and proposals for the implementation of the promising model of training and advanced training of scientific and scientific-pedagogical staff of the
Armed Forces of Ukraine require amendments to regulations of Ukraine
and official documents of the Ministry of Defense of Ukraine. The expected
result of the implementation of the promising model of training and advanced training of scientific and scientific-pedagogical staff of the Armed
Forces of Ukraine is to preserve the identity of the existing national training
system with elements of transformation and optimization.
Key words: higher military education; higher military educational institutions; post-graduate professional education; advanced training of scientific and scientific-pedagogical staff of the Armed Forces of Ukraine;
training system model of scientific and scientific-pedagogical staff in the
Armed Forces of Ukraine.
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CURRENT TRENDS IN THE PROFESSIONAL ENGLISH
LANGUAGE TEACHING OF THE UKRAINIAN
BORDER GUARD AGENCY PERSONNEL
The article highlights the features of professional foreign language training of border guards in Ukraine, focusing on its basic tendencies: compliance of the personnel professional foreign language competence with
the requirements of the NATO STANAG 6001, CEFR, Common Core
Curriculum of the EU border guards basic training, with the purpose
of improving the level of interoperability of the personnel of Ukrainian
and EU border guard agencies. The authors argue that Ukrainian border
guard agency has set a course to improve international military cooperation with EU and NATO member states. It has been established that the
effectiveness of achieving the compatibility of the Armed Forces and the
SBGSU with the armed forces of the EU and NATO Member States largely depends on the level of foreign language proficiency of military specialists. The authors defined key directions in the border guards’ English
for Specific Purposes training delivery methodology development at the
present stage: focusing on the communicative competence development
of the border guard agency personnel; implementing multimedia technologies of foreign language teaching; using of blended learning technologies; using infographics, gamification in teaching English; developing
and utilizing web quests and Internet projects. Generalization of the best
ideas of organizing joint professional foreign language training of border
guards in the EU countries is necessary for introduction and adaptation
of the acquired experience in the system of professional training of personnel of the state border guard service of Ukraine.
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1. Introduction

Problem statement. Taking into account the importance of adapting
training standards in the State Border Guard Service of Ukraine (SBGSU)
to the requirements of the European and global educational space, it is necessary to study the best foreign experience of foreign language training of
border guards, and especially the member states of the European Union
(EU). These countries, taking into account the peculiarities of their cultural
and historical development, have formed their own approaches to border
protection, which, accordingly, has influenced the development of various
training systems for personnel of their border guard agencies [1]. Also, the
Ukrainian Border Guard Agency has been a partner of the European Border
and Coast Guard Agency Frontex for more than ten years, and in 2019 the
National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine (NASBGSU)
received associate membership in the network of border partner academies
under the auspices of this agency. At the same time, the joint professional
activity of border guards’ specialists forced the European border guard organisations to put in the first place the issue of using one language, for which
English was chosen, and therefore today the unified training of personnel
from different EU countries is conducted using this language. It becomes
especially effective during joint border guard operations, when representatives of different European agencies can communicate in the same language
and use the same terminology [2].
The purpose of the article is to reveal modern tendencies in the professional English language training for the Ukrainian border guard agency
personnel based on the common European educational standards for the
purpose of further implementing the best practices in the system of professional training of the SBGSU personnel.
Analysis of recent research and publications. A significant number
of Ukrainian scientists are engaged in studying the specifics of professional training of border guards, including: I. Bloshchynsky, O. Torichny,
O. Didenko, K. Tushko. Issues of implementation of advanced foreign
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experience in organizing foreign language training of specialists were studied by: D. Taushan, O. Nitenko, I. Yaremchuk. N. Moroz was engaged in
research on ESP training for the border protection specialists. However, our
investigations have shown that nowadays there is practically no thorough
analysis of the problem of introducing best practices for professional foreign
language training of border guard personnel based on European educational standards into the system of professional training of Ukrainian border
guards.
2. RESEARCH RESULTS

Today, new requirements are being put forward for specialists in many
spheres, the world is moving towards general education, this also applies to
border protection specialists, and if earlier border guards were engaged only
in protecting the state border of their own country, now they also need to
participate in joint patrols with border guards of other countries, as well as
in joint operations of the European border and coast guard agency [3].
The educational strategy for common professional training of border
guard agencies personnel in the EU countries is aimed at encouraging the
professional development of border guards. Participants in the educational
process are expected to constantly use available resources to stimulate the
educational process. This approach contributes to the development of the
learners’ autonomy, allows them to use their experience and competencies
formed during an internship or previous professional activity at the border.
At the same time, the training that takes place in the border guard units after
graduation in an educational institution is crucial.
Joint training of border guards of the EU countries offers measurable
and unified standards of professional training of border guard officers based
on certain expected learning outcomes – a set of knowledge, skills and competencies acquired in the course of studying professionally-oriented academic disciplines. Joint training of EU border guards is designed in such a
way that it can be implemented in relevant training programs at the national
level. Other topics can be retained in national curricula, such as strategic
communication, cross-cultural competence formation, second-line interviews, and so on. To a certain extent, the joint training of border guards
150
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of the EU countries can also be used to develop training programs for advanced training and specialized training, as well as to form professional
competencies in order to continue education at the highest level [4].
Joint foreign language training of EU border guards uses three forms of
training: independent (online), contact, and experiential, which is carried
out directly at the border guard units and takes place after graduation or
between contact phases of training. All forms of training take into account
the practical role of border guards and reflect the concept of developing professional competencies defined in the Sectoral Qualifications Framework
(SQF) in the field of Border Protection [7]. Coordination with the SQF for
Border Protection makes all the necessary knowledge, skills and competencies understandable in an all-European context and therefore they can be
easily transferred to the operational and service environment in order to
perform the necessary border protection tasks at a professional level. The
description of training results in joint training programs for border guards
of EU countries is based on the taxonomy of training goals developed by B.
Bloom and is agreed with the SQF of the EU border protection [5].
The main problematic issue in the organization of unified training of
border guards of EU countries is the need to organize it in English. Foreign
language proficiency levels for Border Guard officers are set out in the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching,
assessment (CEFR) [9]. Threshold level of foreign language proficiency in
accordance with the requirements of joint training of EU border guards is
B1. Also, the European qualifications framework of for Lifelong Learning
provides the necessary recommendations for learning, teaching, and evaluating the language, while the necessary content (English for Specific Purposes) is reflected in the relevant sections and topics of the Common Core
Curriculum for EU border guards (CCC) [10].
Despite the fact that CEFR is sometimes criticized for certain shortcomings, it is still the most recognized system of standards and objective criteria
for describing language proficiency, a tool that is generally recognized by
language learning centres, textbook publishers, language educational institutions, Language teachers, developers of foreign language teaching programs and curricula in (and in many other countries outside) Europe. The
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SQF for border protection states that: “all foreign language training should
be described as presented in the CEFR” [12]. In addition, the latest edition
of the CCC of border guards of the EU countries states that: “since learning
a foreign language and foreign language competence do not correspond to
the levels of SQF in terms of learning complexity, the assessment of learning
outcomes related to learning a foreign language should be carried out in
accordance with the requirements of the European system of reference languages for learning languages: study, teaching and assessment [10].
Nowadays foreign language training of EU border guards is implemented through a student-centred approach, which is to support and develop students’ independence and personal responsibility for their professional development. They should be equal and conscious partners in the
educational process. In addition, the training strategy for foreign language
training of EU border guards is based on the use of active training methods.
First, it helps to combine learning with practice, which best helps to develop
new skills and competencies. Secondly, the student-oriented approach to
learning requires transparency of learning outcomes and the use of assessment methods that allow taking into account the activity of cadets in the
educational process [6].
Common training approach to border guards training emphasize the
importance of continuous professional development and personal responsibility. It is assumed that employees of border agencies should be able to
search for and master knowledge, independently improve their skills and
abilities using available means, and consciously develop basic competencies
in the field of border protection during the educational process [8].
Recently, the Ukrainian border guard agency has set a course to improve international military cooperation with EU and NATO Member
States. One of the priority areas of cooperation is to ensure the representation of the SBGS of Ukraine in NATO operations, multinational military exercises abroad, or conducting them on the territory of Ukraine,
etc. The effectiveness of achieving the compatibility of the Armed Forces
and the SBGSU with the armed forces of the EU and NATO Member
States largely depends on the level of foreign language proficiency of
military specialists.
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The management of the border guard agency decided to organize special
intensive English language courses at the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine for the Agency’s personnel. The course design
team, under supervision of an American expert, took part in development of
the Intensive English Language Course for the border guard officers, Curriculum and 4 textbooks “English without Borders” (2 levels, one for students and
one teacher’s book) in compliance with NATO STANAG 6001 [11].
The National Academy intensive course teachers conducted a profound
needs analysis and determined that border guard officers-instructors should
have at minimum a Level 2 in the three skill areas of listening, speaking,
and reading. Writing in English is rarely used by this population, so should
not be a required skill. Border Guard officers serving at the borders should
have at minimum a Level 2 for interactive listening and a 1+ in speaking and
reading according to NATO STANAG 6001.
The length of the courses was established as 3-month program, which
could allot 270 hours of direct classroom instruction. Placement and exit
exams were developed to assess the English language proficiency of the border guards in listening, speaking, reading and writing skills for professional
use. It is not based upon a particular language program, but is a proficiency
test. The test level corresponds exactly to STANAG 6001 descriptors.
The team of testers developed a criterion-referenced, global assessment
of functional listening, speaking, and reading proficiency. This test focuses
on what the learner can “do” with the language rather than what he “knows.”
It tests global competence and contains an unlimited amount of material.
The English instructors develop and administer our own classroom achievement tests and quizzes. These assessments are used to determine what students have learned by measuring their mastery of specific vocabulary, structures, and content as taught in the course.
The intensive course teachers taught representatives of different security sector agencies, customs officers, policemen from Georgia. The teachers
also actively participate in seminars of Bureau of International Language
Coordination seminars conducted annually in Kyiv, conferences and participated in the development of a Roadmap for language learning in the
Armed Forces of Ukraine.
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Modern forms and methods of professional foreign language training
of border guards within the framework of common training take into account the diversity of cadets from different border guard bodies and various specialties. Foreign-language professional training of border guards
is based on the principles of andragogy and provide flexibility in choosing training paths. The use of various pedagogical methods and forms of
training contributes to the effectiveness of the training process for border
guards. Thus, in the foreign language training of border guards, pedagogical methods used for adult education are used, such as problem-solving
exercises, modelling, case studies, discussions, seminars. It is important
that the foreign language competence of border guards is formed through
the use of active training methods. This approach ensures that issues of
professional ethics and fundamental human rights are included in all developed topics.
The principle of continuous training is an important part of the strategy
of the border guards training. First of all, it means recognition of previous
training and involvement of already acquired competencies in the learning
process, both by students and by those who organize and contribute to the
learning process (teachers, instructors, tutors, trainers, coaches, etc.). The
profession of a border guard is not finalized at the end of training, it is the
field of constant improvement. The key element of such professional development is the experience gained at the border guard units while performing
professional duties. Also, reflexive and cognitive skills increase awareness
and form the necessary professional competencies.
In addition to performing their tasks and duties in their native language, border guards must also demonstrate their proficiency in English,
the official language of the EU, in order to be able to serve all persons crossing the border, as well as to cooperate with their foreign counterparts in
joint operations.
To train the personnel of the Ukrainian border agency, it is necessary to
implement student-centred methods of foreign language training, such as:
“roadshow”, “border quest”, “critical case”, simulation, scenario-based training, case method, etc. Also, in the conditions of quarantine, it is advisable to
study the experience of using modern technologies of professional training
154
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of European border guards, such as: technologies of interactive, web-oriented, mixed, collaborative, mobile training, smart technologies; interactive
electronic training complexes based on mobile learning technology for selfstudy of English. They help to create a space for the exchange of experiences
and new ideas and technologies of teaching English.
The main focus in teaching English nowadays is on finding solutions
to strengthen the methodological component, in finding innovative forms,
methods and means of ESP, as well as in fostering cooperation with other law-enforcement educational institutions. This can help border guards
deepen their English language skills, improve their language comprehension skills, overcome the linguistic and ethnic barrier, find themselves in
a situation of foreign language communication and develop dialogue and
monologue speech.
So, the key promising directions in professional English language
teaching of the border guards at the present stage are:
development of communicative competence of the Border Guard
Agency personnel;
implementing multimedia technologies of foreign language teaching;
using of blended learning technologies;
using infographics, gamification in teaching English;
developing and utilizing web quests and Internet projects.
Also, the factors that especially affect the quality of foreign language
training in Ukraine were identified:
external and internal evaluation of the quality of the educational process;
modernisation of the educational process components (curricula,
programs of academic disciplines - their constant monitoring, updating);
constant improvement and professional development of the teaching
staff (participation of teachers in conferences, seminars, symposiums, specialized methodical events, instructional and methodical classes organized
on the basis of other educational institutions);
attending classes to monitor the activities of other teachers and exchange experiences, publication of best practices;
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interaction with other educational institutions in order to study, compare and share experiences.
3. CONCLUSIONS AND PROSPECTS FOR FURTHER RESEARCH

Nowadays the professional foreign language training of border guards
in Ukraine is conducted based on the basic modern tendencies in this
sphere: compliance of the personnel professional foreign language competence with the requirements of the NATO STANAG 6001, CEFR, Common
Core Curriculum of the EU border guards basic training, with the purpose
of improving the level of interoperability of the personnel of Ukrainian and
EU border guard agencies. The Ukrainian border guard agency has set a
course to improve international military cooperation with EU and NATO
member states in order to ensure representation of the SBGSU in NATO
operations and military exercise. The effectiveness of achieving the compatibility of the Armed Forces and the SBGS of Ukraine with the armed
forces of the EU and NATO Member States largely depends on the level of
foreign language proficiency of military specialists. It was found out that the
description of training results in joint training programs for border guards
of EU countries is consistent with the Sectoral Qualifications Framework
in the field of border protection of EU countries. The key directions in professional English language teaching of the border guards at present stage
are: development of communicative competence of the border guard agency personnel; implementing multimedia technologies of foreign language
teaching; using blended learning technologies; using infographics, gamification in teaching English; developing and utilizing web quests and Internet
projects. Generalization of the best ideas of organizing joint professional
foreign language training of border guards in the EU countries is necessary
for the introduction and adaptation of the acquired experience in the system of professional training of personnel of the state border guard service
of Ukraine.
Prospects for further scientific research encompass study of formation
and development of professional foreign language training in overall security and defense sector of Ukraine and EU countries.
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Мороз Н., Щеголева Т., Грішко-Дунаєвська В., Петраш А. Сучасні
тенденції у навчанні англійської мови для професійних потреб
персоналу прикордонного відомства України
У статті висвітлено сучасні тенденції у навчанні англійській мові для
професійних потреб персоналу Держприкордонслужби України:
відповідність професійної іншомовної компетентності персоналу
вимогам НАТО STANAG 6001, CEFR, Єдиної навчальної програми
для прикордонників ЄС базового рівня, з метою підвищення рівня
сумісності персоналу прикордонних відомств України та ЄС. Автори обґрунтовано доводять, що українське прикордонне відомство
останнім часом взяло курс на покращення міжнародної військової
співпраці з країнами-членами ЄС та НАТО. Одним із пріоритетних
напрямів співпраці є забезпечення представництва ДПСУ у багатонаціональних військових навчаннях НАТО за кордоном та на території України. Водночас, ефективність сумісності Збройних Сил та
Держприкордонслужби України зі збройними силами країн-членів
ЄС та НАТО значною мірою залежить від рівня володіння іноземною мовою військових фахівців. З’ясовано, що опис результатів
навчання у спільних програмах підготовки прикордонників країн
ЄС узгоджується з Галузевою рамкою кваліфікацій у сфері охорони кордонів країн ЄС. Виявлено, що підготовка прикордонників
передбачає вивчення особовим складом прикордонних підрозділів
професійно-орієнтованої тематики для їх злагоджених дій під час
спільного патрулювання та спільних прикордонних операцій. Автори визначили ключові напрями розвитку професійної іншомовної
підготовки прикордонників на сучасному етапі: розвиток комунікативної компетентності персоналу прикордонного відомства; впровадження мультимедійних технологій під час навчання іноземній
мові; використання змішаних технологій навчання; використання
інфографіки, гейміфікації у викладанні англійської мови; розробка та використання вебквестів та інтернет-проєктів. Узагальнення
найкращих ідей організації професійної іншомовної підготовки
прикордонників інших країн вважається необхідним для впровадження та адаптації набутого досвіду в систему професійної підготовки персоналу Державної прикордонної служби України.
Ключові слова: прикордонники; професійна підготовка; англійська
мова для професійних потреб; сумісність.
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CORE COMPONENTS OF PROFESSIONAL COMPETENCE
OF A RESEARCHER OF A HIGHER MILITARY
EDUCATIONAL INSTITUTION: SCIENTIFIC AND
PRACTICAL ANALYSIS AND CHARACTERISTICS
The article presents the results of the analysis of scientific works, characterizing research activities in modern conditions of rapid scientific and
technological progress, continuity of theoretical scientific thought, as well
as the reflection of practical results of research of the range of issues concerning the core components of professional competence of a researcher
of a higher military educational institution. The comparative characteristic of the new type of an employee defines its main components, namely
mobility and professional integrated knowledge of the specialty.
The conducted comparative analysis of scientific definitions of «professional competence» and «researcher’s competence» gives grounds to formulate the authors’ definition of professional competence of a researcher
of a military research institution.
The professional competence of a researcher is a holistic ability that is
acquired through training and consists of knowledge, experience, values,
and attitudes that can be fully put into practice; consists of three core
components – competence of the military research organization itself,
competence of the researcher, and competence of the head of the military research organization. In addition, the competence of a researcher of
the research department of a higher military educational institution and
scientific institution is the level of qualification that allows to successfully solve the outlined tasks taking into account the specifics of military
service for an officer and the specifics of the military organization for an
employee of the Armed Forces of Ukraine.
The content of the professional profile of the head of a military science
department is revealed as a competency consisting of the following components: decision-making culture, language culture, culture of business
communication, physical culture, psychological and pedagogical culture,
moral culture and the moral foundations of an officer. As for the AFU
officers themselves, special attention is paid to personal physical training.
Key words: professional competence; core components; higher military educational institution; research department; analysis; Armed Forces of Ukraine.
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1. INTRODUCTION

