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АНОТАЦІЯ
Троцький Р.С. Формування готовності до управлінської діяльності у
курсантів вищих навчальних закладів МВС України у фаховій підготовці. –
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за
спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». – Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук
України Київ, 2018.
У дисертації «Формування готовності до управлінської діяльності у
курсантів вищих навчальних закладів МВС України у фаховій підготовці»
розроблено, теоретично обґрунтовано зміст, форми, методи, організаційнопедагогічні умови формування готовності до управлінської діяльності у процесі
фахової підготовки та експериментально перевірено модель формування цієї
якості у майбутніх офіцерів у вищих навчальних закладах МВС України.
Специфічними характеристиками управлінської діяльності майбутнього
офіцера визначено інтелектуальні засади вироблення, прийняття та практична
реалізація управлінських рішень; систематизація, зберігання, ретрансляція
управлінської інформації; наявність мотивації у підлеглих до спільного
вирішення проблеми; підтримка високого ступеня дисциплінованості; уміння
розв’язувати

конфліктні

ситуації;

володіння

комунікативними

уміннями,

здатністю аргументовано висловлювати власні думки; дотримання субординації у
взаємовідносинах
управлінця.

відповідно

Провідними

цілепокладання,

до

статусу;

функціями

планування;

набуття

управлінської

організації;

якостей

професійного

діяльності

координування;

є

функції

стимулювання;

контролю, обліку та аналізу діяльності.
Доведено, що готовність до управлінської діяльності майбутнього офіцера,
яка формується у процесі фахової підготовки, визначається як складова
управлінської компетентності, як основа формування управлінської культури, як
інтегровану особистісну і професійну якість, що характеризується як цілісна
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стійка

система

взаємопов’язаних

і

взаємозумовлених

компонентів,

які

забезпечують оптимальне виконання функцій управлінської діяльності відповідно
до специфіки правоохоронного професійного середовища. Компонентами цієї
якості визначено мотиваційно-ціннісний, понятійно-змістовий, операційнодіяльнісний, емоційно-вольовий, що уможливлює цілісно охарактеризувати цю
якість з урахуванням особливостей професії.
Обґрунтовано

положення

методологічних

підходів

до

проблеми

формування готовності до управлінської діяльності курсантів у процесі фахової
підготовки. З-поміж них визначено провідними ті, які дозволяють розкрити
сутність, функції управлінської діяльності, виявити сутнісні характеристики
готовності до цього виду діяльності: особистісно орієнтований (спрямований на
розвиток

особистісного

потенціалу,

індивідуальних

якостей,

природних

здібностей, професійних (управлінських, комунікативних, організаторських)
характеристик;

культурологічний

(готовність

до

управлінської

діяльності

розглядається як основа розвитку управлінської культури майбутнього фахівця,
представляючи сукупність різних елементів, пов’язаних з культурою професійної
діяльності, загалом, є однією з ключових ознак, які забезпечують ефективність
управлінської діяльності, результативність професійної комунікації); діяльнісний
(готовність до управлінської діяльності формується на основі діяльнісних засад
розвитку професіоналізму фахівця, у результаті опанування управлінських дій
(планування,

координації,

компетентнісний

(готовність

узгодження,
до

регулювання,

управлінської

діяльності

контролю));
є

складовою

управлінської компетентності, що реалізується у практичному вимірі майбутньої
управлінської діяльності, формується під впливом специфічного професійного
середовища); системний (управлінська діяльність розглядається як система, яка
наділена багатофункціональністю (цілевказівна, оцінювальна, інформаційна,
контрольна, мотиваційна функції), структурованістю (керуюча; керована, умовнодетермінуюча, що пов’язує керуючу та керовану підсистеми).
Охарактеризовано педагогічний потенціал фахової підготовки у вищих
навчальних закладах МВС України щодо формування готовності до управлінської
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діяльності, який полягає насамперед у можливостях вироблення стійкої системи
цінностей, внутрішніх регуляторів поведінки, у розвитку уміння гнучко
адаптуватися до мінливих життєвих ситуацій, у підготовці курсантів як
менеджерів, здатних виконувати управлінські функції, розвивати управлінські,
організаторські, комунікативні якості.
Аналіз особливостей професійної підготовки фахівців для правоохоронних
органів у зарубіжних країнах (у Франції, Великобританії, Сполучених Штатах
Америки, Італії, Німеччині, Бельгії, Польщі та ін.) довів, що позитивним є досвід
практико

