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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ
У СФЕРІ ВІЙСЬКОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЛОГІСТИКИ: РЕЗУЛЬТАТИ

ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
 

Актуальність проблеми формування фахової компетентності майбутніх офіцерів Збройних Сил України (ЗСУ), створення ефективної моделі підготовки
як кадрових офіцерів, так і військового резерву, підтверджується зазначеними у Стратегічному оборонному бюлетені України сучасними завданнями
військового реформування, пов’язаними, з одного боку, з євроінтеграційним курсом держави, її участю в міжнародній миротворчій діяльності і відповідною
потребою в удосконаленні системи логістики ЗСУ і забезпеченні її сумісності з системою логістики зарубіжних армій [1]. З іншого боку, - поступовим
переходом до професійної (контрактної) армії, в контексті проголошеного основним освітнім стратегічним документом – Національною доктриною
розвитку освіти України компетентісного підходу до трансформації змісту професійної підготовки, зокрема військової, як однієї з найважливіших для
української вищої школи проблем, потребує забезпечення високого рівня фахової компетентності офіцерського корпусу, їхньої всебічної підготовленості до
діяльності в нових умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що формування компетентного фахівця, зокрема військового, є актуальним теоретичним і
практичним завданням професійної педагогіки, наукове розв’язання якого потребує моделювання цього процесу, відповідного певній сфері діяльності.
Означена проблема формування фахової компетентності в різних сферах, напрямах і аспектах професійної діяльності досліджується вітчизняними і
зарубіжними науковцями (О.Атласова, І.М.Богданова, Г.М.Буруканова, О.Дубіна, І.Єрмаков, К.Камерон, В.Кричевський, Н.В.Кузьміна, Р.Куіні, З.І.Курлянд,
А.К.Маркова, О.І.Мармаза, Л.М.Мітіна, О.Овчарук, Дж.Равен, Л.М.Романішина, В.І.Свистун, Г.Селевко, І.П. Семикін, П.І.Третьяков, Н.Уйсімбаєва, В.Циба,
Т.І. Шамова, Л.І.Шевчук, О.О.Юртаєва та ін.), зокрема в різних сферах практичної життєдіяльності військ (Г.М. Артюшин, А.В. Барабанщиков, О.В.Бойко, В.І.
Вєтров, І.О. Грязнов, М.О.Мацишин, М.І. Науменко, М.І. Нещадим, О.І.Пометун, О.А. Пономаренко, Ю.І. Приходько, В.О.Ройлян, В.І. Свистун, Г.Селевко,
Ю.І. Сердюк, С.В.Сінкевич, О.Л.Тракалюк, О.В. Устименко,  І.О. Хорєв, В.П.Чабаненко, В.А.Чернявський,                   В.В. Ягупов, В.Л.Яковенко та ін.).

Вітчизняні й зарубіжні дослідження останніх років щодо системних структурних перетворень, орієнтованих на логістику (Б.А.Анікін, Д.Дж.Бауєрсокс,
Р.Г.Баллоу, В.Є .Воловник, М.П.Гордон, К.Б.Інді, А.Г.Кальченко, Д.Дж.Клосс, Є.Крикавський, Л.Б. Міротін, А.Г.Некрасов, Ю.В.Пономарьова, В.І.Сергєєв,
І.В.Чекун та ін.), зокрема на систему логістики силових структур України (Ю.В.Гостіщев, В.Діордієв, В.Ф.Зданевич, А.Ф.Кропивка, В.О.Лігоцький, Є.М.
Подтергера, В.А.Хайтбаєв, В.М.Ясененко та ін.), довели, що компетентність суб’єктів діяльності в логістиці, як сучасному напряму управління, методи і
засоби якого дають можливість ефективно вирішувати завдання глибокої і всебічної інтеграції  виробничої, фінансової і господарської діяльності, надає
стратегічних переваг і виступає визначальним чинником характеру конкуренції в будь-яких галузях. Проте, як засвідчив аналіз літературних джерел, процес
формування професійної компетентності майбутніх офіцерів у сфері військово-економічної логістики під час навчання у ВВНЗ в сучасних умовах
реформування ЗСУ і переходу до контрактного комплектування військ не був предметом спеціальних досліджень.

Метою і завданням даного дослідження є побудова моделі формування фахової компетентності майбутніх офіцерів у сфері військово-економічної
логістики та її перевірка в дослідно-експериментальному режимі в процесі їхньої підготовки у вищому військовому навчальному закладі.