Problem statement. In modern conditions, the reform and integration in accordance with the world standards of NATO and partner
countries of the Armed Forces of Ukraine (AFU) include both military
armament and training of military specialists of the appropriate level.
It, in turn, requires a scientific approach and implementation of world
experience, taking into account the specifics of combat operations. Given
the fact that Ukraine has been in a state of hybrid warfare for seven years,
the research designed to form and develop modern military science is a
particularly important subject of scholarly activity. The indisputable fact
of researcher’s effectiveness is their professional competence, which consists of a system of specific professional qualities. These can be called the
researcher’s competencies. Competencies acquired by a researcher in the
course of professional training (postgraduate (adjunct) studies, doctoral
studies, dissertation defense) cannot be relevant throughout the researcher’s professional career. Therefore, there is a need to update the knowledge,
skills, and abilities of the researcher and increase the level of ability to
apply them in professional activities. It will, in turn, help the researcher to
adapt to the conditions of the dynamic development of the modern world
and the rapid technological progress, which is fashionably called the scientific and technological revolution.
Considering the above, the aim of the article is a scientific and practical
analysis of the professional competence of a researcher of a higher military
educational institution, defining its core components and characteristics.
2. ANALYSIS OF RECENT RESEARCH AND PUBLICATIONS

In modern conditions of aggravation of the situation inside the country
(Joint Forces Operation) and foreign policy situation, complex processes of
reforming the military and scientific system and integration of Ukraine into
the European cultural space the problem of research in the military sphere in
accordance with world standards is actualized. At the present time, in conditions of a continuing external military threat to Ukraine, both scientific
developments in the technical military sphere and the development of new
methods of training military specialists have become the subject of special
№ 1(28). Частина 1
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attention of the state leadership. Scientists V. Kremin [3], V. Astakhova [1],
M. Rudenko [8] and some others have repeatedly drawn their attention to
the scientific problem of the competence of specialists.
3. RESEARCH RESULTS

As V. Kremin notes, taking into account the current socio-economic
and political realities, we need a worker of a «new type» – professionally and
socially mobile, with in-depth professional knowledge of integrated professions, with technical, legal, pedagogical knowledge of technical and social
creativity and self-improvement. Such an employee is ready for various
forms of labor and business organization in a competitive environment [3].
The Encyclopedia of Education edited by academician V. Kremin defines the concept “professional competence” as an integrative feature of
business and personal qualities of a specialist, reflecting the level of knowledge, skills, experience, sufficient to achieve the goal in a certain type of professional activity, as well as the moral position of the specialist [3, p. 722].
According to the Law of Ukraine on Higher Education, scientific and
pedagogical employees can improve their professional competence at the
following levels of education [4]:
master’s level of higher education, which results in a master’s degree;
educational and scientific level of higher education, which results in the
degree of Doctor of philosophy;
scientific level of higher education, which results in the award of the
degree of PhD;
education for Adults, including postgraduate education, which may result in partial qualifications of the appropriate level.
Let’s identify which components of a researcher’s education can enhance professional competence. Classification by type of activity:
scientific activity (writing scientific works: articles, monographs, participation in scientific conferences) – provides improvement of scientific
level, general cultural level (specialization; professional development; internship; self-education); practical experience;
methodological activity (improvement of existing and development
of new principles, forms, methods of organization of the scientific process,
164
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based on scientific developments of practical complexes of tasks and tasks
in academic subjects, didactic materials, teaching and visual aids used in
training sessions). This type of activities provides improvement of scientific
skills, general cultural level in the direction of providing unity of scientific and educational processes (advanced training; probation; self-education;
practical experience);
research activities (obtaining new knowledge and/or finding ways to
apply it), the main types of which are fundamental and applied scientific
research; ensuring the unity of the system of scientific and technological
processes. Such activity assumes improvement of scientific qualification
(training under programs of the third (educational-scientific) and scientific
levels of higher education, obtaining scientific qualification outside of postgraduate and doctoral studies, scientific internships, self-education).
Competence, from Latin competentia, means the range of issues in
which one is knowledgeable, has knowledge and experience. Competence
is a dynamic combination of knowledge, abilities and practical skills, ways
of thinking, professional, attitudinal and civic qualities, ethics and moral
values, which determine the ability of a person to successfully carry out professional and further educational activities and are the result of learning at a
certain level of higher education.
Professional competence is a complex of professional knowledge, skills,
and professional qualities of a person. The main characteristics of a specialist with professional competence: a high level of professional activity in
a particular area; the ability to design their professional development; the
ability to communicate professionally; the ability to take professional responsibility for the results of their work [1, p. 181].
According to another definition professional competence is the quality
of action of the employee, ensuring the effectiveness of the solution of professional scientific problems and typical professional tasks arising in real situations of scientific activity. In addition, it depends on qualifications, generally
accepted values of morality and ethics, knowledge of educational technology,
pedagogical diagnostic techniques (questionnaires, individual and group interviews) and psychological correction, life experience, continuous improvement and putting the ideas of modern science into practice [5].
№ 1(28). Частина 1
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As an alternative, competence is an integrated human ability acquired
through learning, which consists of knowledge, experience, values, and attitudes. The competence of a research scientist at a higher military educational institution and research institution has three main components: the
competence of the scientific military organization itself, the competence of
the research scientist, and the competence of the head of the scientific military organization (department).
The competence of a military and scientific organization is the range of
specific powers of a military and scientific institution (department), which
unites the range of issues of military service and scientific activity, in which
a serviceman has to conform to the specifics of service (carrying out military service, respectively, as an officer of the AFU). As well as an employee of the AFU as a participant of the military organization process, which
has its specifics, unlike a civil research institution, and both an officer of
the AFU and an employee of the AFU are persons having certain powers,
knowledge, experience to the extent assigned to them.
Competence of a researcher of the research department of a higher military educational institution and scientific institution is the degree of their
qualification that allows them to successfully solve the tasks facing them,
taking into account the specifics of military service for an officer of the AFU
and the specifics of the military organization for an officer of the AFU.
Competence of the head of a military research department is the effectiveness and efficiency of actions of a military leader and scientist in one
person in accordance with the AFU Statute, goals, strategies and objectives
of a military research organization (department). This officer observes the
norms of military etiquette of the team. S/he is a model of behavior for a
subordinate. A high level of culture and unwavering priority of life values
characterize them. In addition, the head of a military unit as an officer of
the AFU has to be proficient in modern management technologies and has
a high level of legal, economic and psychological and pedagogical preparedness. Honesty, integrity, decency, compassion and responsiveness, generosity and nobility should be the moral principles of the head of the military
science department of the AFU officer. These qualities exclude the possibility of bureaucracy, rudeness, boorishness, callousness, and disregard
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for subordinates [8]. As numerous studies of the competence of a military
leader (head of a military research department) demonstrate, such competence has the following components: culture of decision-making, language
culture, culture of business communication, physical culture, psychological
and pedagogical culture, moral culture and moral principles of an officer.
The culture of decision-making, which consists in a preliminary analysis of the problem situation, thorough preparation and comprehensive justification of possible solutions, predicting the likely results of their adoption
of a particular option, is important in ensuring effective management of the
head of a military and scientific unit [6]; [7].
Linguistic culture is a broad enough concept, which includes not only
the clear and correct construction of phrases, although this is also very important. Linguistic culture is a rich vocabulary that is not limited to professional vocabulary, indicating an officer’s broad outlook and erudition; it is a
wide range of both verbal and non-verbal means of communication.
The culture of business communication is a peculiar indicator of managerial relations and leadership style in a military training unit, which can
also be a manifestation of general culture, emotional-will qualities, life values and attitude of an officer to the specific personnel of an academic military unit, where AFU officers serve and AFU employees work. A special
feature is the association of the military team with civilian personnel of the
AFU. The purpose of such an association is to coordinate the actions of military personnel and AFU personnel to quickly and efficiently perform the
tasks assigned to the research military organization.
Physical culture is a part of professional culture, since it is considered
an integral attribute of an officer’s professional skills. The specifics of military service for all categories of personnel require them to be in excellent
physical shape and maintain a healthy lifestyle. Forming an attitude to a
healthy lifestyle and maintaining a stable moral and psychological state of
subordinates is one of the priorities of an officer at any managerial level,
including a military research department.
Psychological and pedagogical culture and its importance are explained
by the following. First, an officer needs to be a psychoanalyst, understand
the reaction of a subordinate to his/her words, actions and intentions, ade№ 1(28). Частина 1
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quately respond to it, control his/her emotions, and be resilient in stressful
situations. Secondly, they should understand the mental state of the interlocutor and choose a style of communication in accordance with it. Thirdly,
an officer needs to manage the moral-psychological climate in the unit, to
contribute greatly to the effective activity of the personnel [4].
Moral culture of an officer is determined by her/his general culture,
which includes moral principles and beliefs, life values, an officer code of
honor, professional ethics, ideological positions, and patriotism.
Moral principles are considered a special form of individual and social
consciousness of people, which generally reflects a set of ethical requirements of the society to the individual in the field of his/her communication
and relations with other individuals and the society as a whole. Based on
these requirements, the possibility of actions and deeds of a particular person is limited to certain limits in order to subordinate his/her behavior to
some mandatory generally accepted norms. The presence of such restrictions is not a restriction of the will in general, but only a socially recognized
form of the possibility of its manifestation. Disregard for society’s universal
moral norms corrupts and spiritually devastates the individual [7].
The competence of a researcher in a military science department is
such a degree of qualification that allows the researcher to successfully meet
the challenges he or she faces. It determines the ability of the researcher to
perform their functions qualitatively and correctly both in regular and in
extreme conditions, to successfully master new things and to adapt quickly
to changing conditions.
The following types of researcher competence are distinguished:
1. Functional (professional) competence. It is characterized by professional knowledge and the ability to implement them. The requirements for
professional competence largely depend on the level of management and
the nature of the position. Today the importance of special knowledge and
skills, communication abilities, leadership of workers, ability to perceive
and interpret information is decreasing for top managers while the role of
methodical and social knowledge and skills is increasing.
Behind the professional competence of a researcher there is a professional suitability, which is a set of mental and psycho-physiological features of the
person, necessary for the implementation of effective professional activity.
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In the conditions of the modern stage of scientific and technical development there is a clear tendency of fast obsolescence of knowledge and
experience of scientific personnel, expressed in the lag of individual knowledge and experience from the modern requirements for the position and
profession of a scientist.
2. Intellectual competence. It is expressed in the ability to think analytically and to implement a comprehensive approach to the performance of
their duties.
3. Situational competence – the ability to act according to the situation.
4. Temporary competence. It reflects the ability to rationally plan
and use working time, which means an adequate assessment of time costs
(“sense of time”), the ability to build a program to achieve the goal in the
time continuum (space), to correctly determine the time costs.
5. Social competence assumes the presence of communicative and integrative abilities, the ability to maintain relationships, influence, make things
happen, correctly perceive and interpret others’ opinions, express attitudes
toward them, conduct conversations, etc.
The detailed notion of social competence of a research employee deserves research attention. It is the interactive abilities of an employee of
a military and scientific institution (department), the culture of business
communication both vertically “supervisor-subordinate” and horizontally
“employees of the same level”.
The social competence of a researcher contains the following knowledge and skills of:
ethics of business communication;
prevention and relatively peaceful handling of conflicts;
conveying information quickly and correctly;
establishing communication;
formulating tasks clearly and concisely and motivating workers accordingly;
pointing out shortcomings tactfully, making correct remarks, inspiring
confidence, etc.
Such knowledge and skills are necessary for all servicemen, and especially for scientists in the military sphere, because in today’s AFU the suc№ 1(28). Частина 1
2022

169

ПЕДАГОГiЧНi НАУКИ

cess of achieving the set goals in general depends largely on the coherence
and harmony of relations in the military unit.
4. CONCLUSIONS AND PROSPECTS FOR FURTHER RESEARCH

The change in the role of research workers of research department of
higher military educational institutions and research institutions and the nature of work under the conditions of information society forces a new look at
the problems of personal development of a research worker, modernization
of their professional knowledge and improvement of methodological skills.
Such elements of their professional competence as constant striving to improve the quality of their activity, effectiveness of methods of research work,
self-improvement are considered today not just achievements of individual
researchers, but requirements for professional competence of a researcher.
The core component in the structure of the professional competence of a
researcher is the effectiveness of formation of his/her personal competences
in the process of carrying out research work. The basis of this formation is
constant professional self-improvement, accumulation by the researcher of
corresponding knowledge and experience of communicative interaction on
their actualization for realization of intellectual work in the field of researches.
The components of competence of a researcher of research department
of a higher military educational institution and research institution are the
following: competence of the research military organization itself, competence of the researcher, competence of the head of the research military organization (department).
It is considered that the prospects for further scientific research are the
determination of possible ways to improve the qualifications of a scientific
researcher of a higher military educational institution with the determination of the necessary conditions for achieving this goal.
Рижиков В., Горячева К., Прохоров О., Сніца Т. Ключові компоненти професійної компетентності наукового співробітника
вищого військового навчального закладу: науково-практичний
аналіз і характеристика
У статті представлено результати аналізу наукових праць, що характеризують дослідницьку діяльність у сучасних умовах стрімко170
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го науково-технічного прогресу, наступності теоретичної наукової
думки, а також відображено практичні результати досліджень кола
питань, що стосуються ключових компонентів професійної компетентності наукового співробітника вищого військового навчального закладу. Порівняльна характеристика нового типу працівника
визначає його основні складові, а саме: мобільність та глибокі професійні інтегровані знання за спеціальністю.
Проведений порівняльний аналіз наукових визначень понять “професійна компетентність” і “компетентність дослідника” дає підстави для
формулювання авторського визначення професійної компетентності
наукового співробітника військово-наукового навчального закладу.
Професійна компетентність дослідника – це цілісна здатність, що набувається у процесі навчання та складається зі знань, досвіду, цінностей
та установок, які можуть бути повністю реалізовані на практиці; складається з трьох ключових компонентів – компетентності самої військово-дослідної організації, компетентності дослідника, компетентності
керівника військово-дослідної організації. Крім того, компетентність
наукового співробітника науково-дослідного відділу вищого військового навчального закладу та наукової установи – це рівень кваліфікації, що дозволяє успішно вирішувати окреслені завдання з урахуванням специфіки військової служби для офіцера та специфіки військової
організації для співробітника Збройних Сил України.
Зміст професійного профілю начальника військово-наукового
відділу розкривається як компетентність, що складається з таких
компонентів: культура прийняття рішень, мовна культура, культура ділового спілкування, фізична культура, психолого-педагогічна
культура, моральна культура та моральні засади офіцера. Щодо самих офіцерів ЗСУ, то особлива увага приділяється особистій фізичній підготовці.
Ключові слова: професійна компетентність; ключові компоненти;
вищий військовий навчальний заклад; науково-дослідний відділ;
аналіз; Збройні Сили України.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ВЕДЕННЯ
ВІЙСЬКОВОГО ТА КОРАБЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ПОЛЬОВИХ УМОВАХ
У статті наводиться практичний досвід, отриманий курсантами й
викладачами Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького під час проведення спільної спеціальної прикордонної операції “Полісся” з посилення україно-білоруського кордону на ділянці 105-го прикордонного загону
імені князя Володимира Великого (м. Чернігів). Курсанти й викладачі факультетів охорони та захисту державного кордону, забезпечення оперативно-службової діяльності взяли участь в організації
завдань з охорони державного кордону України на ділянці відділу
прикордонної служби “Деревини”. Ключовими питаннями розглянуто: розгортання й забезпечення наметового містечка для проживання особового складу; розгортання об’єктів інфраструктури
військового містечка; забезпечення належних умов для несення
служби та відпочинку особового складу у польових умовах. Окремо висвітлено питання стосовно організації тилового забезпечення
© Саган В.
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у місцях тривалого несення служби, зокрема – порядку організації
та забезпечення особового складу, що несе службу у віддалених
місцях гарячим харчуванням. Розглянуто широкий спектр номенклатури технічних засобів тилу. Приділено увагу важливості заготівлі дров у польових умовах, підтримання температури у місцях
розташування особового складу. Результати проведеного аналізу
готовності майбутніх офіцерів вирішувати завдання тилового (логістичного) спрямування щодо розгортання наметового містечка,
облаштування його території, об’єктів військового господарства
показали, що курсанти не в повному обсязі володіють необхідними
знаннями, вміннями, навичками та іншими професійно важливими
компетентностями логістичного (тилового) спрямування. Для розуміння й усвідомлення причин недостатнього рівня опанування курсантами необхідних логістичних компетентностей було проведено
аналіз змісту навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі
логістики, стосовно наявності в них тем, які певною мірою можуть
вплинути на якість досліджуваної підготовки майбутніх офіцерів.
Виокремлено питання, що потребують особливої уваги з боку викладачів під час організації освітнього процесу з питань тилового,
логістичного спрямування.
Ключові слова: прикордонна операція; зведений загін; організація
військового (корабельного) господарства; намети; польові умови;
матеріальні засоби.