орієнтованого

навчання,

стажування,

фасилітативної

взаємодії,

відпрацювання злагоджених професійних дій, акцентування уваги на розвитку
управлінських якостей.
Визначено організаційно-педагогічні умови формування готовності до
управлінської діяльності курсантів у процесі фахової підготовки як єдності
зовнішніх і внутрішніх чинників освітнього середовища вищого навчального
закладу системи МВС, що регламентується взаємодією трьох рівнів організації
освітнього процесу на основі генералізації (інституційного, управлінського,
технологічного), що забезпечує якісний розвиток необхідної професійної якості
майбутніх фахівців з урахуванням запитів суспільства та потреб особистості.
Першою організаційно-педагогічною умовою формування готовності курсантів
до управлінської діяльності є оновлення змісту, методів і форм фахової
підготовки (збагачення тематики навчальних і робочих програм фахових
дисциплін, розроблення проблемних змістових модулів, лекцій, практичних і
семінарських занять фахових дисциплін («Управління повсякденною діяльністю»,
«Тактична підготовка військ», «Службово-бойова діяльність», «Українська мова
(за професійним спрямуванням)», «Історія військ і військового мистецтва»),
програми ознайомчої практики і стажування; використання інтерактивних форм
пізнавальної діяльності (лекція-дискусія, бінарна лекція, рольові ігри, проведення
відеолекторіїв, виховні заходи (зустрічі з військовослужбовцями, керівним
складом),

вікторини;

методів

(тренінги

з

педагогічної

майстерності,

комунікативні тренінги, метод проектів, метод мозкового штурму, дискусія,
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професійно орієнтовані ситуації, практикуми, фасилітація, засобів музейної
педагогіки); організація семінарів для викладачів фахових дисциплін щодо
набуття викладачами функцій «педагога-тьютора».
З’ясовано, що другою педагогічною умовою є активізація науководослідницької та самостійної роботи курсантів з метою формування готовності до
управлінської діяльності курсантів у процесі фахової підготовки, що передбачає
організацію науково-дослідницької діяльності курсантів з метою участі у
конференціях всеукраїнського і міжвузівського рівнів, наукових семінарах;
організація самостійної роботи шляхом надання курсантам індивідуальних
завдань, завдань для самоконтролю в межах розробленого «методичного
портфоліо» до фахових дисциплін; проведення консультації з курсантами з метою
підготовки

доповідей,

презентаційних

матеріалів,

тез

до

конференцій,

методичних семінарів у межах діяльності наукового гуртка; організація проектної
діяльності з питань ефективності управлінської діяльності відповідно до обраного
фаху.
Третьою

педагогічною

умовою

визначено

розроблення

навчально-

методичного супроводу. Розроблено методичні рекомендації «Формування
готовності до управлінської діяльності курсантів у процесі фахової підготовки у
вищих навчальних закладах МВС України», у яких представлено оновлені
навчальні програми фахових дисциплін, програми ознайомчої практики і
стажування, форми і методи пізнавальної, практичної, самостійної, науководослідницької роботи, спрямовані на формування готовності до управлінської
діяльності курсантів у процесі фахової підготовки.
Теоретично розроблено та упроваджено модель формування готовності до
управлінської діяльності курсантів у процесі фахової підготовки, що ґрунтується
на положеннях методологічних підходів (діяльнісного, особистісно орієнтовного,
культурологічного, системного, компетентнісного), принципів систематичності і
послідовності навчання, свідомості й активності у навчанні, науковості,
поєднання різних форм організації навчання, позитивної мотивації, відбору
індивідуальної освітньої траєкторії, освітньої рефлексії, випереджувального
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навчання;

реалізується

у

межах

мотиваційно-цільового,

процесуального,

рефлексивного блоків, у процесі ціле-мотиваційного, змістово-актуалізаційного,
практико

орієнтованого,

рефлексивно-оцінювального

етапів.