У попередніх працях автором були обґрунтовані теоретико-методологічні засади дослідження процесу формування фахової компетентності майбутніх
офіцерів у сфері військово-економічної логістики (далі - ВЕЛ), зокрема доцільність використання логістичного підходу; доведено, що формування фахової
компетентності майбутніх офіцерів у сфері ВЕЛ у процесі навчання у ВВНЗ повинно становити логічно пов’язану і старанно відпрацьовану систему, яка
базується на загальновизнаних детермінантах і принципах військово-професійної освіти, враховує зовнішні і внутрішні фактори впливу, відповідає принципам
і концептуальним положення логістики, здійснюється поетапно і призначається для забезпечення виконання професійних функцій і завдань майбутньої
професійної діяльності офіцерами - фахівцями у сфері ВЕЛ; визначено на підставі аналізу факторів впливу і принципів логістики організаційно-педагогічні
умови та шляхи і способи їх реалізації у навчально-виховному процесі ВВНЗ [9; 10; 11]. Це дозволило розробити комплексну методику і модель формування
фахової компетентності майбутніх офіцерів у сфері ВЕЛ у процесі навчання у ВВНЗ, подану на рис. 1.

При розробці моделі формування фахової компетентності майбутніх офіцерів у сфері ВЕЛ застосовувався метод наукового моделювання, що
спирається на специфічний вид порівняння – аналогію, за яким встановлюється подібність явищ, еквівалентність одного об’єкта щодо другого, відкривається
"можливість переносу інформації з аналогії від моделі до прототипу" [14, с.65-66]. За цим методом, дослідження будь-яких явищ, процесів, об’єктів
здійснюється шліхом вивчення їх системних структур та побудови моделей, які використовуються для визначення або уточнення характеристик та
раціоналізації побудови нових конструйованих об’єктів. При цьому під моделлю розуміється мисленнєво уявлювана або матеріально реалізована система,
що адекватно відбиває предмет дослідження і здатна заміщати його так, що вивчення моделі дозволяє отримати нову інформацію про цей об’єкт [14, с.66].

 Метою даної моделі є організаційно-педагогічне забезпечення ефективної підготовки і формування фахової компетентності майбутніх офіцерів у сфері
військово-економічної логістики в процесі навчання у ВВНЗ у сучасних умовах реформування ЗСУ, переходу до контрактного комплектування військ і
модернізації вищої освіти.

Запропонована модель складається з таких блоків: структурного організаційно-управлінського, функціонального оперативно-координаційного,
контрольного критеріально-діагностичного і організаційно-педагогічних умов, через які означені блоки пов’язуються в єдину систему і реалізація яких у
навчально-виховному процесі ВВНЗ забезпечує відповідність досягнутого результату поставленій меті. Результатом запровадження даної моделі вважається
досягнення майбутніми офіцерами у процесі навчання у ВВНЗ високого і середнього рівнів сформованості фахової компетентності у сфері військово-
економічної логістики.

Модель підкреслює взаємну обумовленість, тобто прямий і зворотний зв’язок, структури, функцій і організаційно-педагогічних умов формування
фахової компетентності майбутніх офіцерів у сфері військово-економічної логістики у процесі навчання у ВВНЗ. Це підтверджується й поданими у словниках
визначеннями, за якими формою організації будь-чого є система, тобто порядок, спосіб побудови, зумовлений правильним, планомірним розташуванням та
взаємним зв’язком сукупності частин чого-небудь, пов’язаних спільними функціями [2, с.1126; 16, с.314]. Зауважимо, що складові моделі визначалися на
основі вибіркових методів накопичення інформації (вивчення військово-педагогічних джерел і літератури з військово-економічної логістики, нормативних
документів, бесід, опитування, анкетування, вибіркових інтерв’ю, експертного оцінювання) з наступною коректною статистичною її обробкою. Одержані
статистичні дані математично оброблялися, з врахуванням вимог теорії ймовірності та математичної статистики, ранжувалися, причому різко протилежні
оцінки відкидалися і не впливали на отримані результати, на основі аналізу яких й визначалися складові блоків даної моделі.

Структурний організаційно-управлінський блок моделі містить структуру фахової компетентності майбутніх офіцерів у сфері військово-економічної
логістики, організаційну структуру поетапного процесу її формування, систему управління підготовкою означених офіцерів і моніторингу її якості за
етапами навчання у внутрішньому і зовнішньому (відносно ВВНЗ) військово-педагогічному середовищі.

Під фаховою компетентністю у сфері військово-економічної логістики (ВЕЛ) розуміється  загальна здатність офіцера встановлювати на основі
системного комплексу професійних знань, умінь, досвіду, ціннісних характеристик і професійно важливих в означеній сфері особистісних якостей причинно-
наслідкові зв’язки та адекватно впливати на процес виконання службово-бойових функцій і завдань в означеній сфері військової діяльності [9, с.99].