1. ВСТУП

Постановка проблеми. У рамках посилення україно-білоруського
кордону від незаконного вторгнення на територію України мігрантів,
які перебувають на території Республіки Білорусь, упродовж листопада–грудня 2021 року держава Україна анонсувала проведення спільної
спеціальної прикордонної операції “Полісся” (далі – прикордонна операція).
До проведення прикордонної операції було залучено значну кількість прикордонних підрозділів Державної прикордонної служби України (далі – ДПСУ). Не стала винятком і Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
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(далі – Національна академія). За підрахунками у забезпеченні охорони кордону на ділянці україно-білоруського кордону від Національної
академії було залучено приблизно 700 осіб, серед яких курсанти й викладачі.
Масштаби проведення прикордонної операції вразили кількістю
залученого особового складу, автомобільної та спеціальної техніки,
матеріально-технічних засобів, а також тим, що підрозділи, які взяли
участь у прикордонній операції, розгорнулися для виконання заходів
оперативно-службової діяльності в польових умовах у холодну пору
року.
Розгортання підрозділу (200–300 осіб) у польових умовах і дієве
його функціонування потребувало високого рівня знань, умінь, навичок як у офіцерів, так і в курсантів, а також іншого персоналу, який
було залучено до прикордонної операції.
У попередніх публікаціях з тематики тилового забезпечення/логістики ми звертали увагу на важливість поліпшення рівня підготовки
майбутніх офіцерів до організації ведення військового та корабельного господарства у підрозділах ДПСУ. Проведення прикордонної операції створило умови для перевірки у курсантів Національної академії
засвоєних теоретичних і практичних навичок, отриманих під час вивчення ними навчальних дисциплін тилового спрямування на кафедрі
логістики Національної академії. Водночас прикордонна операція забезпечила реалізацію розширеного переліку питань щодо організації
військового господарства у польових умовах, повсякденної діяльності
та побуту майбутніх офіцерів-прикордонників.
Узагальнення досвіду забезпечення прикордонної операції дало
змогу переконатися в необхідності посилення уваги до підготовки
майбутніх офіцерів до організації ведення військового та корабельного господарства у підрозділах ДПСУ, особливо в польових умовах
у холодну пору року.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливостями розміщення (розквартирування) військових частин (підрозділів) у польових умовах займався Т. Череватий [1], деякі питання організації
заходів повсякденної діяльності у базових таборах, порядок їх об№ 1(28). Частина 1
2022

175

ПЕДАГОГiЧНi НАУКИ

лаштування визначено у методичному посібнику щодо організації і
здійснення охорони та оборони, повсякденної діяльності військових
частин (підрозділів) Збройних Сил України, які розташовані у базових таборах [2], погляди щодо створення та використання польових
складів під час ведення операцій (бойових дій) вивчали В. Козачук,
О. Тимків, Г. Хаврич [3].
Питаннями реалізації практичної підготовки майбутніх офіцерів
до ведення військового та корабельного господарства у підрозділах
ДПСУ в польових умовах у холодну пору року не займався жоден науковець.
Мета статті: узагальнення особливостей практичної підготовки
майбутніх офіцерів до ведення військового та корабельного господарства підрозділів Державної прикордонної служби України в польових
умовах у холодну пору року.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У зв’язку зі змінами освітнього законодавства України Націо
нальна академія більше не має можливості готувати офіцерів за
додатковими професійними спрямуваннями: організація житлово-експлуатаційного забезпечення оперативно-службової діяльності за спеціальністю 274 “Автомобільний транспорт”; організація
матеріального забезпечення оперативно-службової діяльності за
спеціальністю 252 “Безпека державного кордону”, які забезпечувала
кафедра логістики для підрозділів Державної прикордонної служби
України до 2020 року.
У наказі Адміністрації ДПСУ “Про затвердження Порадника з
військового (корабельного) господарства Державної прикордонної
служби України” від 21.12.2020 року [4] визначено, що начальник підрозділу організовує військове (корабельне) господарство та керує ним
через своїх заступників.
Під організацією та веденням військового (корабельного) господарства треба розуміти:
організацію роботи відділів (служб, відділень, груп) органу охорони державного кордону (далі – ООДК), підрозділів (кораблів) та об’єк176
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тів господарського, тилового, технічного й медичного призначення,
а також безперервне управління та здійснення контролю за цією роботою;
визначення потреб, витребування, одержання, підвезення, облік,
зберігання, розподіл, видачу за призначенням, витрату матеріальних
засобів, забезпечення правильного й економічного використання
та звітності за всіма видами матеріальних цінностей;
накопичення й утримання встановлених запасів матеріальних засобів, забезпечення їх зберігання;
своєчасне і повне забезпечення за встановленими нормами ООДК
і підрозділів матеріальними засобами й послугами, задоволення матеріально-побутових, культурних потреб особового складу та збереження його здоров’я;
утримання та збереження службових тварин;
забезпечення правильної та безпечної експлуатації, зберігання
і ремонту озброєння, бойової та іншої техніки і майна;
підвезення матеріальних засобів автомобільним та іншим транспортом;
організацію пожежної безпеки в ООДК (підрозділі) і безпечну
експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки;
інші питання забезпечення господарської діяльності ООДК [4].
З огляду на вищенаведене, стає зрозумілим, що кожний начальник прикордонного підрозділу та його заступники за напрямами діяльності повинні знати питання організації військового (корабельного) господарства у підрозділах ДПСУ й мати відповідні практичні
навички, уміння, інші компетентності. А враховуючи зміни, які відбулися 2020 року, коли у більшості відділів прикордонної служби
(далі – ВПС) були скорочені посади заступників начальників ВПС з
логістики, та вимоги відомчих керівних документів щодо організації
військового (корабельного) господарства у підрозділах ДПСУ на ВПС,
можна зробити висновок, що організатором досліджуваного процесу є начальник, а виконавцями – заступники начальника та старшина
прикордонного підрозділу.
№ 1(28). Частина 1
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Такі умовиводи ми хочемо поєднати із реаліями, з якими нам довелося стикатися під час виконання завдань з охорони державного
кордону України на ділянці україно-білоруського кордону.
На виконання наказу Адміністрації Державної прикордонної
служби України особовий склад Національної академії брав участь
у прикордонній операції з метою посилення україно-білоруського
кордону.
З метою посилення ділянки державного кордону було сформовано третій зведений загін резерву Голови ДПСУ (далі – зведений загін) який перейшов у оперативне підпорядкування начальника 105-го
прикордонного загону імені князя Володимира Великого (м. Чернігів).
Місцем дислокації зведеного загону став населений пункт Деревини.
У цьому населеному пункті розташовано ВПС “Деревини”. Зведений
загін складався із шостої та сьомої зведеної групи. У шосту зведену
групу увійшли курсанти 3-го курсу факультету охорони та захисту
державного кордону. До складу сьомої зведеної групи – курсанти 2-го
та 3-го курсів факультету забезпечення оперативно-службової діяльності. Також потрібно зауважити, що на момент залучення курсантів
до прикордонної операції дисципліна “Тилове забезпечення охорони
кордону” викладалася тільки курсантам 3-го курсу факультету забезпечення оперативно-службової діяльності.
На час виконання завдань на ділянці відповідальності ВПС “Деревини” з органами місцевого самоврядування вирішено питання щодо
тимчасової дислокації зведеного загону у приміщеннях місцевої школи та місцевого будинку культури.
Відповідно до розпорядження начальника 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого зведеному загону
було визначено розгорнути місця тривалого несення служби (далі –
МТНС) у населених пунктах Лемішівка, Ільмівка, Кусії. Було визначено МТНС “Кусії” та “Лемешівка” зробити добовими, а МТНС
“Ільмівка” – зі зміною на місці на 2 доби. Особовий склад зведеного
загону було розгорнуто у населеному пункті Деревини за змішаним
варіантом. Для розташування курсантів було передбачено будівлю
школи (спортивний зал), а також місцевий будинок культури. У цих
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приміщеннях було передбачено двоярусні ліжка. Ліжка накривалися
карематами, матрацами, зверху – спальними мішки, подушки (фрагменти розміщення наведено на рис. 1, 2).

Рис. 1. Розміщення курсантів у будівлі школи на 87 осіб

Рис. 2. Розміщення курсантів у приміщенні будинку культури на 82 особи
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Усього для облаштування військового містечка, де розміщувався
особовий склад і об’єкти військового господарства зведеного загону,
було задіяно:
намет для приймання їжі особовим складом – 1 к-т УСБ-56;
намет для проживання офіцерського складу – 2 к-ти УСТ-56,
УСБ-56;
намет для проживання особового складу відділення логістики
(водіїв) – 1 к-т УСТ-56;
намети для вмивання особового складу – 2 к-ти УСТ-56;
намет для приготування їжі особовому складу зведеного загону –
1 к-т УСТ-56;
намет для зберігання матеріальних засобів зведеного загону
(склад) – 1 к-т УСТ-56;
намет для розміщення хворих – 1 к-т УСБ-56;
намет для сушіння особистих речей військовослужбовців – 1 к-т
УСБ-56;
намети для розгортання МТНС “Лемішівка”, “Кусії” – 2 к-ти УСТ-56.
Намет УСТ-56 (уніфікований санітарно-технічний) призначений
для розміщення особового складу військових частин (підрозділів),
пунктів управління у польових умовах. У наметі можуть розміщатися
до 18 військовослужбовців на ліжках польових типу “П”, на дерев’яних
настилах або підлозі, в один ярус.
Намет УСБ-56 (уніфікований санітарно-барачний) призначений
для розміщення особового складу військових частин (підрозділів),
пунктів управління в польових умовах. У наметі особовий склад може
розміщатися на ліжках польових типу “П”, на дерев’яних настилах
або підлозі в один ярус – до 40 осіб, у два яруси – до 80 осіб [1].
Усього для забезпечення оперативно-службової діяльності зведеного загону було задіяно наметів типу УСТ-56 – 8 к-тів; УСБ-56 –
4 к-ти; 2 одиниці польових кухонь типу КП-125; 7 бочок 500-літрових
для підвозу води; 30 умивальників для особового складу; бензогенератор – 1 одиниця; бензопил – 2 одиниці; термосів військових з нержавіючої сталі типу ТВН-12 – 3 одиниці, ТН-36 – 2 одиниці, дезінфекційний душовий причеп типу ДДП-2 – 1 к-т.
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Фрагменти розгортання наметового (військового) містечка подано на рис. 3–12.

Рис. 3. Розгортання наметового містечка

Рис. 4. Місце приймання їжі особовим складом зведеного загону
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Рис. 5. Місця для приготування та роздачі їжі військовослужбовцям

Рис. 6. Палатки типу УСБ-56, УСТ-56 для проживання офіцерського складу
зведеного загону

Рис. 7. Місце для миття особового складу зведеного загону за допомогою
дезінфекційно-душового причепа ДДП-2
182

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: педагогічні науки

ПЕДАГОГiЧНi НАУКИ

Рис. 8. Фрагмент місця для ранкового та вечірнього туалету
особового складу зведеного загону

Рис. 9. Польовий туалет
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Значний обсяг часу приділявся заготівлі дров з подальшою підготовкою їх до опалення палаток і приміщень, у яких розміщувався особовий склад зведеного загону. З цією метою кожного дня для рубання
дров призначався особовий склад (рис. 10).

Рис. 10. Заготівля дров для опалення наметового містечка

Потрібно зауважити, що для забезпечення підтримання нормальної температури у приміщеннях, де проживав і ніс службу особовий
склад зведеного загону, було задіяно 12 печей типу “Везувій” із середньою витратою дров приблизно від 2,1 м3 до 2,3 м3 залежно від температури навколишнього середовища. Застосовувались також 2 польові
кухні, які працювали на твердому паливі (дровах). Середньодобова
температура на час виконання завдань зведеним загоном у період з листопада до грудня включно коливалася від +5 0С уранці до –5 0С вночі.
Під час виконання завдань зведеним загоном важливим питанням також є використання дров. У місцевості виконання завдань
основними породами дерев є береза та сосна, які й було застосовано для опалення приміщень і приготування їжі на польових кухнях.
Практика використання цих порід дерев показала, що вони містять
значний обсяг сірки, яка під час згорання дров виділяє великий залишок зол, що забивають системи опалення печей і польових кухонь
КП-125. Відповідно, упродовж виконання завдань траплялися випадки, коли необхідно було проводити заходи технічного обслуговування і печей, і кухонь. За час виконання завдань зведеним загоном
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було проведено технічне обслуговування 2-х польових кухонь і 2 печей типу “Везувій”.
Для надання медичної допомоги в одному з приміщень місцевого
будинку культури було розгорнуто медичний пункт (рис. 11).