Результатом

реалізації моделі є сформований високий і середній рівні готовності до
управлінської діяльності у майбутній професійній діяльності.
Визначено критерії і показники готовності до управлінської діяльності
курсантів, сформованої у процесі фахової підготовки, відповідно до структури
готовності (мотиваційно-ціннісний компонент – ціннісно-регулятивний критерій
(показники: мотивація до здійснення майбутньої управлінської діяльності,
спрямованість на здійснення відповідного виду діяльності та сформованість
ціннісних орієнтацій); понятійно-змістовий компонент – когнітивний критерій
(показники: знання щодо специфіки управлінської діяльності офіцера, володіння
тезаурусом з проблем управлінської діяльності, міцність і системність знань щодо
управлінської діяльності); операційно-діяльнісний компонент – праксеологічний
критерій

володіння

(показники:

здатностями,

здатність

комунікативних

управлінськими

прийняття

умінь);

й

управлінських

емоційно-вольовий

організаторськими
рішень,

компонент

–

наявність
особистісно-

рефлексивний критерій (показники: самооцінювання особистісних якостей щодо
здійснення управлінської діяльності; самоаналіз управлінських якостей щодо
здійснення відповідного виду діяльності; орієнтація на самовдосконалення,
саморозвиток готовності до управлінської діяльності у майбутньому).
Результати експерименту засвідчили, що у ході впровадження моделі
формування готовності курсантів до управлінської діяльності у процесі фахової
підготовки

відбулося

зростання

рівнів

цієї

якості.

Після

проведення

формувального експерименту низький рівень готовності виявлений у 29,5 %
учасників експериментальних груп (на констатувальному – 41,7 %), високий
рівень – у 23,9% (було 10%). Кількість курсантів із середнім рівнем готовності до
управлінської діяльності в експериментальній групі зменшилася з 48,2 % до
46,7% (у результаті вияву багатьма курсантами високого рівня готовності).
Достовірність

відмінностей

характеристик

зрівнювальних

вибірок
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експериментальної та контрольної груп на формувальному етапі експерименту,
перевірена за допомогою функції Лапласа, складає 95%.
Наукова новизна і теоретичне значення результатів дослідження
полягають у тому, що: вперше здійснено цілісне дослідження проблеми
формування готовності до управлінської діяльності курсантів вищих навчальних
закладів МВС України у фаховій підготовці; розроблено модель формування
такої готовності як відображення розгорнутого в часі процесу навчання, що
побудоване з урахуванням положень методологічних підходів (особистісно
орієнтованого, системного, компетентнісного, культурологічного, діяльнісного),
принципів (систематичності і послідовності навчання, свідомості і активності у
навчанні, науковості, поєднання різних форм організації навчання, позитивної
мотивації, відбору індивідуальної освітньої траєкторії, освітньої рефлексії,
випереджувального навчання), яка містить зміст, структуру, форми, методи,
умови пізнавальної і практичної діяльності курсантів, що реалізуються поетапно
(ціле-мотиваційний,

змістово-актуалізаційний,

практико

орієнтований,

рефлексивно-оцінний етапи), а її результатом є сформована готовність до
управлінської

діяльності;

обґрунтовано

організаційно-педагогічні

умови

формування готовності до управлінської діяльності майбутніх офіцерів до
управлінської діяльності; визначено критерії, показники та рівні готовності
майбутніх офіцерів до управлінської діяльності, що формується у процесі фахової
підготовки; уточнено сутність понять «управління», «управлінська діяльність»,
«фахова