 З організаційно-управлінської точки зору служби логістики - матеріально-технічного і тилового забезпечення військ (військової частини, з’єднання),
наприклад, за спеціалізаціями: речова, продовольча, пально-мастильних матеріалів тощо, являють собою соціотехнічні системи типу "людина – техніка –
середовище", які включають особовий склад, озброєння, військову техніку й майно і функціонують у складних динамічних умовах воєнного та мирного часу.

Отже, формування фахової компетентності (ФК) майбутніх офіцерів у сфері ВЕЛ у процесі навчання у ВВНЗ полягає, насамперед, у забезпеченні
готовності випускників до виконання службово-бойових функцій і завдань у сфері ВЕЛ на таких первинних посадах, як, наприклад, начальників відповідних
служб логістики військової частини, з’єднання, а також на наступних посадах офіцерів означених служб об’єднання. При цьому слід зауважити, що стосовно
співвідношення професійної компетентності і готовності до діяльності в науково-педагогічному середовищі існують різні думки. Так, за Ф.К.Думко,
професійна компетентність (під якою розуміється сукупність професійних знань, сформованість професійних умінь, навичок, ціннісних орієнтирів, які
зумовлюють ефективне вирішення професійних завдань) є одним із структурних компонентів професійної готовності до конкретного виду діяльності. А (за
Л.Р.Соломко) професійна компетентність і готовність ототожнюються. При цьому професійна компетентність розглядається як потенційна готовність до
рішення предметних завдань зі знанням справи [3, с.232-233].

 



Оскільки метою даного дослідження є розробка моделі формування компетентності майбутніх фахівців саме в процесі навчання у ВВНЗ, то, на нашу
думку, цей процес формування ФК повинен насамперед забезпечувати готовність випускників до ефективної діяльності у сфері ВЕЛ на первинних посадах,
як то зазначено вище, і тільки на цій основі, шляхом прищеплення в процесі формування ФК навичок самонавчання і самовиховання та розвитку відповідних
якостей, забезпечувати їхню спроможність до професійного зростання.

Для обґрунтування структури фахової компетентності майбутніх офіцерів у сфері військово-економічної логістики проаналізовано основні підходи до
структуризації професійної компетентності і найбільш розповсюджені її моделі.

Широко популярним є діяльнісний підхід до структуризації професійної компетентності, обґрунтований Н.В.Кузьміною і А.К.Марковою і застосований
до побудови структури професійної компетентності педагога. Проте, якщо Н.В.Кузьміна створює модель компетентності педагога за процесуальними
критеріями, які визначають якість його багатогранної діяльності, то А.К.Маркова аналізує професійну компетентність через призму особистості педагога і
структурує її за п’ятьма блоками, які віддзеркалюють насамперед змістовий аспект його професійної діяльності. Це такі: 1) професійні знання; 2) професійні
вміння; 3) професійні психологічні позиції і настанови; 4) особистісні властивості, що забезпечують опанування професійними знаннями і вміннями; 5)
результати праці, професійна позиція і психологічні якості, що доповнюються і реалізуються техніками (вміннями). А серед видів професійної компетентності
А.К.Маркова виокремила такі: 1) спеціальну компетентність, яка проявляється у володінні власне професійною діяльністю на достатньо високому рівні, а
також у здатності проектувати свій професійний розвиток; 2) соціальну компетентність, яка проявляється у вміннях здійснювати спільну професійну
діяльність, співпрацювати, а також у відповідальності за результати своєї праці; 3)особистісну компетентність, яка проявляється у володінні способами
особистісного самовираження і прогресивного саморозвитку тощо; 4) індивідуальну компетентність, яка проявляється у володінні способами самореалізації
і розвитку індивідуальності в межах професії, у готовності до професійно-особистісного зростання [7; 8].

Ще сильніше акцентує особистісну спрямованість професійної компетентності Л.М.Мітіна і створює модель, яка певною мірою інтегрує попередні
моделі [12]. Однак, на думку О.О.Юртаєвої, основою моделі компетентності педагога Л.М.Мітіної виступають традиційні професійні знання, здібності і
вміння, "які пов’язані з педагогічною спрямованістю особистості та її загальною культурою замість особистості педагога" [18, с.235]. На необхідності
"розгляду процесу формування професійної компетентності через призму особистості фахівця" також наголошує Н.Уйсімбаєва [13, с.211].