Рис. 11. Медичний пункт зведеного загону

Звернемо увагу на те, що всі практичні завдання, відпрацьовані курсантами з метою розгортання об’єктів військового господарства для забезпечення нормальної роботи й розміщення особового
складу зведеного загону, супроводжувалися проведенням теоретичних занять у рамках дисципліни “Тилове забезпечення охорони
кордону”.
Для зберігання наметів, печей та іншого майна, яке тимчасово не
використовується, було передбачено складське приміщення (рис. 12).
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Рис. 12. Складське приміщення для зберігання майна

Вважаємо за необхідне виокремити питання порядку забезпечення МТНС, які були розгорнуті зведеним загоном. Як було зазначено
вище, зведеним загоном спільно із ВПС “Деревини” було організовано
службу 3-х МНТС.
Харчування особового складу прикордонних нарядів у МТНС
було організоване відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Про норми харчування військовослужбовців військ Збройних
Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького
складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації” від 29.03.2002 № 426 та
“Положення про продовольче забезпечення в Державній прикордонній службі України на мирний час”, затвердженого наказом Адміні186
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страції Державної прикордонної служби України від 20.07.2011 № 530
із застосуванням норм № 1, № 10 і проміжного харчування.
У МТНС, розгорнутих на незначній відстані від підрозділів, особовий склад забезпечувався триразовим гарячим харчуванням з доставкою їжі зі зведеного загону в термосах. У разі значної відстані МТНС
від підрозділу для економного використання паливно-мастильних
матеріалів, дотримання санітарних норм під час організації приготування їжі, особовий склад забезпечували сухим пайком до двох діб.
Результати проведеного аналізу готовності майбутніх офіцерів
вирішувати завдання тилового (логістичного) спрямування щодо розгортання наметового містечка, облаштування його території, об’єктів
військового господарства показали, що курсанти не в повному обсязі
володіють необхідними знаннями, вміннями, навичками та іншими
професійно важливими компетентностями логістичного (тилового)
спрямування. Це негативно вплинуло не лише на якість облаштування об’єктів наметового містечка, а й на якість відпрацювання основних завдань посилення ділянки державного кордону. Для розуміння й усвідомлення причин недостатнього рівня опанування курсантами необхідних логістичних компетентностей нами було проведено
аналіз змісту навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі
логістики факультету забезпечення оперативно-службової діяльності
Національної академії, стосовно наявності в них тем, які певною мірою можуть вплинути на якість досліджуваної підготовки майбутніх
офіцерів. Серед різноманітності навчальних дисциплін, а саме: “Тилове забезпечення охорони кордону”, “Основи логістики”, “Військовий
тил”, “Технічні засоби служб тилу”, “Економіка, організація та планування забезпечення пально-мастильними матеріалами”, “Економіка,
організація та планування продовольчого забезпечення”, “Економіка,
організація та планування речового забезпечення”, які здатні надати
необхідні теоретичні та практичні знання, уміння та навички курсантам з питань тилового, логістичного забезпечення, викладається
тільки одна як нормативна (обов’язкова) “Тилове забезпечення охорони кордону”. Інші дисципліни виведено у розділ “на вибір курсанта”.
Це означає, що курсант може вибрати лише одну вибіркову дисципліну
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серед трьох запропонованих. Як приклад, ми можемо констатувати,
що якщо курсант обрав вибіркову дисципліну “Технічні засоби служб
тилу”, то він може набути компетентностей із технічних засобів служб
тилу. Водночас інших знань, умінь і навичок він отримати не в змозі,
оскільки цього не передбачено навчальною програмою.
Отже, ми змогли встановити реальну проблему, яка полягала
у відсутності у курсантів можливості отримати необхідні логістичні,
тилові якості та властивості щодо організації розгортання й облаштування наметового містечка. Як з’ясувалося в результаті аналізу, набуття зазначених компетентностей було передбачено лише у вибірковій
навчальній дисципліні “Економіка, організація та планування речового забезпечення”, яку курсанти не вибирали упродовж 2-х років.
Для вирішення цієї проблеми ми пропонуємо удосконалити зміст
навчальної дисципліни “Тилове забезпечення охорони кордону” шляхом збільшення аудиторних годин і відповідного розширення тематики, що сприятиме більш якісній підготовці майбутнього офіцера до
організації та ведення військового (корабельного) господарства у підрозділах ДПСУ.
Підсумовуючи, необхідно окреслити ті питання, що не передбачено в робочій програмі навчальної дисципліни “Тилове забезпечення
охорони кордону”:
Порядок розгортання та встановлення наметів типу УСТ-56, УСБ-56.
Порядок використання та розпалення печі “Везувій”.
Порядок проведення заготівлі дров.
Порядок проведення технічного обслуговування польових засобів приготування їжі в польових умовах.
Порядок використання бензо-, дизель-генераторів у польових
умовах для забезпечення електроживлення.
Порядок використання та проведення технічного обслуговування
бензопил.
Комплекс заходів щодо організації харчування особового складу
в польових умовах із розгортанням МТНС.
Порядок організації приймання-передавання військового містечка розгорнутого в польових умовах підрозділу охорони.
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Порядок облаштування наметів, що використовуються як об’єкти
військового господарства.
Як показав польовий вихід, окремим важливим питанням є забезпечення наметового містечка й окремих його елементів електрикою
(світильниками, вимикачами, розетками тощо). Відповідно виникає
потреба у наданні майбутнім офіцерам елементарних знань, умінь
та навичок щодо електрифікації й дотримання заходів безпеки під час
роботи з електричними приладами.
Також потребує особливої уваги питання забезпечення МТНС:
обігрівачами (твердопаливними – із запасом твердого палива на
10 діб, електричними тощо);
засобами для приготування (розігрівання) їжі;
місцем для зберігання твердого палива з укриттям;
місцем для зберігання продуктів харчування – таких як сухі пайки (набір продуктів) на складі прикордонного наряду;
місцем для зберігання інвентарного речового майна за сезоном
(плащів, тулупів, валянок тощо);
вішаками для одягу;
необхідними побутовими меблями (ліжка, стіл, стільці й інше);
набором столового приладдя та посуду із розрахунку на весь
склад прикордонних нарядів;
місцем для вмивання та миття посуду;
місцем для справляння природних потреб із вигрібною ямою;
медичною сумкою (індивідуальними аптечками) та комплектом
шин для транспортної іммобілізації.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Підбиваючи підсумки виконання завдань особовим складом
Національної академії щодо посилення україно-білоруського кордону, потрібно підкреслити, що рівень успішності виконання завдань з охорони державного кордону безпосередньо залежить
від умов, які створені для розміщення, несення служби та відпочинку особового складу. І це було доведено під час проведення прикордонної операції.
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Тому ми вважаємо за необхідне врахувати отриманий досвід
і вдосконалити навчальну програму шляхом збільшення аудиторних годин, розширення тематики у вивченні анонсованих питань
з навчальної дисципліни “Тилове забезпечення охорони кордону”;
удосконалити зміст інших навчальних дисциплін кафедри логістики
щодо вищезазначених питань.
Під час особистого стажування науково-педагогічного складу
з числа офіцерів доцільним є передбачення в індивідуальних планах
обов’язкове ознайомлення з військовим (корабельним) господарством органів охорони кордону з урахуванням особливостей місць
проведення стажування.
Для мотивації курсантів щодо якісного опанування питань організації та ведення військового та корабельного господарства у
підрозділах ДПСУ, особливо у польових умовах, передбачити у разі
збільшення аудиторних годин навчальної дисципліни “Тилове забезпечення охорони кордону” окреме практичне/комплексне заняття за
темою “Досвід проведення спільної прикордонної операції “Полісся”
у контексті розгортання наметового містечка та об’єктів військового
господарства у польових умовах з розрахунку на 200–300 чоловік.
Також потрібно зазначити, що у процесі проведення прикордонної операції курсанти й викладачі Національної академії вдосконалили, набули нових практичних навичок щодо організації
розгортання наметів, МТНС, установки й розпалювання печей типу
“Везувій”, місць приймання та приготування їжі, місць для умивання, польових туалетів, місць для утилізації відходів, продуктів харчування, заготівлі дров та підготовки їх до використання, роботи
з бензопилами, розпалювання та приготування їжі на польових
засобах приготування їжі типу КП-125, а також підвезення води
для приготування їжі та миття особового складу. Уперше курсанти
ознайомилися із технічними можливостями дезінфекційно-душового причепу ДДП-2 та організували баню для особового складу
зведеного загону.
Результати проведення прикордонної операції показали, що практичні питання щодо забезпечення організації ведення військового
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господарства у польових умовах якісніше вплинули на підсвідомість
курсантів і викладачів порівняно із теоретичними заняттями.
Напрями подальших розвідок – удосконалення методів і методик підготовки майбутніх офіцерів до ведення військового та корабельного господарства у підрозділах ДПСУ.
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Sahan V. Implementation of practical training of future officers to
conduct military and ship economy in units of the state border guard
service of Ukraine in the field.
The article presents practical experience gained by cadets and instructors
of the Bohdan Khmelnytskyi National Academy of State Border Guard
Service of Ukraine during the Polissia special joint border operation to
strengthen protection of the ukrainian-belarusian border at the sector of
105 Border Guard Detachment named after Prince Volodymyr the Great
(Chernihiv). Cadets and teachers of the state border protection and operational and service support faculties took part in the organization of tasks
for the protection of the state border of Ukraine at the sector of Deryvyny
border guard division. The key issues were: deployment and provision of
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a tent camp for personnel; deployment of military camp infrastructure
facilities; providing appropriate conditions for service and recreation of
personnel in the field. The issues related to the organization of logistics
in places of long-term service, in particular – the order of organization
and provision of personnel serving in remote areas with hot meals are
highlighted separately. A wide range of nomenclature of logistic technical
means rear is considered. Attention is paid to the importance of harvesting firewood in the field, maintaining the temperature at the personnel
encampment. The results of the analysis of the future officers’ readiness to
solve the logistic tasks (logistic direction) for the deployment of the tent
camp, arrangement of its territory, military facilities testified that cadets
do not fully possess the necessary knowledge, skills and other professionally important competencies of logistics. In order to understand and realize the reasons for the lack of mastery of required logistics competencies
by the cadets, the content analysis of disciplines taught at the Logistics
Department was carried out concerning the presence of topics that may
to some extent affect the quality of the researched training of future officers. The problems that need special attention from instructors during
the organization of the educational process on logistics are identified.
Key words: border guard operation; interservice detachment; organization of military (ship) economy; tents; field conditions; material means.
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ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ АКТУАЛЬНИХ
ПРОБЛЕМ ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ
У статті обґрунтовано необхідність удосконалення освітньої підготовки персоналу складових сектору безпеки і оборони України, зокрема Державної прикордонної служби України (ДПСУ).
Подано результати аналізу та узагальнення актуальних на нинішній
час для освіти та військової освіти положень, що мають бути враховані як початкові умови щодо обґрунтування шляхів і способів
розв’язання актуальних проблем освітньої підготовки персоналу
ДПСУ в контексті трансформації системи військової освіти. Представлено теоретично можливі шляхи вирішення актуальних проблем, а також перспективні моделі освітньої підготовки у навчальних закладах ДПСУ.
Установлено, що для визначення шляхів удосконалення освітньої
підготовки персоналу ДПСУ необхідно враховувати певні взаємо
пов’язані чинники: швидкозмінність і швидкоплинність процесів
суспільного розвитку; соціально-економічні та соціально-політичні трансформації у суспільстві; процеси глобалізації; швидке збільшення обсягів інформації. Також в основу визначення цих шляхів
покладено мету формування нової системи військової освіти в
Україні та головні вимоги щодо подальшого її розвитку.
З’ясовано, що теоретично можливими шляхами вирішення актуальних проблем трансформації освітньої підготовки персоналу ДПСУ є
покращення базової освіти та оптимізація системи післядипломної
освіти. Покращення базової освіти передбачає започаткування освітньої підготовки за диференційованою номінальною тематикою лідерських курсів та корегування переліку спеціальностей або освітніх
програм. Проведено порівняльний аналіз альтернативних варіантів
реалізації освітньої підготовки офіцерів тактичного рівня у відомчому
вищому військовому навчальному закладі. Оптимізація системи післядипломної освіти передбачає корегування переліку та змісту наявних
курсів підвищення кваліфікації, а також адаптацію повноформатних
окремих лідерських курсів для окремих категорій офіцерів ДПСУ.
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Запропоновано перспективні моделі освітньої підготовки в навчальних закладах ДПСУ та варіанти щодо їх реалізації у відомчому ВВНЗ
для різних рівнів освіти та спеціальностей. Моделі сформовано з урахуванням принципів структурної функціональності, диференційованості щодо запровадження механізмів реалізації окремих складових,
відповідності державним стандартам освіти (військової освіти).
Наведено способи вирішення актуальних проблем удосконалення
освітньої підготовки персоналу ДПСУ через призму завдань, які реалізовуватимуться відомчими закладами освіти.
Ключові слова: освітня підготовка персоналу; трансформація військової освіти; актуальні проблеми; вищі військові навчальні заклади; освітня діяльність; Державна прикордонна служба України.