підготовка»,

«організаційно-педагогічні

умови»,

«готовність

до

управлінської діяльності курсантів, сформована у процесі фахової підготовки»;
подальшого розвитку набули зміст фахової підготовки офіцерів, форми і методи
формування готовності до управлінської діяльності у вищих навчальних закладах
системи МВС України.
Практичне значення дослідження полягає у: розробленні навчальнометодичного супроводу до дисциплін фахового спрямування («Управління
повсякденною діяльністю», «Тактична підготовка військ», «Службово-бойова
діяльність», «Українська мова (за професійним спрямуванням)»), що включає
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лекційні матеріали, плани практичних і семінарських занять, тестові завдання,
питання для самостійної підготовки; підготовці методичних рекомендацій
«Формування готовності до управлінської діяльності курсантів у процесі фахової
підготовки у вищих навчальних закладах МВС»; оновленні змісту програм
ознайомчої практики і стажування; розробленні тематики науково-дослідної
роботи

у межах наукового

гуртка,

проблематики

проектів

з

проблем

управлінської діяльності.
Результати дослідження можуть бути використані викладачами вищих
навчальних закладів системи МВС України з метою оновлення змісту, методів і
форм фахових дисциплін, курсантами під час написання наукових робіт і
проходження

стажування,

науково-педагогічними

працівниками

у

сфері

підвищення кваліфікації правоохоронців.
Ключові слова:

управління,

управлінська

діяльність,

готовність до

управлінської діяльності, фахова підготовка, курсант, вищий навчальний заклад,
МВС України.
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ABSTRACT
Trotsky R.S. Formation of Readiness to Management Activity among Cadets in
Higher Educational Institutions of the MIA of Ukraine in the Course of Professional
Training. – Qualification academic paper as the manuscript.
Dissertation for the candidate degree in pedagogical sciences, speciality 13.00.04
«Theory and Methodology of Professional Education». – Institute of Pedagogical and
Adult Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv,
2018.

In the dissertation "Formation of Readiness to Management Activity among
Cadets in Higher Educational Institutions of the MIA of Ukraine in the Course of
Professional Training", we developed, theoretically substantiated the content, forms,
methods, organizational and pedagogical conditions of readiness to the management
activity in the process of professional training and experimentally validated the model
for the formation of this quality among future officers in higher educational institutions
of Ukraine.
Specific characteristics of the management activity of a future officer include:
intellectual basis for the development, adoption and practical implementation of
management decisions; systematization, storage, relaying the management information;
employees motivation to solve problems; maintaining a high level of discipline; ability
to resolve conflict situations; communicative skills, ability to advance arguments;
adherence to the chain of command in relations according to the status; acquisition of
professional qualities of a professional manager. Leading functions of the management
activity are functions of goal-setting, planning, organization, coordination, stimulation,
control, reporting and analysis.
It is proven that readiness to the management activity of a future officer, formed
in the process of professional training, is defined as a component of management
competencies as the basis for the formation of management culture, which is an
integrated personal and professional quality characterised as a holistic sustainable
system of interconnected and interdependent components that ensure optimal
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performance of the functions of the management activity according to specifics of the
law-enforcement professional environment. The components of this quality are as
follows: motivational and value, conceptual and semantic, operational and active,
emotional and strong-willed, which enables us to holistically describe this quality
taking into account the characteristics of the said profession.
We substantiated the position of methodological approaches to the problem of the
formation of readiness to management activity among cadets in the course of
professional training. The leading approaches are the ones, which allow revealing the
essence, functions of management activity, identifying characteristics of this type of
activity: person-oriented (aimed at the development of personal potential, individual
qualities,

talents,

professional

(managerial,

communicational,

organizational)

characteristics); cultural (readiness to management activity is considered as the basis
for the development of management culture of a future officer, representing the totality
of various elements related to the culture of professional activity, which, in general, is
one of the key features that ensure the effectiveness of the management activity,
productivity of professional communication); active (readiness to management activity
is formed on the basis of the principles for the development of professionalism of a
future officer as a result of the acquisition of administrative actions (planning,
coordination, harmonization, regulation, control)); competent (readiness to management
activity is part of management competence implemented in practical terms of the future
management activity and formed under the influence of a specific professional
environment); system (management activity is considered as a system, which is
endowed with multifunctionality (goal-setting, evaluational, informational, control,
motivational

functions),

structuredness

(management;