Достатньо відомою є й розроблена Дж.Равеном модель професійної компетентності, яку означений учений розглядає на основі ситуативного підходу і
визначає як здатність діяти самостійно і відповідально при виконанні конкретних дій у професійних ситуаціях. За Дж.Равеном, модель професійної
компетентності створюється на основі взаємодії таких її структурних складових: 1) компонентів компетентності: когнітивних, афективних, вольових, навичок і
досвіду, насамперед вузькоспеціалізованих; 2) результативності діяльності, зокрема її ціннісних орієнтирів; 3) конкретних умов професійної ситуації [17].

Із поданого зрозуміло, що у структуризації компетентності фахівця мають місце неоднозначність, варіативність і багато розбіжностей, проте всі
дослідження свідчать, що компетентність є складним, одночасно професійним і особистісне-психологічним феноменом, який має багатокомпонентну
структуру. Це відзначається й у дослідженнях М. Михайличенка та І.Бабина щодо використання компетенцій та компетентностей як нового типу
цілепокладання та забезпечення якості підготовки педагогічних працівників [12, с.137]. Однак, оскільки професійна компетентність і готовність до професійної
діяльності деякою мірою ототожнюються, то для цілей даного дослідження також слід установити її структурування.

Готовність розглядається багатьма науковцями як настанова (К.Марбе, О.Кюльпе, Д.Н.Узнадзе та ін.), як феномен стійкості людини до зовнішніх і
внутрішніх впливів (У.Томас, Ф.Знанецькі, Г.Оллпорт, Д.Кац, М.Сміт та ін.), як якісний показник саморегуляції на різних рівнях проходження процесів:



фізіологічному, психологічному, соціальному (А.Д.Ганюшкін, М.І. Дьяченко, Л.О.Кандибович, М.Д.Левітов та ін.), як цілісну інтегровану якість особистості,
що виникає внаслідок досвіду людини, який ґрунтується на формуванні позитивного ставлення до діяльності, усвідомленні мотивів і потреб у неї, об’єктивації
її предмета і способів взаємодії з ним (К.М.Дурай-Новакова, Л.В.Кондрашова,               А.Ф. Ліненко, В.О.Моляко, О.Г. Мороз, В.О.Сластьонін та ін.).
Готовність має часові характеристики, буває тривалою, яка формується заздалегідь, у результаті спеціально організованих впливів і зумовлює успішність
діяльності, та ситуативною (тимчасовою), яка є нестійкою і залежить від особливостей конкретної ситуації. Обидві готовності існують у єдності.
Компонентами готовності вчені визначають: "професійну самосвідомість, ставлення до діяльності чи настанова,  мотиви, знання про предмет та способи
діяльності, навички і вміння практичного втілення цих способів, а також професійно значущі якості особистості" [14, с 226].

Важливим уявляється те, що у складі готовності виділяється мотиваційний компонент, який відсутній у поданих вище моделях професійної
компетентності, і який, на нашу думку, є обов’язковим при побудові структури компетентності майбутніх офіцерів у сфері військово-економічної логістики.
Це підтверджується й дослідженням О.О.Юртаєвої щодо професійно-педагогічної компетентності майстра виробничого навчання, яка виділила наступні її
компоненти: ціннісно-мотиваційний, інтелектуально-гносеологічний, операційно-технологічний, комунікативний, аутопсихологічний, суб’єктний [18, с 237].

Отже, на основі аналізу літератури щодо структуризації компетентності фахівців і з урахуванням специфіки військово-економічної логістики, її
принципів, функцій і завдань, а також загальних закономірностей – детермінант військової освіти, уявляється доцільним структурувати компетентність
майбутніх офіцерів у сфері ВЕЛ за такими компонентами:

1)     мотиваційний компонент, який характеризується наявністю чітких ціннісних орієнтирів, мотивацією на досягнення успіху у сфері ВЕЛ, упевненістю
в собі як офіцерові логістики ЗСУ;

2)     фаховий військово-професійний компонент, який характеризується наявністю системного комплексу професійних військово-економічних знань,
умінь, навичок і практичного досвіду, що дозволить майбутньому офіцеру виконувати службово-бойові функції і завдання у сфері ВЕЛ;

3)     функціональний компонент, який характеризується вмінням встановлювати причинно-наслідкові зв’язки і приймати оперативні й координаційні
рішення в конкретних, часто непередбачуваних військових ситуаціях з мінімальними помилками впродовж тривалого часу;

4)     особистісний компонент, який характеризується загальною логістичною усталеністю майбутнього офіцера, тобто наявністю комплексу
особистісних якостей і здатностей, професійно важливих для сфери ВЕЛ, які дозволять йому упевнено організовувати і здійснювати роботу служб логістики
ЗСУ, самостійно й ефективно керувати матеріальними та інформаційними потоковими процесами в різних військових ситуаціях;

5)     соціальний компонент, який характеризується вмінням здійснювати спільну професійну і навчальну діяльність у сфері ВЕЛ, здатністю до
професійного спілкування і співпраці при розв’язанні завдань військово-економічної логістики, відповідальністю за результати роботи загалом і навчальної
праці зокрема;

6)     управлінський компонент, який характеризується організаторськими якостями майбутнього офіцера, його поведінкою й авторитетом у військово-
навчальному підрозділі, здатністю до управлінської діяльності за принципами і методами логістики, стилем керівництва, відповідальністю, умінням
мотивувати підлеглих.