1. ВСТУП

Науковці здебільшого дотримуються думки, що кожне суспільство відтворює себе через систему освіти, транслюючи прийдешньому поколінню ті знання, уміння, навички, які дозволяють людям інтегруватися в структури суспільства, адаптуватися до їх змін, жити
у суспільстві, реалізовувати себе як в особистісному, так і в професійному відношенні [1]. З іншого боку, цивілізаційні тенденції розвитку,
на думку В. Кременя, ставлять нові вимоги перед людиною, а значить,
і перед освітою, що відіграє вирішальну роль у становленні кожної
особистості [2]. Результати аналізу економічного зростання низки
країн, зокрема, Швейцарії, Сингапуру, Швеції, Нідерландів, Данії,
Японії, Англії, свідчать про необхідність формування та забезпечення
розвитку національної освітньої системи як безальтернативного шляху реалізації системної і послідовної державної політики [3].
З наведеного випливає, що розвиток освіти та суспільства взаємообумовлені і стан освіти є показником якості життя суспільства. Ця
закономірність характерна і для України.
Періодично в суспільстві та в освіті відбуваються трансформаційні зміни: змінюються цінності, парадигми, тенденції. Сучасними тенденціями в галузі освіти України є:
запровадження нових стандартів освіти з окремих спеціальностей для різних рівнів освіти;
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позиціонування освіти як продуктивної сили соціально-економічного розвитку країни;
реалізація нових підходів щодо забезпечення якості освіти у закладах вищої освіти через започаткування діяльності Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти;
трансформація військової освіти.
Зазначені тенденції обумовлюють необхідність удосконалення освітньої підготовки персоналу різних галузей, а з урахуванням
соціально-політичної ситуації в країні, насамперед персоналу складових сектору безпеки і оборони України (далі – БіОУ). Оскільки
Державна прикордонна служба України (ДПСУ) є одним із суб’єктів
сектору БіОУ, а трансформаційні процеси військової освіти вийшли
на рівень законодавчого унормування [4], то одним з актуальних завдань, що характерні для ДПСУ на сьогодні, є пошук шляхів забезпечення відповідності відомчої системи освіти викликам сьогодення.
Для вироблення механізмів корегування діяльності будь-якої
системи важливим є встановлення її стану та можливих механізмів
впливу на неї. Не є виключенням і система освітньої підготовки. Саме
тому актуальним завданням є проведення аналізу структури системи
освітньої підготовки персоналу в ДПСУ, дієвого варіанта реалізації
освітньої підготовки у відомчому вищому військовому навчальному
закладі (ВВНЗ), робочих моделей підготовки здобувачів освіти в навчальних закладах ДПСУ, а також проблем, що потребують розв’язання. Такий аналіз дозволить наблизитися до встановлення можливих
шляхів і способів розв’язання актуальних проблем освітньої підготовки персоналу ДПСУ. Необхідно зазначити, що їх пошук необхідно
здійснювати не локально, а в контексті тих теорій і тенденцій, які характерні для суспільства насамперед на даний час.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням ролі та місця освіти в суспільстві, удосконалення освітньої підготовки в усі часи
приділялася увага прогресивних педагогів та інтелектуальної еліти суспільства. Не є виключенням і сьогодення.
Заслуговують на увагу окремі погляди щодо ролі освіти, тенденцій її трансформації, механізмів удосконалення тощо, які наведені в
роботах [1], [5], [6].
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Зокрема, у роботі [5] розглянуто питання ролі та місця освіти в суспільстві як соціального інституту, що виконує економічну, соціальну і культурну функції. Досліджено проблеми модернізації освіти і розвитку особистості в контексті сучасних цивілізаційних змін у праці [1]. Виокремлено фактори, що впливають
на розвиток сучасної системи освіти, і вимоги сучасної цивілізації до
особистості людини, сформульовано провідні завдання педагогіки
постіндустріалізму.
У статті [6] описано сучасний етап еволюції світової цивілізації
та українського суспільства. Встановлено роль освіти і науки для інформаційного суспільства та його вищої стадії розвитку – суспільства
знань. Визначено місце системи вищої освіти в соціумі. Обґрунтовано роль системи вищої освіти у відновленні наукового потенціалу
суспільства та суспільному відтворенні. Проаналізовано значення вищої школи для соціалізації індивіда та соціальної мобільності.
Треба зауважити, що питання, які на системному рівні для всієї
освітньої галузі проаналізовані у роботах [1], [5], [6], актуальні і для
військової освіти. Тому подібним питанням була приділена увага у
ряді робіт теоретиків галузі військової освіти. Зокрема, заслуговують
на увагу праці [3], [7], [8].
Так, у праці [3] розглянуто військову освіту, як історично сформований соціальний інститут. Визначено, що збереження освітнього,
наукового потенціалу та зміцнення основних науково-педагогічних
шкіл є ключовими напрямами забезпечення якісної підготовки військових спеціалістів. Зроблено висновок про те, що до завдань, які повинні бути вирішені силами вчених ВВНЗ, віднесено створення нових
навчальних технологій, які органічно поєднують глибокі наукові дослідження з навчальним процесом, що забезпечують підготовку висококваліфікованих військових кадрів. Запропоновано шлях удосконалення військової освіти України через переосмислення закордонних
тенденцій і врахування передового закордонного досвіду. Спрогнозовано, що останнє може забезпечити її інноваційний, динамічний рух,
престижність у майбутньому вітчизняному інформаційному суспільстві та вагомий внесок у надійне зміцнення обороноздатності України.
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У роботі [7] приділена увага: характерним рисам формування нової парадигми військової освіти, яка відповідає потребам Збройних
Сил України (ЗСУ) та міжнародним стандартам якості підготовки військовослужбовців; визначенню цілей, принципів і завдань формування нової системи військової освіти; окресленню структури підготовки
військових фахівців; питанням конструювання системи підготовки
офіцерських кадрів, її наукового та високотехнологічного забезпечення, побудови системи забезпечення якості військової освіти.
У статті [8] проведено аналіз сучасних тенденцій щодо ролі інформаційного суспільства в процесі підготовки особистості офіцера
в системі вищої військової освіти України. Розкрито основні стратегічні цілі та завдання розвитку інформаційного суспільства в освітній
сфері України. Окреслено основні тенденції розвитку системи вищої
військової освіти України в умовах ведення гібридної війни. Запропоновано основні шляхи реалізації прикладних завдань системи вищої
військової освіти України в інформаційному суспільстві в організаційній, науково-методичній та управлінській площині.
Однак, незважаючи на значну увагу, що приділена у наведених
працях питанням ролі, місця, шляхів удосконалення тощо освіти, ще
не до кінця вивченими є питання, що стосуються визначення напрямів і шляхів удосконалення системи освітньої підготовки персоналу
ДПСУ. І цьому є низка пояснень, одним з яких є динамічність трансформації військової освіти в Україні на сьогодні.
Тому метою статті є обґрунтування шляхів і способів розв’язання
актуальних проблем освітньої підготовки персоналу ДПСУ в умовах
трансформації військової освіти України.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Для досягнення визначеної мети вбачається за доцільне здійснити аналіз та узагальнення актуальних на даний час для освіти та військової освіти положень, що мають бути враховані як початкові умови
щодо обґрунтування шляхів і способів розв’язання актуальних проблем освітньої підготовки персоналу ДПСУ в контексті трансформації
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системи військової освіти та проєктування перспективних моделей
освітньої підготовки в навчальних закладах ДПСУ.
Щодо актуальних на даний час для освіти та військової освіти положень, то необхідно звернути увагу на те, що в сучасних умовах на
розвиток системи освіти впливають такі чотири взаємопов’язані чинники: швидкозмінність і швидкоплинність процесів суспільного розвитку; соціально-економічні та соціально-політичні трансформації
в суспільстві; процеси глобалізації, які відгукнулися інтеграційними
тенденціями у світі; швидке збільшення обсягів інформації, зумовлене
появою нових інформаційних технологій [1].
Основними завданнями формування нової системи військової
освіти в Україні є: нарощування інноваційного потенціалу системи
військової освіти; забезпечення її інтеграції у вітчизняний освітній
та європейський і світовий військово-освітні простори з урахуванням
особливостей удосконалення основних складових сектору БіОУ, сумісних з відповідними структурами країн-членів НАТО; всебічне забезпечення якості підготовки військових фахівців та якості освітньої
діяльності ВВНЗ на засадах гарантування; приведення кількісних та
якісних показників системи військової освіти у відповідність до завдань, що постали перед складовими сектору БіОУ у зв’язку з подіями
на сході країни [7].
Система вищої освіти повинна забезпечити підготовку військових фахівців із високим рівнем професіоналізму, компетентності,
інтелектуального розвитку, загальної та військово-професійної
культури, здатних з високою ефективністю виконувати поставлені
завдання щодо оборони України, розвитку власної творчої індивідуальності, наполегливого самостійного засвоєння нових знань
протягом військової служби, прийняття оптимальних рішень у нестандартних умовах за всіма спеціальностями й спеціалізаціями, що
визначають рівень боєздатності та боєготовності складових сектору
БіОУ [3]. А, як зазначає М. Науменко, до головних вимог щодо подальшого розвитку військової освіти необхідно віднести: 1) підготовку висококваліфікованих військових фахівців, здатних керувати
військами (силами) під час виконання відповідних бойових операцій
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і проведення навчань у мирний час; 2) створення, експлуатацію та
застосування найскладніших систем озброєння та військової техніки; 3) здійснення та супроводження фундаментальних і прикладних
досліджень; 4) організацію, проведення та контроль дослідно-конструкторських робіт зі створення нових поколінь озброєння та військової техніки; 5) ефективну дію у виконанні завдань, що виникають під час здійснення міжнародних антитерористичних та миротворчих операцій.
Саме ці положення мають бути покладені в основу майбутньої теорії трансформації освітньої підготовки персоналу ДПСУ.
Щодо теоретично можливих шляхів вирішення актуальних проблем удосконалення освітньої підготовки персоналу ДПСУ, то розглядається можливість удосконалення базової освіти та оптимізації системи післядипломної освіти.
Водночас, удосконалення базової освіти передбачає започаткування освітньої підготовки за диференційованою номінальною тематикою лідерських, або так званих L-курсів, і корегування переліку
спеціальностей або освітніх програм, за якими доцільно здійснювати
підготовку. Оптимізація ж системи післядипломної освіти передбачає
корегування переліку та змісту наявних курсів підвищення кваліфікації, а також адаптацію повноформатних окремих лідерських курсів
для окремих категорій офіцерів ДПСУ.
Щодо започаткування освітньої підготовки за диференційованою
номінальною тематикою лідерських курсів, то на відміну від робочих
на теоретичному рівні пропонується запровадження перспективних моделей освітньої підготовки різних категорій персоналу ДПСУ,
що базуються на реалізації лідерських курсів у межах освітніх програм. До таких курсів відносяться: базовий курс професійної війсь
кової освіти – L-1A; фаховий курс професійної військової освіти
(взвод) – L-1B; фаховий курс професійної військової освіти (рота) –
L-1C; командно-штабний курс видів ЗСУ – L-2; курси офіцерів об’єднаних штабів оперативного рівня – L-3; курси вищого керівного складу стратегічного рівня – L-4; курси стратегічного управління вищого
рівня та державної політики – L-5.
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Перспективні моделі підготовки на базі реалізації L-курсів передбачатимуть запровадження уніфікованої системи військової
підготовки з урахуванням досвіду держав-членів НАТО та вітчизняного досвіду виконання завдань в АТО та ООС підрозділами
ДПСУ та ЗСУ.
Для різних рівнів військової освіти характерні такі набори та програми L-курсів: на тактичному рівні – L-1A, L-B, L-1C; на оперативному рівні – L-2, L-3; на стратегічному рівні – L-4, L-5.
Реалізація L-курсів до рівня L-4 включно може бути забезпечена відомчим ВВНЗ. Реалізація курсу L-5 може бути здійснена на базі
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Зміст L-курсів, на відміну від їх обсягу, має бути однаковим
для всіх спеціальностей, за якими здійснює підготовку відомчий
ВВНЗ. Обсяг курсів L-1C та L-2 для рівня базової підготовки офіцерів-прикордонників має бути номінальним.
У перспективних моделях базової підготовки офіцерів-прикордонників передбачаються механізми гармонізації співвідношення
складових військової освіти та уніфікованих програм підготовки прикордонників країн ЄС, а також їх інтегральне поєднання та взаємодоповнення, що пов’язано з неможливістю реалізації незалежної підготовки за різними програмами для якісної підготовки офіцера-прикордонника.
Щодо переліку спеціальностей або освітніх програм, за якими
доцільно здійснювати підготовку, то необхідність корегування дієвого варіанта реалізації освітньої підготовки у відомчому ВВНЗ обумовлена наявністю загроз і ризиків щодо можливості продовження
провадження освітньої діяльності, які обумовлені низкою причин,
що формуються окремими державними інституціями. Вивчення стану питання дозволяє за умови неможливості продовження підготовки
офіцерів-прикордонників на базі спеціальності 262 “Правоохоронна
діяльність” запропонувати такі перспективні альтернативні варіанти
реалізації освітньої підготовки (див. табл. 1–3).
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Таблиця 1

Перспективний варіант № 1
реалізації освітньої підготовки у відомчому ВВНЗ
Рівень
вищої
освіти

Спеціальність

Освітньопрофесійна
програма

Наявність
ліцензії

Примітка

1

2

3

4

5

Перший
252 Безпека
(бакалавр- державного
ський)
кордону

Безпека
державного
кордону

+

Організація
діяльності інженерно-технічних підрозділів
ДПСУ

+

Організація
діяльності кінологічних підрозділів ДПСУ

+

Правове забезпечення діяльності ДПСУ

-

035 Філологія

+

053 Психологія

+

172 Телекомунікації і радіотехніка

+
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Закінчення табл. 1
1

2

Другий
(магістерський)

3

4

252 Безпека
державного
кордону

Безпека державного кордону

+

5

Правове забезпечення діяльності ДПСУ

-

Аналог
спеціальності
“Правоохоронна
діяльність”

256 Національна безпека
(сфера прикордонної діяльності)

Національна
безпека (сфера
прикордонної
діяльності)

+

(для
оперативного
рівня)

Таблиця 2

Перспективний варіант № 2
реалізації освітньої підготовки у відомчому ВВНЗ
Рівень
вищої
освіти
1

Перший
(бакалаврський)

204

Спеціальність
2

252 Безпека
державного
кордону

Освітньопрофесійна
програма
3

Наявність
ліцензії
4

Безпека
державного
кордону

+

Організація
діяльності кінологічних підрозділів ДПСУ

+

Збірник
наукових праць

Примітка
5

На ОПП здійснюється підготовка
управлінської
ланки офіцерівприкордонників
за напрямами
“Прикордонна
служба”, “Прикордонний контроль”
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прикордонної служби України

Серія: педагогічні науки
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Продовження табл. 2
1

4

5

257 Забезпечен- Правове забезня оперативпечення діяльно-службової
ності ДПСУ
діяльності
ДПСУ

2

-

Аналог спеціальності “Правоохо
ронна діяльність”

Інженернотехнічне забезпечення діяльності ДПСУ

-

Аналог спеціальності “Автомобільний транспорт”

Ресурсне
(продовольче,
речове, ПММ)
забезпечення
діяльності
ДПСУ
Морально-психологічне забезпечення діяльності ДПСУ

-

-

Аналог спеціальності “Психологія”

Зв’язок в органах державного
кордону

-

Аналог спеціальності “Телекомунікації і радіотехніка”

Безпека державного кордону

+

Правове забезпечення діяльності ДПСУ

-

Аналог спеціальності “Правоохо
ронна діяльність”

Інженерно-технічне забезпечення діяльності ДПСУ

-

Аналог спеціальності “Автомобільний транспорт”

Другий
252 Безпека
(магістер- державного
ський)
кордону
257 Забезпечення оперативно-службової
діяльності
ДПСУ
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Закінчення табл. 2
1

2

3

256 Національна безпека
(сфера прикордонної діяльності)

4

5

+

(для оперативного
рівня)

Таблиця 3

Перспективний варіант № 3 реалізації освітньої
підготовки у відомчому ВВНЗ
Рівень вищої освіти

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Наявність
ліцензії

Примітка

1

2

3

4

5

Безпека
державного
кордону

+

Організація
діяльності кінологічних підрозділів ДПСУ
Правове забезпечення діяльності ДПСУ
Інженерно-технічне забезпечення діяльності ДПСУ

+

На ОПП здійснюється підготовка
управлінської ланки офіцерів-прикордонників за
напрямами “Прикордонна служба”,
“Прикордонний
контроль”

Перший
252 Безпека
(бакалавр- державного
ський)
кордону

254 Забезпечення військ
(сил)

206

Збірник
наукових праць

-

Аналог спеціальності “Правоохо
ронна діяльність”
Аналог спеціальності “Автомобільний транспорт”

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: педагогічні науки
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Закінчення табл. 3
1

2

Другий
252 Безпека
(магістер- державного
ський)
кордону
254 Забезпечення військ
(сил)

256 Національна безпека (сфера прикордонної діяльності)

3

Ресурсне
(продовольче,
речове, ПММ)
забезпечення діяльності ДПСУ
Моральнопсихологічне
забезпечення
діяльності
ДПСУ
Зв’язок в органах державного кордону
Безпека
державного
кордону
Правове забезпечення діяльності ДПСУ
Інженернотехнічне забезпечення діяль
ності ДПСУ

4

5

-

Аналог
спеціальності
“Психологія”

-

Аналог
спеціальності
“Телекомунікації
і радіотехніка”

-

+
-

+

Аналог спеціальності “Правоохо
ронна діяльність”
Аналог спеціальності “Автомобільний транспорт”
(для оперативного
рівня)

Кожен із альтернативних варіантів має свої особливості. Так, варіант № 3 є таким, що може забезпечити домінування військової складової у складі військово-прикордонної компоненти освітніх програм,
варіант № 2 – прикордонноїї складової, а варіант № 1 – інтегральне
збалансоване поєднання обох складових.
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Умови щодо наявності резерву
часу згідно стандарту вищої
освіти для реалізації віськово-прикордонної складової
3

Наявні

Наявні

Спеціальності або ОПП

2

Безпека державного кордону

Організація
діяльності інженерно-технічних підрозділів
ДПСУ

1

№1

Рівень реалізації військової складової на ОПП

Збірник

наукових праць

Серія: педагогічні науки

Достатній

Достатній

Рівень реалізації військової
складової для варіанту загалом

Достатній

Високий

Високий

Рівень реалізації прикордонної складової на ОПП

Варіант

4

Характеристики варіанту

Достатньо
високий

Рівень реалізації прикордонної
складової для варіанту загалом

Рівень реалізації соціальної захищеності випускника на ОПП
(можливість надання випускнику “цивільного” диплома)

Відсутній

Відсутній

Рівень реалізації соціальної
захищеності випускника
для варіанту загалом

Недостатній
для ~80 %
випускників

Таблиця 4

На даний
час відсутні.
Можливе
корегування
стандартів
вищої освіти з “цивільних” спеціальностей,
що не дозволить на
них забезпечувати
достатній

5

Загрози та ризики для реалізації
варіанту
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Порівняльна оцінка перспективних варіантів реалізації освітньої
підготовки офіцерів тактичного рівня у відомчому ВВНЗ

Для вибору найбільш раціонального варіанта з наведених у табл. 1–3 здійснено їх порівняльну оцінку за різними показниками. Її подано у табл. 4.
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Національної академії Державної
прикордонної служби України
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№3

№2

1

Безпека державного кордону

Наявні

Наявні

Забезпечення
оперативно-службової
діяльності
ДПСУ
Достатній

Достатній

Достатній

Достатній

Наявні

Наявні

Телекомунікації
і радіотехніка

Достатній

Достатній

Організація
діяльності кінологічних підрозділів ДПСУ

Наявні

Психологія

Достатній

Наявні

Філологія

Достатній

Наявні

Наявні

Правове забезпечення діяльності ДПСУ

Достатній

Безпека державного кордону

3
Наявні

2
Організація
діяльності кінологічних підрозділів ДПСУ

Достатньо
високий

Достатній

Високий

Достатній

Високий

Високий

Достатній

Достатній

Достатній

Високий

Високий

4

Достатньо
високий

Достатньо
високий

Відсутній Недостатній для
100 % випускників

Відсутній

Відсутній Недостатній для
100 % виВідсутній
пускників

Наявний

Наявний

Наявний

Відсутній

Відсутній

Можливі
ризики
щодо акредитації
окремих
ОПП

Можливе
не внесення змін у
Постанову
КМУ щодо
відкриття
нової спеціальності

5
рівень
військово-прикордонної
підготовки

Продовження табл. 4
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210
Достатній
Високий
Достатній
Низький

Високий
Високий
Достатній
Низький

Наявні

Високий

Достатній

3
Наявні

4

Наявний
Відсутній

Відсутній

Відсутній

5
на спеціальності
Забезпечення військ
(сил)

Аналіз даних табл. 4 дозволяє прийняти обґрунтоване рішення щодо доцільності реалізації
того чи іншого варіанта. Крім цього, необхідно зауважити, що у разі прийняття такого рішення
теоретично можливим є і поєднання окремих складових альтернативних варіантів.
Щодо оптимізації системи післядипломної освіти, то ми виходимо з таких міркувань: рекомендації щодо корегування переліку та змісту наявних курсів підвищення кваліфікації наведені в матеріалах звіту Міжнародного центру розвитку міграційної політики щодо загальної
оцінки системи підготовки кадрів ДПСУ, який сформовано в рамках виконання проєкту “Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)” [10]. Тому
цьому питанню у даній роботі увага не приділяється.
Щодо адаптації повноформатних окремих лідерських курсів для окремих категорій офіцерів ДПСУ, то за доцільне вбачається таке. На рівні післядипломної освіти на курсах підвищення
кваліфікації офіцерів підрозділів швидкого реагування ДПСУ у повному обсязі реалізувати
курси L-1C, L-2 з планами-програмами, які забезпечили б спроможність цих підрозділів до
виконання бойових завдань у взаємодії з підрозділами ЗСУ відповідно до стандартів НАТО.
Крім цього, на курсі L-2 у рамках післядипломної освіти можна реалізувати підготовку офіце-