managed,

conditionally

determining that binds control and managed subsystems).
We characterized the pedagogical potential of professional training in higher
educational institutions of Ukraine regarding the formation of readiness to management
activity, which is primarily in the possibilities to develop the sustainable system of
values, to evolve internal regulators of conduct, to train the ability to flexibly adapt to
changing life situations, in the course of training cadets as managers able to perform
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management functions, to develop managerial, organizational, and communication
qualities.
The analysis of peculiarities of professional training for specialists of law
enforcement bodies in foreign countries (France, Great Britain, United States of
America, Italy, Germany, Belgium, Poland, etc.) proved the positive effect of practicebased learning,

internships, facilitating interaction, elaboration of concerted

professional actions, focus on the development of managerial skills.
We defined organizational and pedagogical conditions for the formation of
readiness to management activity among cadets in the course of professional training as
a unity of external and internal factors of the learning environment in the higher
educational institution of the Ministry of Internal Affairs that is regulated by the
interaction of three levels of educational process organization on the basis of
generalization (institutional, managerial, technological) providing the high-quality
development of the necessary professional quality of future officers taking into account
requests of society and needs of the individual. The first organizational and pedagogical
condition for the formation of readiness of cadets to management activity is the update
of the content, methods and forms of professional training (topics enrichment of
academic and professional disciplines in programs, development of problem modules,
lectures, workshops and seminars of professional disciplines («Daily Activity
Management», «Troops Tactical Training», «Service and Combat Activity», «Ukrainian
Language (according to the primary field of expertise)», «History of Army and Military
Art»), programs of introductory practice and internship; use of interactive forms of
cognitive activities (lecture-discussion, binary lecture, role games, video lectures,
educational activities (meetings with military personnel, senior staff), quizes; methods
(training of pedagogical skills, communication training, projects method, the
brainstorming

method,

discussion,

profession-oriented

situations,

workshops,

facilitation, means of museum pedagogics); organization of seminars for teachers of
prfessional disciplines regarding acquisition of functions of a "teacher-tutor".
It is found that the second pedagogical condition is intensification of research and
independent work of cadets in order to form readiness to the management activity in the
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course of professional training which implies the organization of research activity of
cadets to participate in national and inter-university conferences, scientific seminars;
organization of independent work by providing cadets with individual tasks, tasks for
self-control within the developed "methodological portfolio" to professional disciplines;
conduct of consultations with cadets to prepare reports, presentation materials,
conference abstracts, methodological seminars within the activities of the science club;
organization of project activity on the effectiveness of management activity according
to the chosen profession.
The third pedagogical condition is the development of educational and
methodological support. We have developed methodological recommendations
«Formation of Readiness to Management Activity among Cadets in Higher Educational
Institutions of the MIA of Ukraine» which provides the updated curricula of
professional disciplines, introductory practice and training programs, forms and
methods of cognitive, practical, independent, research work aimed at formation of
readiness to management activity among cadets in the process of professional training.
One theoretically developed and implemented the model of formation of
readiness to management activity among cadets in the process of professional training,
based on provisions of methodological approaches (active, person-oriented, cultural,
system, competent), principles of systematicity and consistency of training, awareness
and activity in training, scientific quality, combination of different forms of training,
positive motivation, selection of the individual educational trajectory, educational
reflections, anticipatory learning; implemented within the motivational and targeted,
procedural, reflexive blocks, in the process of motivational, content, practice-oriented,
reflexive and evaluative stages. The result of the model implementation is the formed
high and middle level of readiness to the management activity in the course of future
professional activity.
We defined criteria and indicators of readiness to management activiy among
cadets, formed in the course of professional training, according to the readiness
structure (motivational and value component – value and regulatory criteria
(indicators: motivation to implement the future management activity, focus on the
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implementation of the relevant activity and formation of value orientations); conceptual
and semantic component – cognitive criteria (indicators: knowledge of the specifics of
the officer's management activity, understanding of the thesaurus on the problems of the
management activity, strength and systematization of knowledge on the management
activity); operational and active component – praxiological criteria (indicators:
knowledge of administrative and organizational skills, ability to make managerial
decisions, communication skills); emotional and strong-willed component – personal
and reflexive criteria (indicators: self-evaluation of personal qualities regarding the
management

activity;