Автором була обґрунтована доцільність побудови організаційно-управлінської структури системи підготовки майбутніх офіцерів сфери ВЕЛ на основі
методології логістичного підходу [10].

Логістичний підхід у педагогіці, за В.Є.Воловник, "полягає у використанні логістичних принципів і концептуальних положень, методів, організаційних
форм і технологічних прийомів логістики для вдосконалення побудови педагогічних процесів як систем, організації й управління... процесами у
внутрішньому і зовнішньому відносно певної педагогічної системи освітньому просторі, зокрема для організації об’єктивного контролю якості освіти" [3,
с.142].

Основними принципами і концептуальними положеннями логістики, що покладені в теоретико-методологічну основу логістичного підходу до
організації та управління будь-якою діяльністю, зокрема до навчально-виховного процесу ВВНЗ, та відбиваються в його організаційних формах, методах і
технологічних прийомах, є такі: системності; інтеграції, інтегрального цілепокладання і націленості дій на інтегральну ефективність системи в цілому;
комплексності та взаємодії всіх елементів логістичної системи і координації дій спеціалістів різних служб, що беруть участь в управлінні потоковими
процесами, та досягнення збільшених результатів від ефекту взаємодії; ієрархії і рівневого розподілу; науковості; оптимізації логістичних систем і вибору їх
варіантів на підставі порівняння якісних і кількісних (техніко-економічних) показників; зв’язку часткових завдань і загальної оптимізації, конкретності;
конструктивності; наявності й використання найбільш повної інформації про всі етапи потокових процесів; надійності; багатоваріантності планування і
прогнозування; розв’язання інформаційних проблем через стандартизацію даних і нормування; пріоритетного врахування потреб ринку, потреб споживачів;
творчого підходу, компромісів і гармонізації інтересів учасників процесу; орієнтації організаційно-управлінських систем на кінцевий результат [4, с.142; 5,
с.51-54; 15, с.8-14].

Використання власне логістичного підходу до організації навчально-виховного процесу (НВП) підготовки майбутніх офіцерів у ВВНЗ, метою якого є
формування їхньої компетентності у сфері ВЕЛ, полягає в реалізації тих логістичних принципів, що стосуються, насамперед, управління системами,
формалізації науково-практичних розробок, рівневого розподілу та ступеня деталізації логістичних операцій і наголошують на розгляді систем на різних, за
масштабом проблем, що розробляються, і зон управління процесами, рівнях, здебільшого на двох – макро- і мікрорівні [10, с.83-86; 13, с.240; 15, с.17].

На макрорівні або на рівні загальної організації системи підготовки, формування ФК майбутніх офіцерів у сфері ВЕЛ здійснюється впродовж чотирьох
організаційних етапів їхньої підготовки, кожний з яких закінчується відповідним комплексним контрольно-діагностичним модулем (за винятком етапу
корекції) і встановленням рівня сформованості ФК майбутніх офіцерів у сфері ВЕЛ, а саме: 1) початково-адаптативний етап, 2) основний етап, 3) заключний
етап, 4) етап корекції НВП.

Отже, за логістичного підходу, процес формування фахової компетентності майбутніх офіцерів під час навчання у ВВНЗ має здійснюватися одночасно
як на макрорівні (рівні загальної організації системи підготовки), так і на мікрорівні (рівні вузьких спеціалізацій за характером майбутньої господарської
діяльності офіцерів у сфері ВЕЛ), у внутрішньому і зовнішньому (відносно ВВНЗ) педагогічному середовищі. Останнє, з метою ефективного управління цим
процесом, поділяється на відповідні етапам процесу формування зони управління: базову, яка відповідає початково-адаптативному етапові процесу
формування; паралельну, яка охоплює основний і заключний етапи формування; та результативно-коригувальну зону, яка відповідає етапу корекції
процесу.

Виходячи з того, що відповідно детермінантам – закономірностям військової освіти і сучасним завданням ВЕЛ дослідники поділяють функції логістики за
видами дій на оперативні й координаційні, можна дійти висновку щодо двостороннього характеру функціональної складової моделі формування фахової
компетентності майбутніх офіцерів у сфері ВЕЛ.