2
Організація
діяльності кінологічних підрозділів ДПСУ
Забезпечення
військ (сил)
При- Можливі поміт- казники під час
ка: оцінювання
характеристики:

1

Закінчення табл. 4
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Збірник

наукових праць

Серія: педагогічні науки

Національної академії Державної
прикордонної служби України
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рів, які претендують на посади з тактичним рівнем військової освіти,
але з набором компетентностей, що відповідають змісту курсу L-2 (без
подальшого навчання за оперативним рівнем військової освіти).
Щодо перспективних моделей освітньої підготовки в навчальних
закладах ДПСУ, то з урахуванням описаного вище вони можуть мати
структуру та вигляд, що наведені на рис. 1–4. Треба врахувати, що модель на рис. 1 однакова для всіх спеціальностей, за якими здійснюється підготовка у відомчому ВВНЗ з відмінністю лише щодо обсягів підготовки за окремими компонентами, які можуть бути оцінені з табл. 5.
Таблиця 5

Узагальнені дані щодо реалізації перспективної моделі
базової підготовки персоналу у відомчому ВВНЗ
Обсяг підготовки у кредитах з військової компоненти

1

2

Перспективний варіант
Разом
3

за
L-1A L-1B L-1C
СВО
4

5

6

7

L-2

L-3

L-4

Дієвий
варіант

Дієвий
варіант

ОПП

Обсяг підготовки у кредитах
з прикордонної
компоненти
Перспективний
варіант

8

9

10

11

12

Бакалавр (тактичний рівень військової освіти)
Безпека
державного
кордону

50

50

15

10

15

10

70

70

Організація
діяльності
кінологічних
підрозділів
ДПСУ
Організація
діяльності
інженерно-технічних
підрозділів
ДПСУ

40

40

10

10

12

8

65

65
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Закінчення табл. 5
1

2

3

4

5

6

7

Зі спеціальностей
за межами
галузі знань
25 “Воєнні
науки, національна безпека, безпека
державного
кордону”

25

25

5

10

5

5

8

Безпека
державного
кордону

30

30

10

10

Зі спеціальностей
за межами
галузі знань
25 “Воєнні
науки, націо
нальна безпека, безпека
державного
кордону”

10

10

4

3

9

10

11

12

60

60

10

60

60

3

40

40

30

30

Магістр (оперативний рівень військової освіти)

Магістр (стратегічний рівень військової освіти)
Національна
безпека

212

20

20

10

10

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: педагогічні науки
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Рис. 1. Перспективна модель освітньої підготовки офіцерського складу
зі спеціальності 252 “Безпека державного кордону”

Рис. 2. Перспективна модель освітньої підготовки молодшого інспектора
прикордонної служби в Головному центрі підготовки особового складу
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Рис. 3. Перспективна модель освітньої підготовки молодших фахівців
для загонів морської охорони в Навчальному центрі Морської охорони

Рис. 4. Перспективна модель освітньої підготовки інспектора-кінолога
в Кінологічному навчальному центрі
214

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: педагогічні науки
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Аналіз змісту моделей, поданих на рис. 1–4, свідчить про те, що
вони не суперечать вимогам щодо формальної освіти, які визначаються державними стандартами.
Моделі підготовки молодших фахівців ДПСУ передбачають професіоналізацію фахової підготовки та корегування їх програм підготовки.
Моделі освітньої підготовки різних категорій персоналу ДПСУ
ґрунтуються на принципах структурної функціональності; диференційованості щодо запровадження механізмів реалізації окремих складових моделі; відповідності державним стандартам освіти (військової
освіти).
Моделі передбачають можливість реалізації кар’єрної траєкторії з урахуванням відповідності між військовими званнями, рівнями
військової освіти, L-курсами та посадами у підрозділах і органах охорони державного кордону, які можуть обійматися випускниками різних спеціальностей та освітніх програм. Встановлення такої відповідності здійснюється на основі виявлення кореляційних зв’язків між посадовими обов’язками за окремими посадами та змістом навчальних
дисциплін освітньо-професійних програм бакалаврської, магістерської підготовки і L-курсів.
Для вирішення актуальних проблем відомчої системи підготовки
персоналу на інструментальному рівні пропонується:
запровадити механізми реалізації перспективних моделей освітньої підготовки у закладах освіти ДПСУ;
удосконалити нормативно-правове забезпечення освітнього процесу закладів освіти ДПСУ;
удосконалити кадрове, навчально-методичне та ресурсне забезпечення освітнього процесу з урахуванням вимог європейських та
міжнародних стандартів, методик підготовки, принципів і стандартів
НАТО, досвіду участі підрозділів ДПСУ і ЗСУ в АТО та ООС;
активізувати механізми співпраці закладів освіти ДПСУ з міжнародними організаціями за різними напрямами.
Окреслені шляхи потребують реалізації на різних рівнях залежно
від вибору того чи іншого перспективного варіанта, що наведені вище.
Однак, незалежно від обраного варіанта, його механічне впроваджен№ 1(28). Частина 1
2022
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ня здійснюватиметься у закладах освіти ДПСУ. Тому аналіз способів вирішення досліджуваних проблем необхідно здійснювати через
призму завдань, які реалізовуватимуться закладами освіти ДПСУ:
Національною академією Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького (далі – НАДПСУ); Головним центром
підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора І. Момота (далі – Головний центр підготовки
особового складу); Навчальним центром Морської охорони Державної прикордонної служби України (далі – Навчальний центр Морської
охорони); Кінологічним навчальним центром Державної прикордонної служби України (далі – Кінологічний навчальний центр).
Результати аналізу стану справ у закладах освіти ДПСУ [9] і шляхів
розв’язання проблем на теоретичному та інструментальному рівнях дозволяють визначити способи розв’язання проблем закладами освіти ДПСУ.
Зокрема, для НАДПСУ:
1. У випадку збереження можливостей щодо підготовки офіцерів-прикордонників на базі спеціальності 262 “Правоохоронна діяльність” пропонується дотримуватися дієвої системи освітньої підготовки в Національній академії щодо переліку спеціальностей та освітніх
програм, за якими провадиться освітня діяльність.
За умови відсутності зазначених можливостей пропонуються
певні способи вирішення проблем.
У випадку незмінності стандартів вищої освіти зі спеціальностей,
які не відносяться до галузі знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” та за якими здійснюється підготовка
в Національній академії, пропонується створення нової освітньо-професійної програми “Правове забезпечення діяльності ДПСУ” на базі
спеціальності 252 “Безпека державного кордону”, у якій передбачене
формування тих компетентностей, що відносяться до блоку фахових,
визначених стандартом вищої освіти зі спеціальності 262 “Правоохоронна діяльність”.
У випадку таких змін стандартів вищої освіти, що не дозволять
реалізувати військову підготовку на спеціальностях, які не відносяться до галузі знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека дер216
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жавного кордону” та за якими здійснюється підготовка в Національній академії, пропонується:
здійснювати освітню підготовку офіцерів управлінської ланки
на спеціальності 252 “Безпека державного кордону”;
здійснювати освітню підготовку офіцерів підрозділів забезпечення оперативно-службової діяльності ДПСУ за різними освітньо-професійними програмами на відсутній на даний час спеціальності 257
“Забезпечення оперативно-службової діяльності ДПСУ”, або на спеціальності 254 “Забезпечення військ (сил)”. Щодо спеціальності “Забезпечення оперативно-службової діяльності ДПСУ” необхідно передбачити зміни до постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” від 29 квітня 2015 року № 266.
А підготовку фахівців на спеціальності 254 “Забезпечення військ (сил)”
доцільно буде започатковувати за умови перегляду підходів щодо застосування фахівців ДПСУ у вирішенні спільних завдань із ЗСУ.
2. Запровадити у систему підготовки офіцерських кадрів L-курсів
з адаптованим для потреб відомства змістом та обсягом, що відповідає
Політиці НАТО MC 0458/3: Освіта, підготовка, навчання та оцінювання.
3. Удосконалити зміст окремих освітніх компонент освітньо-професійних програм у межах базової підготовки (зокрема, запровадження окремих стандартів НАТО та корегування змісту окремих дисциплін).
4. Підвищити фахову кваліфікацію педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо забезпечення можливості викладання тематичного матеріалу на L-курсах.
5. Оптимізувати систему післядипломної освіти – здійснити корегування переліку та змісту курсів підвищення кваліфікації.
Головному центру підготовки особового складу пропонується:
1. Реалізувати первинну підготовку згідно з вимогами державного стандарту освіти з професії “Молодший інспектор прикордонної
служби”.
2. Запровадити багаторівневу систему підготовки персоналу
за принципом “розумної достатності” – “дозоване поетапне навчання
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для реалізації посадових функцій” шляхом навчання на курсах підвищення кваліфікації.
3. Удосконалити зміст фахової (військової і прикордонної) підготовки на основі запровадження оновлених програм.
Навчальному центру Морської охорони пропонується:
1. Запровадити багаторівневу систему підготовки персоналу за
принципом “розумної достатності” – “дозоване поетапне навчання
для реалізації посадових функцій” шляхом навчання на курсах підвищення кваліфікації.
2. Удосконалити зміст фахової (морської) підготовки на основі запровадження оновлених програм.
3. Запровадити механізми унеможливлення відтоку підготовлених морських фахівців.
Кінологічному навчальному центру пропонується:
1. Реалізувати первинну підготовку згідно з вимогами державного
стандарту освіти з професії “Кінолог”.
2. Удосконалити зміст фахової (військово-прикордонної, кінологічної) підготовки на основі запровадження оновлених програм.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Наведені у статті результати аналізу актуальних на цей час для
освіти та військової освіти положень дозволяють зробити висновок
про те, що альтернативних варіантів удосконалення системи освітньої
підготовки персоналу ДПСУ є достатньо багато. Вибір кожного з них
є раціональним.
Тому актуальним на сьогодні завданням є обґрунтування оптимального варіанта. Це може визначити напрям подальшого дослідження за тематикою досліджуваної проблеми. Крім цього, актуальним завданням є формування Концепції трансформації освітньої підготовки персоналу ДПСУ.
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Serdiuk S., Lutskyi O., Borovyk O. Ways and means of solving current
problems of training the personnel of the State Border Guard Service
of Ukraine in the context of the transformation of military education.
The article substantiates the need to improve the educational training of
personnel of the security and defense sector of Ukraine, in particular, the
State Border Guard Service of Ukraine (SBGSU).
The results of the analysis and generalization of the currently relevant
provisions for education and military education, which should be taken
into account as initial conditions for substantiating the ways and means
of solving the current problems of educational training of the personnel
of the SBGSU in the context of the transformation of the military education system, are presented. Theoretically possible ways of solving current
problems are presented, as well as promising models of educational training in educational institutions of SBGSU.
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It has been found that in determining ways to improve the educational
training of the personnel of the State Border Guard Service of Ukraine,
the following interrelated factors should be taken into account: the rapidly changing and fleeting processes of social development; socio-economic
and socio-political transformations in society; the processes of globalization; the rapid increase in the amount of information.
The goals of forming a new system of military education in Ukraine and
the main requirements for its further development are also the basis for
defining these ways.
It has been established that theoretically possible ways of solving current
problems of transformation of educational training of SBGSU personnel
are improvement of basic education and optimization of postgraduate
system of education. Improving basic education involves training in differentiated nominal leadership courses and adjusting the list of specialties
or educational programs. A comparative analysis of alternative options
for implementing the educational training of tactical level officers in a
departmental higher military education institution has been conducted.
Optimizing the system of postgraduate education involves adjusting the
list and content of existing professional development courses, as well as
adapting full-length individual leadership courses for specific categories
of officers of the SBGSU.
Prospective models of educational training in the educational institutions
of the SBGSU and options for their implementation in the departmental
higher military educational institution for different levels of education
and specialties are proposed. Models are formed taking into account the
principles of structural functionality, differentiation in the implementation mechanisms of the individual components, compliance with state
standards of education (military education).
Ways of solving current problems of improving the educational training
of personnel of the State Border Guard Service of Ukraine through the
prism of tasks to be implemented by departmental educational institutions are presented.
Key words: personnel training; transformation of military education;
current problems; higher military education institutions; educational activities; State Border Guard Service of Ukraine.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПАУЗ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС
НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОЇ
ПІДГОТОВКИ (НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІНИ
“ОСНОВИ БОЙОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”)
Загальновійськова підготовка громадян України в складних війсь
ково-політичних умовах сьогодення набуває першочергової ваги державного рівня. Важлива роль під час організації та здійснення такої
підготовки належить військовим навчальним закладам Збройних Сил
України, інших складових сил безпеки та сил оборони – формуванню
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компетентностей щодо порядку поводження (застосування)
зі зброєю й саморобними вибуховими пристроями, дій на полі бою,
надання домедичної та первинної психологічної допомоги, а також
стійких морально-психологічних якостей, необхідних для захисту
України. З метою досягнення запланованих результатів підготовки
різних категорій громадян проводяться періодичні навчальні збори, заняття та курси. Значної уваги, поряд із загальною тактикою
індивідуальних дій та у складі підрозділів у різних умовах обстановки, приділено заходам за видами бойового забезпечення. На прикладі різних видів навчальних занять за одним із видів бойового забезпечення дій підрозділів – хімічний, біологічний, радіологічний
та ядерний захист – подано характеристику пауз, що виникають під
час викладення навчального матеріалу, виконання практичних завдань, проведення індивідуальних і групових консультацій, а також
інструкторсько-методичних занять тощо.
За результатами аналізу причин виникнення різних пауз запропоновано комплексну характеристику за видами та визначено основні напрями подальших наукових розвідок для вирішення питань їх
навчально-методичного заповнення. Серед основних причин пауз
виокремлено особливості особистостей суб’єктів загальновійськової підготовки: науково-педагогічного складу, інструкторів, технічного персоналу та тих, хто навчається, (компетентність, відчуття,
сприйняття, пам’ять, атитюд і поведінка); актуальність, складність,
практична спрямованість, методика викладання й обсяг навчального матеріалу; умови експлуатації навчально-технічної бази. Для подальших наукових розвідок запропоновано пошук заходів і засобів
щодо евентуального заповнення зазначених пауз.
Ключові слова: паузи; загальновійськова підготовка; навчальні заняття, основи бойового забезпечення.

1. ВСТУП

Постановка проблеми у загальному вигляді. Складна та динамічна військово-політична ситуація, що склалася нині біля українських кордонів, а також на тимчасово окупованих територіях України (потенційна можливість повномасштабного вторгнення військ
агресорів навіть із гіпотетичним застосуванням ядерної зброї)
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у зв’язку з необхідністю відвертання уваги населення Російської Федерації та Республіки Білорусь від внутрішньодержавних проблем,
пов’язаних з насильницькою та корупційною діяльністю диктаторських режимів у цих країнах, спричинила появу нового вектора розвитку загальновійськової підготовки громадян України, спрямованого на територіально-зональну оборону державного суверенітету
нашої країни – національний спротив.
Загальновійськова підготовка полягає у формуванні компетентностей суб’єктів навчання щодо загальної тактики – індивідуальних і
колективних (у складі підрозділів) дій, спрямованих на успішне виконання воєнних завдань у різних умовах обстановки, через сплановані
навчально-тренувальні й організаційні заходи, які передбачені програмами підготовки з навчальних дисциплін “Вогнева підготовка”, “Тактична підготовка”, “Тактична медицина”, “Військова топографія”, “Основи
бойового забезпечення”, “Морально-психологічне забезпечення” тощо.
Під час проведення навчально-тренувальних заходів загальновійськової підготовки виникають заплановані (передбачені навчально-методичними матеріалами) та вимушені (спричинені діями суб’єктів загальновійськової підготовки) паузи, що потребують наукового дослідження
з метою вироблення системного підходу до їх заповнення за необхідністю.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасними науковими військово-педагогічними дослідженнями, спрямованими на вирішення проблем загальновійськової підготовки, акцентовано увагу на
тактичній складовій воєнного мистецтва; призначенні, завданнях, організаційній структурі й озброєнні Сухопутних військ Збройних Сил
України; організації та бойовому призначенні частин (підрозділів)
армій країн-членів НАТО; основах сучасного загальновійськового
бою; організації бойової підготовки; бойовій готовності частин (підрозділів); мобілізаційій готовності та прийомах і способах дій солдата
в бою (В. Варакута, О. Лисенко, В. Зелений, Л. Олійник, С. Полторак,
М. Ткаченко, С. Шмаль тощо). У наукових доробках достатньо повно
подано методичні особливості підготовки та проведення різних видів занять, але констатуємо те, що поза увагою науковців залишається
комплексне вивчення причин виникнення різних пауз під час підго224
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товчих і навчально-тренувальних заходів із загальновійськової підготовки різних категорій населення.
Метою статті є за результатами аналізу причин виникнення різних пауз під час навчальних занять із загальновійськової підготовки
подати їх комплексну характеристику на прикладі одного з основних
видів бойового забезпечення дій сухопутних підрозділів.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Відповідно до Закону України “Про основи національного спротиву” [1] – розділу II Загальні засади та організація національного
спротиву, статті 6 Основи підготовки громадян України до національного спротиву – основою підготовки громадян України до національного спротиву є їх загальновійськова підготовка, яка організовується
за територіально-зональним принципом, ґрунтується на засадах високої мотиваційної привабливості й узгоджується з процесом трансформації системи комплектування за призовом відповідно до принципів
і найкращих практик держав-членів НАТО. Загальновійськова підготовка громадян України полягає в опануванні базовими загальновійськовими знаннями, практичними вміннями та навичками.
З метою забезпечення ефективної підготовки громадян України
до національного спротиву у вищих військових навчальних закладах відповідно до чинного законодавства організовано навчально-методичні
заходи з використанням класно-лабораторної та польової навчально-технічної бази. Важливу роль у підготовці відведено видам бойового забезпечення (навчальна дисципліна “Основи бойового забезпечення”) у цілому, а також хімічному, біологічному, радіологічному та ядерному (далі –
ХБРЯ) захисту зокрема. Під час різних видів підготовчих, навчальних
і контрольних заходів широко використовуються засоби індивідуального
та колективного захисту, прилади радіаційної та хімічної розвідки, комплекти для забору на місцевості та на інших поверхнях проб з потенційно
небезпечними речовинами, засобів спеціальної обробки, метеокомплектів, GPS-модулів, комплектів знаків огородження тощо [2].
Результати комплексного опитування, проведеного серед науково-педагогічних працівників, інструкторів, технічного персоналу
№ 1(28). Частина 1
2022

225

ПЕДАГОГiЧНi НАУКИ

та тих, хто навчається, дозволили констатувати те, що під час загальновійськової підготовки виникають різні паузи, які потрібно ефективно “заповнювати” – цей процес потребує додаткового вивчення
та розроблення відповідних рекомендацій (загальних і часткових)
для суб’єктів такої підготовки. Загальний вигляд сукупності причин
виникнення пауз подано на рисунку.
Психологічний ефект

ВИМУШЕНІ

Підготовчі (коригувальні)
заходи

ПАУЗИ

КОРОТКОЧАСНІ

Технічні засоби навчання

Тренінги, навчальні заняття,
контрольні заходи

ДОВГОТРИВАЛІ
ЗАПЛАНОВАНІ

Зброя, техніка, заходи безпеки

Суб’єкти загальновійськової
підготовки (науково-педагогічний
склад, інструктори, технічний
персонал)

Суб’єкти загальновійськової
підготовки (ті, хто навчається)
Осмислення дій

Рисунок. Паузи під час загальновійськової підготовки

Перед тим, як перейти до характеристики причин виникнення пауз
під час загальновійськової підготовки за напрямом ХБРЯ захист, подано короткі висновки з літературних джерел, у яких розглядалося це
наукове поняття. Пауза (лат. – pausa, грецьк. – pausis – припинення) –
коротка або відносно тривала зупинка у діях. У літературознавчих джерелах “паузу” трактують “… як коротку перерву у мовленнєвому потоці,
яка виконує роль словоподілу, відмежовує одну фразу від іншої задля
експресивної виразності, створення психологічного ефекту” [3, с. 193].
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Цікавими з наукової точки зору для цього дослідження є роботи
С. Оленець [4]; [5], у яких авторка серед основних інструментів впливу викладача на аудиторію виокремлює і паузи. Науковцем “пауза”
розглядається як засіб для встановлення контакту з тими, хто навчається, – час для налаштування викладача та студентів, а також для
контролю зворотного зв’язку та відновлення за необхідністю контакту з аудиторією [5, с. 43]. С. Оленець запропоновано загальні правила
ефективного використання пауз у мові: короткі паузи сприймаються
краще довгих; половина середньостатистичних слухачів може зрозуміти фразу, яка містить більше 13–15 слів; третина всіх людей, слухаючи чотирнадцяте та подальші слова в межах одного речення, взагалі
втрачають зв’язок з його початком. Крім того, у цій праці подано й характеристику трьох видів пауз: логічної, психологічної та люфтпаузи,
які застосовуються з метою акцентування уваги на важливих блоках
інформації [5, с. 44].
Результати опитування (використовувалися картки-опитувальники, в яких потрібно було назвати та вказати причини виникнення
пауз під час освітніх заходів з різними категоріями тих, хто навчається), проведене серед персоналу кафедр факультету безпеки державного кордону Національної академії Державної прикордонної служби
України імені Богдана Хмельницького, дали змогу уточнити основні
причини пауз, що виникають під час загальновійськової підготовки
за напрямом ХБРЯ захист:
особливості особистостей суб’єктів загальновійськової підготовки – науково-педагогічного складу, інструкторів, технічного персоналу та тих, хто навчається, – компетентність, відчуття, сприйняття,
пам’ять, атитюд і поведінка;
актуальність, складність, практична спрямованість, методика викладання й обсяг навчального матеріалу;
умови експлуатації навчально-технічної бази.
Суб’єкти загальновійськової підготовки (науково-педагогічний
склад, інструктори, технічний персонал) через використання запланованих, тобто передбачених навчально-методичними матеріалами
до занять, довготривалих (до декількох хвилин) або короткочасних
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(до декількох секунд) пауз намагаються забезпечити наявність психологічного ефекту, з метою створення умов для сприйняття й осмислення навчального матеріалу або власних практичних дій тими, хто
навчається. Іноді виникають і вимушені довготривалі або короткочасні паузи, спричинені низьким рівнем професійної компетентності, вмотивованості та сформованості професійно-важливих якостей
учасників загальновійськової підготовки.
Підготовчими (коригувальними) заходами загальновійськової
підготовки забезпечується актуальність і практична спрямованість
(навчати тому, що потрібно у мирний та воєнний час) навчального
матеріалу; розробляється та встановленим порядком затверджується методика проведення кожного освітнього заходу (тренінгу, теоретичних і практичних аудиторних і польових занять, інструкторськометодичних занять, і контрольних заходів). Водночас, складність
й обсяг навчального матеріалу, що викладається/сприймається, є основними причинами появи різних видів пауз.
Умови експлуатації навчально-технічної бази прямо або опосередковано впливають на дотримання заходів безпеки суб’єктами
загальновійськової підготовки (під час використання спеціальної
техніки, технічних засобів, речовин, розчинів і рецептур для проведення часткової або повної спеціальної обробки озброєння, військової та спеціальної техніки, засобів захисту тощо); підтримання
у належному стані – робочих характеристик, справності та комплектності – приладів радіаційної та хімічної розвідки, комплектів
для забору на місцевості та на інших поверхнях проб з потенційно
небезпечними речовинами, метеокомплектів, GPS-модулів, що також є причиною виникнення пауз під час цих заходів. Порушення заходів безпеки й умов експлуатації засобів ХБРЯ захисту іноді
взагалі унеможливлює подальше проведення та є причиною зриву
заняття.
Причини виникнення різних видів пауз під час загальновійськової підготовки, як правило, є взаємозалежними та динамічно змінюваними (що залежить, серед іншого, й від досягнень військової науки
та розвитку техніки). Переважну їх більшість можна комплексно до228
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слідити і евентуально (залежно від обставин) заповнити. Для цього
потрібно розробити загальні та часткові рекомендації для суб’єктів
загальновійськової підготовки.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

За підсумками аналізу причин виникнення різних пауз запропоновано комплексну характеристику за їх видами. Серед основних
причин виникнення пауз виокремлено особливості особистостей
суб’єктів загальновійськової підготовки: науково-педагогічного складу, інструкторів, технічного персоналу та тих, хто навчається, (компетентність, відчуття, сприйняття, пам’ять, атитюд і поведінка); актуальність, складність, практична спрямованість, методика викладання
й обсяг навчального матеріалу; умови експлуатації навчально-технічної бази. До подальших наукових розвідок запропоновано пошук
заходів і засобів щодо евентуального заповнення зазначених пауз
з метою вироблення рекомендацій для суб’єктів загальновійськової
підготовки.
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Sinkevych S., Havryliuk V. Characteristics of pauses that appear
during the classes within the general military training (on the example
of the discipline “The Fundamentals of Combat Support”)
Nowadays, the general military training of the citizens of Ukraine in the
difficult military and political conditions is becoming of a paramount
importance at the state level. An important role in the organization and
implementation of such training belongs to the military educational institutions of the Armed Forces of Ukraine, other components of the security and defense forces – the formation of competencies on weapons and
improvised explosive devices handling and use, action on the battlefield,
prior medical and primary psychological aid, as well as stable moral and
psychological qualities necessary for the protection of Ukraine. In order
to achieve the planned results of various categories of citizens training,
the periodic training meetings, classes and courses are held. Along with
the general tactics of individual and units actions in different conditions
of the situation, the considerable attention is paid to activities with regard to combat support. On the example of different types of training
classes by one of the types of combat support of units – chemical, biological, radiological and nuclear protection – it presents a description of the
pauses that occur during the presentation of training material, carrying
out practical tasks, individual and group consultations, as well as instructional methodical classes, etc.
Based on the analysis results of the various pauses causes, a comprehensive
description of the types and main directions of further scientific research to
address the issues of their educational and methodological content is proposed. Among the main reasons for the pauses are the features of the personalities of the subjects of general military training: scientific and pedagogical staff, instructors, technical staff and learners (competence, feelings,
perception, memory, attitude and behavior); relevance, complexity, practical orientation and volume of educational material; operating conditions
of the training and technical base. For further scientific research, it is proposed to search for measures and means to fill up these pauses eventually.
Key words: pauses; general military training; training classes; fundamentals of combat support.
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РОЛЬ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ У РОЗВИТКУ
КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ
ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ
У статті представлено міркування щодо ролі гуманітарної освіти
у розвитку ключових компетентностей конкурентоспроможних
фахівців морської галузі. Гуманітарну освіту визначено як сукупність знань у сфері суспільних наук і пов’язаних з ними практичних
умінь і навичок. Її забезпечують дисципліни гуманітарного циклу,
зокрема філософія, культурологія, соціологія, психологія, педагогіка, історія, політологія, іноземні мови. Ці дисципліни мають об’єктивний змістовий потенціал, що впливає на формування всебічно
розвиненої, високодуховної, гармонійної особистості.
Результатом гуманітарної освіти є ключові компетентності, які,
відповідно до рекомендацій Європейського Парламенту та Ради
ЄС, необхідні для особистої реалізації та розвитку, активного
громадянського життя, соціальної єдності та можливості працевлаштування. Ідеться про спілкування рідною мовою; спілкування
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іноземними мовами; знання математики та загальні знання у сфері
науки і техніки; навички роботи з цифровими носіями; навчання
заради здобуття знань; соціальні та громадянські навички; ініціативність і практичність; обізнаність і самовираження у сфері культури.
Гуманітарна компонента освіти має важливе значення під час підготовки майбутніх фахівців морської галузі. Це пов’язано з тим,
що у вимогах Міжнародної Конвенції зі стандартів підготовки,
дипломування моряків і несення вахти й однойменного Кодексу наголошується на необхідності підготовки фахівців морського
транспорту з високим рівнем сформованості як професійних знань
і практичних навичок, так і гуманітарних знань. Серед переліку компетентностей у цих документах містяться вимоги щодо знань, умінь
і навичок, які формуються в майбутніх фахівців морської галузі під
час вивчення дисциплін гуманітарного спрямування. Ідеться про
знання принципів, методів і особливостей управління персоналом
на судні та його підготовки; знання відповідних міжнародних морських конвенцій і рекомендацій, а також національного законодавства; знання методів ефективного управління ресурсами та вміння
їх застосовувати; уміння здійснювати ефективну комунікацію, підтримувати серед членів суднової команди атмосферу взаєморозуміння та доброзичливості, дотримання загальнолюдських відносин
і громадянських норм; володіння іноземною (англійською) мовою
тощо. Крім цих компетентностей, майбутні фахівці мають володіти
сформованими ціннісними орієнтаціями, високим рівнем загальної, комунікативної та професійної культури та бути цілісною особистістю з лідерським потенціалом.
Ключові слова: гуманітарна освіта; розвиток ключових компетенцій; фахівці морської галузі; судноводії; професійна підготовка;
знання, уміння і навички.