 Функціональний оперативно-координаційний блок моделі містить як загальні функції військово-економічної логістики: планувальні, керуючі
(організаційно-управлінські), інформаційно-аналітичні, контрольно-коригувальні, так і конкретизовані службово-бойові функції, які поділяються за видами
дій на оперативні і координаційні.

Зміст загальних і спеціальних службово-бойових функцій майбутніх офіцерів тилу повною мірою відбивається у змісті завдань їхньої майбутньої
професійної діяльності у сфері ВЕЛ та відповідних умінь означених офіцерів.

Типові завдання діяльності і відповідні вміння майбутніх офіцерів, компетентних у сфері ВЕЛ, визначаються за основними службово-бойовими
функціями: організаційною, функцією бойового управління, тилового матеріально-технічного забезпечення, службового управління повсякденною діяльні‐
стю підрозділу, педагогічною функцією керування навчально-виховним процесом у підрозділі, експлуатаційно-технічною функцією щодо озброєння,
військової техніки та майна, адміністративною функцією щодо управління діяльністю підрозділу в соціально-побутовій сфері, фінансово-економічною та
інформаційно-аналітичною функціями. Формування відповідних типовим завданням умінь, які дозволять майбутнім офіцерам встановлювати причинно-
наслідкові зв’язки у сфері ВЕЛ, адекватно впливати на процес виконання загальних і спеціальних службово-бойових функцій у цій сфері та вдоскона лювати на
цій основі фахові на вички, є однією із складових основного етапу досліджуваного процесу.

Відповідно вітчизняним нормативам, типові завдання діяльності майбутніх кадрових офіцерів ЗСУ поділяються на три види: професійні, соціально-
військові та соціально-побутові. Типові завдання діяльності майбутніх офіцерів резерву ЗСУ також поділяються на три види: соціально-професійні,
професійні, військово-професійні. За класом типові завдання діяльності майбутніх офіцерів як кадру, так і резерву ЗСУ, поділяються на: стереотипні,
діагностичні та евристичні. При цьому, завданням діяльності, які відносяться до класу стереотипних, притаманні "жорсткі" структури праці офіцера.
Діагностичні завдання діяльності припускають вільний вибір фахівцем типових складових структури праці, які повинні відповідати визначеним ним
особливостям військово-господарської або соціальної ситуації. Завданням, які відносяться до класу евристичних, а також деяким діагностичним завданням,
частково притаманні ознаки завдань, пов’язаних з науковою творчістю

Аналіз службово-бойових функцій і професійних завдань, які повинні виконувати і розв’язувати офіцери, компетентні у сфері ВЕЛ, свідчить про
підвищену кількість саме евристичних і діагностичних завдань, що пов’язано зі специфікою військово-економічної логістики, яка відбивається передусім в
аналітичних функціях. Отже, формування компетентності офіцерів у сфері ВЕЛ передбачає таку організацію навчального процесу, яка забезпечить їхню
всебічну підготовленість до вирішення насамперед евристичних завдань майбутньої діяльності. А це, у свою чергу, потребує розвитку в них здатності до
активної творчої діяльності, творчості мислення, які в даному контексті виступають одними з найбільш важливих логістичних якостей майбутніх офіцерів.

Для розв’язання типових завдань службово-бойової і соціально-професійної діяльності у сфері ВЕЛ майбутнім офіцерам потрібні певні вміння
виконувати оперативні й координаційні дії. Згідно з концептуальними положеннями дидактики щодо взаємозв’язку знань, умінь і навичок, система вмінь
повинна базуватися на відповідній системі знань, яка встановлюється, за вимогами як вітчизняних нормативів, так і Болонського процесу щодо модульної
побудови курсів навчання, у вигляді системи змістових модулів. Визначені системи знань і вмінь виступають, згідно поданому визначенню компетентності
майбутніх офіцерів у сфері ВЕЛ, складовими того системного комплексу, на основі якого в майбутніх офіцерів формується загальна здатність встановлювати
причинно-наслідкові зв’язки у сфері військово-економічної логістики та адекватно впливати на процес виконання службово-бойових функцій і завдань цієї
сфери військової діяльності.

Зворотний зв’язок у даній моделі здійснюється через оцінку загального результату процесу формування фахової компетентності – рівня її
сформованості в майбутніх офіцерів та його відповідності поставленій меті, через контрольний критеріально-діагностичний блок моделі. Цей блок містить
критерії і показники рівнів сформованості ФК майбутніх офіцерів у сфері ВЕЛ (високого, середнього і низького) та методи їх зовнішнього і внутрішнього
оцінювання з урахуванням вимог Болонського процесу стосовно шкали оцінювання ECTS.

Для цього у критеріально-діагностичному блоці даної моделі було передбачено і визначено методом експертного оцінювання шість критеріїв
сформованості фахової компетентності майбутніх офіцерів у сфері ВЕЛ, відповідних виокремленим структурним компонентам, а саме: критерій
мотиваційної достатності, фаховий військово-професійний критерій, функціональний критерій або критерій оперативної і координаційної навченості,
особистісний критерій або критерій логістичної усталеності, критерій соціальної здатності і критерій управлінської здатності майбутнього офіцера.

Основними методами оцінювання показників указаних критеріїв були оцінні судження викладачів, навчальний рейтинг за змістові модулі інтегрованих
навчальних дисциплін та аналіз його змін; оцінки успішності проходження практики в установах малого і середнього бізнесу, військових зборів майбутніх
офіцерів запасу або військового стажування майбутніх кадрових офіцерів і комплексних іспитів; загальновідомі психодіагностичні тести або їх окремі шкали,
перевірені на надійність і валідність; результати соціометрії у взводах, опитування й анкетування. Зовнішнє оцінювання здійснювалося незалежними
експертами, керівниками установ малого і середнього бізнесу, військових зборів і військового стажування, командирами військових частин, залученими



військовими і цивільними викладачами. Внутрішнє оцінювання здійснювалося викладачами ВВНЗ, а також полягало в самооцінюванні майбутніми
офіцерами досягнутих результатів.

Щодо блоку організаційно-педагогічних умов, які враховують сучасні вимоги військового реформування і які були визначені й обґрунтовані у праці
автора [9], та їх взаємозв’язків з іншими блоками, то, як видно із поданої моделі, реалізація цих організаційно-педагогічних умов у НВП підготовки фахівців,
компетентних у сфері ВЕЛ, віддзеркалюється в побудові й особливостях усіх блоків даної моделі. Основними організаційно-педагогічними умовами
формування компетентності майбутніх офіцерів у сфері ВЕЛ було визначено такі : вдосконалення системи організації і управління підготовкою на основі
реалізації принципів логістики; інтеграція фінансово-економічного, військово-технічного, військово-господарського, інформаційно-комп’ютерного,
командно-управлінського і психолого-педагогічного напрямів підготовки; організація тестового моніторингу як підготовку і  розвиток професійно важливих
для діяльності у сфері ВЕЛ якостей; готовність викладачів до формування компетентності майбутніх офіцерів у сфері військово-економічної логістики.

Експериментальна апробація розробленої моделі формування фахової компетентності майбутніх офіцерів у сфері військово-економічної логістики
тривала впродовж шести навчальних років на базі факультету тилу і факультету підготовки офіцерів запасу ВІ ОНПУ. Педагогічний експеримент була
проведена поетапно у дві стадій для підвищення достовірності результатів дослідження. На першій стадії експерименту досліджувалась сформованість
фахової компетентності у сфері ВЕЛ майбутніх кадрових офіцерів ЗСУ, на другій - майбутніх офіцерів резерву ЗСУ. Вихідний замір на початково-
адаптаційному етапі дозволив встановити реальний вихідний стан сформованості фахової компетентності майбутніх офіцерів у сфері ВЕЛ за трьома
пропедевтичними критеріями, вагомість яких була визнана експертами однаковою: початковим навчальним рейтингом, фізичною підготовленістю,
початковою сформованістю професійно важливих для сфери ВЕЛ якостей і здатностей майбутніх офіцерів. Отримані дані засвідчили, що початкова
сформованість фахової компетентності майбутніх офіцерів у сфері ВЕЛ у контрольних та експериментальних групах була достатньо близькою. Найбільша
різниця між порівняльними групами серед курсантів на першій стадії складала 0,5%, а серед студентів на другій стадії – 6,2%, що не було суттєвим, оскільки
ця різниця була на користь контрольним групам. Встановлення ступеня однорідності складу порівняльних груп стало підґрунтям можливості їх застосування
у формувальному експерименті.

Перша стадія формувального експерименту тривала впродовж трьох років навчання майбутніх кадрових офіцерів тилу ЗСУ, а друга – Упродовж усього
періоду військово-професійної підготовки майбутніх офіцерів запасу у ВВНЗ, з метою перевірки ефективності визначених організаційно-педагогічних умов
формування їхньої компетентності у сфері ВЕЛ.