1. ВСТУП

Подальша інтеграція України у світове морське співтовариство
обумовлює необхідність впровадження у процес підготовки майбутніх фахівців морської галузі такого змісту освіти, який би відповідав
сучасним вимогам. На сьогодні ці вимоги досить ґрунтовно і кон№ 1(28). Частина 1
2022
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кретно подані у Міжнародній Конвенції зі стандартів підготовки, дипломування моряків і несення вахти (далі – ПДНВ) й однойменного
Кодексу (ПДНВ-95) [1]. Серед досить широкого переліку сфер компетентностей у цих документах містяться вимоги щодо знань, умінь і
навичок, які формуються у майбутніх фахівців морської галузі під час
вивчення дисциплін гуманітарного спрямування. Ідеться про знання
принципів, методів і особливостей управління персоналом на судні
та його підготовки; знання відповідних міжнародних морських конвенцій і рекомендацій, а також національного законодавства; знання
методів ефективного управління ресурсами та вміння їх застосовувати; уміння здійснювати ефективну комунікацію, підтримувати серед
членів суднової команди атмосферу взаєморозуміння, доброзичливості, взаємодопомоги, дотримання загальнолюдських відносин і громадянських норм; володіння іноземною (англійською) мовою тощо.
Крім цих компетентностей майбутні фахівці мають володіти сформованими ціннісними орієнтаціями, високим рівнем загальної, комунікативної та професійної культури та бути цілісною особистістю з
лідерським потенціалом.
Водночас у навчальних планах обсяг годин, передбачених на вивчення гуманітарних дисциплін, останнім часом зменшується. Отже,
можемо констатувати певну суперечність. Вона полягає в тому, що,
з одного боку, зростають вимоги до змісту ціннісної сфери майбутніх фахівців морської галузі, рівня їхньої загальної, комунікативної
та професійної культури, а, з іншого боку, нівелюється роль гуманітарної освітньої компоненти у навчальних планах та освітньо-професійних програмах підготовки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різноманітні аспекти
гуманітарної освіти були предметом уваги Н. Барановської [2], Г. Васяновича [3], Л. Віннікової [4], В. Гарєєвої, І. Осінчук, А. Тузова [5],
Е. Лузік [6], М. Кірюхіної [7], О. Діденка і С. Шумовецької [8]; [9] та
інших [10].
Водночас такий аспект, як роль гуманітарної освіти у розвитку
ключових компетентностей конкурентоспроможних фахівців морської галузі не був предметом наукового узагальнення та розгляду.
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З огляду на це, метою статті є висвітлення результатів дослідження щодо ролі гуманітарної освіти у розвитку ключових компетентностей конкурентоспроможних фахівців морської галузі.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У довідниковій літературі гуманітарна освіта визначається як “сукупність знань у сфері суспільних наук і пов’язаних з ними практичних умінь і навичок”. Гуманітарна освіта формує світогляд особистості
та забезпечує розумове, моральне, національно-патріотичне виховання.
Вона ґрунтується на вивченні філософії, історії, філології, економічних,
юридичних і педагогічних наук, мистецтвознавства, культури тощо.
Що стосується системи вищої освіти, то залежно від обраної спеціальності певний обсяг гуманітарних знань отримують студенти під час
навчання у ЗВО. Дисципліни гуманітарного циклу викладаються у всіх
закладах освіти незалежно від їхнього профілю [11, с. 5–9].
Роль гуманітарної освіти майбутніх фахівців підтверджується думками низки науковців. Зокрема Л. Віннікова наголошує, що гуманізація
освіти має на меті “розвиток нахилів і здібностей, які дозволяють людині
подолати життєві труднощі, на створення умов для саморозвитку творчого потенціалу, а й на розуміння людини як найвищої ланки суспільства,
ставлення до неї як до вищої цінності” [4, с. 130–132]. Подібної думки дотримується і О. Гуцоляк. Вчений стверджує, що дисципліни гуманітарного циклу (філософія, культурологія, соціологія, психологія, педагогіка,
історія, політологія, іноземні мови) мають об’єктивний змістовий потенціал, що впливає на формування всебічно розвиненої, високодуховної,
гармонійної особистості. Ці дисципліни формують у майбутніх фахівців основні ціннісно-світоглядні орієнтації, вчать критично мислити,
конструктивно та творчо діяти, ефективно комунікувати і взаємодіяти
у професійній і соціальній сферах, світобачення та громадянську позицію, а також забезпечують високу професійну компетентність [12].
Щодо завдань гуманітарної освіти, то їх, на нашу думку, досить
вдало сформулював Г. Васянович. Вчений завданнями для дисциплін
гуманітарного спрямування визначає формування національної гуманістичної свідомості; виявлення цілісної картини світу; формування
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гуманітарного, системного і критичного мислення; упровадження гуманістичних цінностей; формування основи професійної компетенції; усебічний розвиток людини; розкриття потенціалу людини; виховання національно свідомого громадянина [3, c. 74].
Визначною є роль дисциплін гуманітарного спрямування у формуванні і розвитку ключових компетентностей конкурентоспроможних фахівців, які необхідні для особистої реалізації, професійного
розвитку та можливості працевлаштування [13].
У Рекомендаціях 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради
(ЄС) “Про основні компетенції для навчання протягом усього життя” компетенції визначаються як “набір знань, навичок та відношень,
що стосуються ситуації. Основні компетенції – це ті, які необхідні
всім громадянам для особистої реалізації та розвитку, активного громадянського життя, соціальної єдності та можливості працевлаштування” [13]. У цьому важливому для освіти документі визначено вісім
основних компетенцій: спілкування рідною мовою; спілкування іноземними мовами; знання математики та загальні знання у сфері науки і техніки; навички роботи з цифровими носіями; навчання заради здобуття знань; соціальні та громадянські навички; ініціативність
та практичність; обізнаність та самовираження у сфері культури.
Рекомендації 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського союзу всі ці компетенції вважають однаково важливими,
“оскільки кожна з них допомагає успішному життю в суспільстві, що будується на знаннях” [13]. Деякі з визначених компетенцій є схожими та
пов’язаними. Це пояснюється тим, що окремі знання, уміння і навички,
які є основними в одній сфері одночасно є компонентами іншої компетентності або забезпечують її. Зокрема йдеться про загальні знання
мов, освіченість, здібність до кількісного мислення та обізнаність у
сфері інформаційних та комунікаційних технологій, які є необхідною
основою для навчання. Європейські еталонні рамки також визначають
низку здатностей, зокрема ініціативність, критичне мислення, креативність, вміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики, вміння приймати рішення та конструктивно керувати емоціями (емоційний інтелект).
Усі вони є результатом восьми основних компетенцій.
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Що стосується розвитку ключових компетентностей конкурентоспроможних фахівців морської галузі, то у Законі України “Про вищу
освіту” зазначено, що метою вищої освіти “є здобуття особою високого рівня наукових та/або творчих мистецьких, професійних і загальних компетентностей, необхідних для діяльності за певною спеціальністю чи в певній галузі знань” [14]. Здобуття вищої освіти здобувається на основі повної загальної середньої освіти, яка вбачає за мету
“всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має
прагнення до самовдосконалення і навчання упродовж життя, готова
до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності,
трудової діяльності та громадянської активності” [15].
Отже, під час професійної підготовки фахівців морської галузі під час навчання у морських закладах вищої освіти вивчення дисциплін гуманітарного спрямування має на меті розвиток здатності
до вільного володіння державною та іноземними мовами, а також
формування і розвиток низки компетентностей: екологічної, інформаційно-комунікаційної, громадянської, соціальної, культурної, а
також інших компетентностей, передбачених стандартами освіти.
Крім цього, у фахівців морської галузі під час навчання у морських
закладах вищої освіти формують готовність до навчання упродовж
життя, толерантне ставлення до ідей демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, а також
усвідомлення рівності у правах і можливостях представників різних
національностей. Остання компетентність є надзвичайно важливою
для фахівців морської галузі, адже їм доводиться часто працювати у
багатонаціональних екіпажах у складі суднової команди.
Загалом, на думку педагогів-практиків, під час підготовки майбутніх фахівців морської галузі важливе значення має гуманітарна
компонента освіти. Це пов’язано з тим, що у вимогах Міжнародної
Конвенції ПДНВ й однойменного Кодексу (ПДНВ-95) наголошується
на необхідності підготовки фахівців морського транспорту з високим
рівнем сформованості як професійних знань і практичних навичок,
так і гуманітарних знань. На думку О. Тимофєєвої [16] і О. Овчинні№ 1(28). Частина 1
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кової [11], ринок праці у морській галузі потребує таких фахівців, які
могли б не тільки виконувати свої професійні обов’язки, але й комунікувати з носіями інших традицій, мовної, політичної і релігійної культури, світогляду, ціннісних переконань тощо.
Доводиться також констатувати, що професійна діяльність фахівців
морської галузі є однією з найбільш складних видів людської діяльності.
Крім виконання напружених функцій у системі “людина – техніка” фахівці морської галузі виконують обов’язки, обумовлені специфікою функціо
нування системи “людина-людина”. Ускладнюють виконання цих функцій
специфічні умови професійної діяльності, що відбуваються в умовах тривалої часткової соціальної ізоляції, суттєвого зростання інформаційних
потоків, розширення ділових і міжособистісних контактів, зміни їх характеру та високої інтенсивності праці суднової команди [17, с. 71].
Отже, професійну компетентність сучасного конкурентоспроможного фахівця морської сфери утворює комплекс технічних і навігаційних знань, умінь і навичок, які необхідні для управління та експлуатації складною технікою, володіння процесами управління судновою командою, а також широким спектром соціально-гуманітарних
знань щодо ефективного управління персоналом, створення сприятливої для взаємодії на різних рівнях соціально-психологічної атмосфери, дотримання морально-етичних норм і принципів людських взаємовідносин.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У статті представлено міркування щодо ролі гуманітарної освіти
у розвитку ключових компетентностей конкурентоспроможних фахівців морської галузі. Гуманітарну освіту визначено як сукупність
знань у сфері суспільних наук і пов’язаних з ними практичних умінь
і навичок. Її забезпечують дисципліни гуманітарного циклу, зокрема
філософія, культурологія, соціологія, психологія, педагогіка, історія,
політологія, іноземні мови. Ці дисципліни мають об’єктивний змістовий потенціал, що впливає на формування всебічно розвиненої, високодуховної, гармонійної особистості.
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Результатом гуманітарної освіти є ключові компетентності, які,
відповідно до рекомендацій Європейського Парламенту та Ради ЄС,
необхідні для особистої реалізації та розвитку, активного громадянського життя, соціальної єдності та можливості працевлаштування.
Ідеться про спілкування рідною мовою; спілкування іноземними мовами; знання математики та загальні знання у сфері науки і техніки;
навички роботи з цифровими носіями; навчання заради здобуття
знань; соціальні та громадянські навички; ініціативність і практичність; обізнаність і самовираження у сфері культури.
Гуманітарна компонента освіти має важливе значення під час підготовки майбутніх фахівців морської галузі. Це пов’язано з тим, що у
вимогах Міжнародної Конвенції ПДНВ й однойменного Кодексу наголошується на необхідності підготовки фахівців морського транспорту
з високим рівнем сформованості як професійних знань і практичних
навичок, так і гуманітарних знань.
Перспективами подальших розвідок у даному напрямі є розробка методики відбору змісту гуманітарної освіти для формування
професійної компетентності майбутніх фахівців морського та річкового транспорту з урахуванням вимог Міжнародної Конвенції ПДНВ
й однойменного Кодексу.
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Yarmolenko M. The role of humanitarian education in the development of key competencies of competitive specialists in the maritime
industry.
The article presents considerations about the role of humanitarian education in the development of key competencies of competitive maritime
professionals. Humanities education is defined as a set of knowledge in
the social sciences and related practical skills. It is provided by the disciplines of the humanities cycle, including philosophy, cultural studies,
sociology, psychology, pedagogy, history, political science, and foreign
languages. These disciplines have an objective content potential, affecting
the formation of a fully developed, highly spiritual, harmonious personality.
The result of a humanitarian education is the key competencies that, according to the recommendations of the European Parliament and the EU
Council, are necessary for personal realization and development, active
citizenship, social cohesion and employability. These are communication
in the mother tongue; communication in foreign languages; knowledge
of mathematics and general knowledge of science and technology; digital
media skills; learning for knowledge; social and civic skills; initiative and
practicality; cultural awareness and self-expression.
The humanities component of education is important in the preparation of future specialists in the maritime industry. This is due to the fact
that the requirements of the International Convention on Standards of
Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers and the Code of
the same name point out the need to prepare maritime transport professionals with a high level of both professional knowledge and practical
skills, as well as humanitarian knowledge. Among the list of competencies, these documents contain requirements for knowledge, skills and
abilities, which are formed to future specialists of the maritime industry
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in the study of humanities disciplines. It’s about knowing the principles,
methods and peculiarities of personnel management on a ship and its
training; knowledge of relevant international maritime conventions and
recommendations, as well as national legislation; knowledge of effective
resource management methods and the ability to apply them; the ability
to communicate effectively, to maintain the atmosphere of mutual understanding and goodwill among members of the crew, and to comply
with universal human relations and civil norms; knowledge of a foreign
(English) language, etc. In addition to these competencies, future specialists should have formed value orientations, a high level of general,
communicative and professional culture and be an integral person with
leadership potential.
Key words: humanities education; development of key competencies;
maritime professionals; navigators; vocational training; knowledge, skills
and abilities

References
1. Mizhnarodna konventsiia pro pidhotovku i dyplomuvannia moriakiv ta nesennia vakhty 1978 roku № 995_053 [International convention on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers 1978 activity no. 995_053 ]. (1978,
July 7). Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy”. Retrieved from: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/995_053#Text (accessed 16 January 2021). [in Ukrainian]
2. Baranovska N. M. Rol humanitarnoi osvity u suchasnii Ukraini: novi pidkhody th perspektyvy rozvytku [The Role of Humanitarian Education in Modern
Ukraine: New Approaches and Development Prospects]. Proceedings of the problemy ta perspektyvy rozvytku ekonomiky i pidpryiemnytstva th kompiuternykh tekhnolohii v Ukraini (Ukraine, Lviv, Martch 26–31, 2012). Natsionalnyi universytet.
Lviv, 2012, pp. 215–216. [in Ukrainian]
3. Vasianovych H. P. (2013). Humanitarna osvita yak vazhlyvyi skladnyk pidhotovky kvalifikovanykh robitnychykh kadriv [Humanitarian education as an important component of the training of skilled workers]. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy: filosofiia, psykholohiia, pedahohika, sotsiolohiia, no. 2,
pp. 73–80. [in Ukrainian]
4. Vinnikova L. F. (2014). Deiaki napriamky humanizatsii fakhovoi pidhotovky studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Some Directions of Humanization of Professional Training of Higher Education Students]. Naukovi zapysky
242

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: педагогічні науки

ПЕДАГОГiЧНi НАУКИ

NDU im. M. Hoholia. Seriia : Psykholoho-pedahohichni nauky, no. 5, pp. 130–132.
[in Ukrainian]
5. Gareeva V. G., Osinchuk I. V., Tuzova A. F. (2011). Problemy gumanitarnogo
obrazovaniya v sovremennom voennom vuze [Problems of humanitarian education
in a modern military university]. Morskoy sbornik : zhurnal voenno-morskogo flota,
no 3, pp. 52–56. [in Russian]
6. Luzik E. (2006). Humanitarna osvita v protsesi pidhotovky spetsialistiv profilnykh vnz ukrainy: problemy th perspektyvy [Humanitarian education in the training
of specialists of specialized universities of the country: problems and prospects].
Filosofiia osvity, no. 2(4)/2006, pp. 266–275. [in Ukrainian]
7. Kiriukhina M. V. (2019). Rol th problemy humanitarnoi pidhotovky maibutnikh tekhnichnykh fakhivtsiv aviatsiinoi haluzi [The role and problems of humanitarian training of future technical specialists in the aviation industry]. Visnyk KrNU
imeni Mykhaila Ostrohradskoho, vol. 2/2019(115), pp. 47. DOI: 10.30929/19950519.2019.2.42-47. [in Ukrainian]
8. Didenko O., Shumovetska S. (2021). Akmeolohichni zasady profesiinoho
zrostannia th liderstva maibutnikh ofitseriv [Acmeological Foundations of Professional Growth and Leadership of Future Officers]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia : pedahohichni
nauky. Khmelnytskyi : NADPSU, no. 3(26), pp. 41–53. [in Ukrainian]
9. Didenko O. V. (2018). Formuvannia moralnoi kultury maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv u protsesi vyvchennia humanitarnykh dystsyplin [Formation
of moral culture to future border guard officers in the course of studying humanita
rian disciplines]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby
Ukrainy. Seriia : Pedahohika, vol. 1. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Vnadped_2018_1_6 [in Ukrainian]
10. Lomakovycha A. M., Onkovych H. V. (2004). Aktualni problemy humanitarnoi osvity [Current problems of humanitarian education]. Zbirnyk naukovykh
prats. Kyiv-Kremenets : KOHPI im. Tarasa Shevchenka, 400 p. [in Ukrainian]
11. Ovchynnikova O. M. (2019). Znachennia th rol humanitarnoi osvity v
morskykh navchalnykh zakladakh [Significance and role of humanitarian education
in maritime educational institutions]. Tavriiskyi visnyk osvity, no. 4(68), pp. 5–9.
[in Ukrainian]
12. Hutsoliak O. O. (2012). Rol humanitarnoi pidhotovky yak skladovoi formuvannia osobystosti maibutnikh fakhivtsiv v systemi vyshchoi tekhnichnoi osvity [The
role of humanitarian training as a component of personality formation to future
specialists in the system of higher technical education]. Problemy ta perspektyvy

№ 1(28). Частина 1
2022

243

ПЕДАГОГiЧНi НАУКИ

formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity. Kharkiv : NTU “KhPI”,
no. 32–33, pp. 46–55. [in Ukrainian]
13. Rekomendatsiia 2006/962/IeS Yevropeiskoho Parlamentu th Rady (IeS) “Pro
osnovni kompetentsii dlia navchannia protiahom usoho zhyttia” [Recommendation
2006/962/EC of the European Parliament and of the Council (EC) on Core Competences for Lifelong Learning]. (2006, December 18). Retrieved from: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/994_975#Text [in Ukrainian]
14. Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” № 1556-VII [Law of Ukraine about the
higher education activity no. 1556-VII]. (2014, July 1). Vidomosti Verkhovnoi Rady
Ukrainy, no. 37–38, arc. 2004. [in Ukrainian]
15. Zakon Ukrainy “Pro osvitu” № 2145-VIII [Law of Ukraine abou the education activity no. 2145-VIII]. (2017, September 5). Vidomosti Verkhovnoi Rady
Ukrainy, no. 38–39, arc. 380. [in Ukrainian]
16. Tymofieieva O. Ya. (2015). Istoriia morskoi osvity v Ukraini th suchasni naukovi pidkhody do formuvannia sotsialno-komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh sudnovodiiv [History of maritime education in Ukraine and modern scientific
approaches to the formation of socio-communicative competence to future navigators]. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy,
no. 5, pp. 167–177. [in Ukrainian]
17. Danylenko O. B. (2020). Systema neperervnoi profesiinoi pidhotovky maibutnikh sudnovodiiv u vyshchykh morskykh navchalnykh zakladakh [The system of
continuous professional training of future navigators in higher maritime educational institutions]. (Doctor’s thesis). Khmelnytskyi : Natsionalna akademiia DPSU.
[in Ukrainian]

244

Збірник
наукових праць

Національної академії Державної
прикордонної служби України

Серія: педагогічні науки

ЗБІРНИК
НАУКОВИХ ПРАЦЬ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

№ 1(28). Частина 1
Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України
у галузі педагогічних наук категорія “Б”
(наказ МОН України від 17.03.2020 № 409)

Редакційний штат:
Завидович Вікторія Вікторівна, редактор, м. Хмельницький, Україна;
Вальчук Світлана Іванівна, старший оператор, м. Хмельницький, Україна
Відповідальність за достовірність фактів та інших даних несуть автори
Здано до набору 18.02.2022. Формат 60×84/16. Гарнітура Mіnіоn Prо.
Ум. друк. арк. 14,24. Обл.-вид. арк. 14,7
Адреса редакції та видавця:
Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, вул. Шевченка, 46, м. Хмельницький, 29007, Україна
тел. +38(0382)65-05-93. http://periodika.nаdpsu.еdu.uа/php/pedzbirnyk/issue/archive
Електронну версію збірника розміщено за вебадресою
ttp://аrсhіvе.nbuv.gоv.uа/pоrtаl/sос_gum/znpnаpv_ppn/іndеx.html
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3010 від 22.10.2007

№ 1(28). Частина 1
2022

245