У результаті формувального експерименту відбулися відчутні позитивні зміни в експериментальних групах (ЕГ) порівняно з контрольними (КГ) на
кожній стадії експерименту. Так, високий рівень сформованості фахової компетентності майбутніх офіцерів у сфері ВЕЛ за всіма критеріями наприкінці
першої стадії формувального експерименту був зафіксований у 33,3% курсантів ЕГ і в 14,3% курсантів КГ (на початку цього рівня не було ні в жодного
курсанта); а наприкінці другої стадії – у 28,1% студентів ЕГ (на початку таких студентів не було) і у 12,5% студентів КГ (на початку було 3,1%). Кількість
курсантів з середнім рівнем сформованості фахової компетентності у сфері ВЕЛ в ЕГ під час першої стадії формувального експерименту зросла з 43,3% до
63,3%, у КГ – з 42,8% до 47,6%; а під час другої стадії кількість студентів з середнім рівнем сформованості компетентності у сфері ВЕЛ зросла в ЕГ з 43,8% до
65,6%, а в КГ - з 46,9% до 56,3%, тобто загалом зміни були на користь експериментальних груп. На низькому рівні сформованості компетентності у сфері ВЕЛ
наприкінці першої стадії формувального експерименту в ЕГ залишилося 3,4% курсантів (на початку було 56,7%), тоді як у КГ - 38,1% курсантів (було 57,2%);
наприкінці другої стадії формувального експерименту результати виявилися такими: в ЕГ на низькому рівні залишилося тільки 6,3% студентів (на початку
було 56,2%), а в КГ - 31,2% студентів (було 57,2%). Аналіз експериментально одержаних результатів за критерієм j* Фішера підтвердив їх статистичну
значущість на рівні r £ 0,01, прийнятому в психолого-педагогічних дослідженнях, при даних обсягах вибірок; відтак, правомірність висунутої гіпотези щодо
підвищення рівня сформованості фахової компетентності майбутніх офіцерів у сфері ВЕЛ при реалізації даної моделі її формування.

Висновки з даного дослідження: 1) визначено структурні компоненти фахової компетентності майбутніх офіцерів у сфері військово-економічної
логістики; 2) розроблено й апробовано в дослідницько-експериментальному режимі модель формування фахової компетентності майбутніх офіцерів у сфері
військово-економічної логістики; 3) доведено за результатами педагогічного експерименту дієвість розробленої моделі, як для системи підготовки кадрових
офіцерів, так і для підготовки офіцерів запасу ЗСУ.

Перспективи подальшого розвитку проблеми вбачаються в розробці технології формування фахової компетентності майбутніх офіцерів у сфері
військово-економічної логістики на базі даної апробованої моделі.
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РЕЗЮМЕ

Статтю присвячено проблемі формування фахової компетентності майбутніх офіцерів у сфері військово-економічної логістики. Подано модель
формування, до складу якої входять такі взаємопов’язані блоки: структурний організаційно-управлінський, функціональний оперативно-координаційний,
контрольний критеріально-діагностичний и блок організаційно-педагогічних умов. Наведені результати педагогічного експерименту з реалізації розробленої
моделі в навчально-виховному процесі підготовки майбутніх офіцерів у вищому військовому навчальному закладі.

 

Ключові слова: компетентність, модель, логістичний підхід, діяльнісний підхід, військово-економічна логістика.
 
О. Н. Маслий
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ В СФЕРЕ ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛОГИСТИКИ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
 

РЕЗЮМЕ

Статья посвящена проблеме формирования профессиональной компетентности будущих офицеров в сфере военно-экономической логистики.
Приведена модель формирования, в состав которой входят такие взаимосвязанные блоки: структурный организационно-управленческий, функциональный
оперативно-координационный, контрольный критериально-диагностический и блок организационно-педагогических условий. Приведены результаты
педагогического эксперимента по реализации разработанной модели в учебно-воспитательном процессе подготовки будущих офицеров в высшем военном
учебном заведении.

 

Ключевые слова: компетентность, логистический подход, деятельностный подход, военно-экономическая логистика.



O.M. Masliy
THE MODEL OF FORMING FUTURE OFFICERS’ COMPETENCE IN THE SPHERE OF MILITARY-ECONOMICAL LOGISTICS: RESULTS OF

PEDAGOGICAL EXPERIMENT
 

SUMMARY

The article is devoted to the problem of forming future officers’ professional competence in the sphere of military-economic logistics. The author suggests a
formation model comprising such interconnected blocks as a structural organizational and administrative one, a functional operational coordinating one, a controlling
diagnostic one, and a block of organizational pedagogic conditions. The article demonstrates some results of pedagogic experiment on realization of the model in
educational process of training future officers’ in higher military educational institutions.

 

Keywords: competence, a logistical approach, an activity approach, military-economic logistics.
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