self-analysis

of

managerial

qualities

regarding

the

implementation of the relevant activity; orientation to self-improvement, selfdevelopment of readiness to the management activity in the future).
The results of the experiment showed that the levels of this quality grew during
the implementation of the model for the formation of readiness of cadets to the
management activity in the process of professional training. Upon the forming
experiment, the low level of readiness was identified in 29.5% in the experimental
group (former 41.7%), and the high level - in 23.9% (former 10%). The number of
cadets with the medium level of readiness to the management activity in the
experimental group reduced from 48.2% to 46.7% (as a result of the high level of
readiness among the majority of cadets). The significance of differences in
characteristics of compared samples of experimental and control groups at the forming
stage of the experiment, tested using the functions of Laplace, is 95%.
Scientific novelty and theoretical significance of the results of the study are as
follows: for the first time, we conducted the integral research of the formation of
readiness to the management activity among cadets in higher educational institutions of
the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the course of professional training; created
the model of forming such readiness as a reflection of an expanded learning process that
is developed taking into account the provisions of methodological approaches (personoriented, system, competent, cultural, active), principles (systematicity and consistency
of training, awareness and activity in training, scientific quality, combination of
different forms of training, positive motivation, selection of individual educational
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trajectory, educational reflection, anticipatory learning), which consist of the content,
structure, forms, methods, conditions of the cognitive and practical activity of cadets
that are implemented in stages (motivational, content, practice-oriented, reflexive and
evaluative stages), and its result is the formed readiness to the management activity;
determined organizational and pedagogical conditions for forming the readiness to the
management activity among future officers; defined criteria, indicators and the level of
readiness of cadets to the management activity that is formed in the process of
professional training; clarified the nature of concepts «management», «management
activity», «professional training», «organizational and pedagogical conditions»,
«readiness to the management activity among cadets formed in the course of
professional training»; further developed the content of professional training for future
officers, forms and methods of forming their readiness to the management activity in
higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.
The practical significance of the study lies in the following: development of
teaching and methodological materials for disciplines of professional training («Daily
Activity Management», «Troops Tactical Training», «Service and Combat Activity»,
«Ukrainian Language (according to the primary field of expertise)» that includes
materials for lectures, plans for practical classes and seminars, tests, topics for the
individual work; preparation of methodological recommendations «Formation of
Readiness to the Management Activity among Cadets in Higher Educational Institutions
of the Ministry of Internal Affairs»; update of the content of introductory practice and
internship programs; introduction of topics for the research work within the scientific
club, projects devoted to the issues of the management activity.
The results of the study can be used by teachers of higher educational institutions
in the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in order to update the
content, methods and forms of professional disciplines, cadets when writing research
papers and during the internships, scientific and pedagogical employees in the field of
training law enforcement officers.
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ВСТУП
Актуальність дослідження. На сучасному етапі реформування системи
Міністерства внутрішніх справ України актуалізується проблема професійної
підготовки майбутніх офіцерів, підвищення рівня їхньої компетентності.
Зростання вимог до випускників вищих навчальних закладів правоохоронного
спрямування пов’язано з потребою формування готовності курсантів до
виконання управлінських функцій, що детерміновано сучасними суспільними
викликами щодо підготовки соціально активних, здатних до професійного й
особистісного розвитку упродовж життя офіцерів, які мають бути наділені
високим рівнем відповідальності, комунікативної культури, управлінської
компетентності.
На важливості формування професійної компетентності таких фахівців
наголошено у державних законодавчих і нормативно-правових документах
(Законах України «Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017), «Про
Національну гвардію» (2015), «Про національну поліцію» (2015); Концепції
розвитку освіти України на період 2015−2025 років (2015); Національній стратегії
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (2013)), у яких окреслено
засадничі положення щодо реформування правоохоронних органів з урахуванням
специфіки

системи

управління

та

визначено

перспективи

формування

контингенту правоохоронців, які мають на високому рівні реалізовувати
професійну діяльність та управлінські функції.
Зрослі вимоги до професійної підготовки офіцерів у вищих навчальних
закладах Міністерства внутрішніх справ України зумовлюють необхідність
суттєвого вдосконалення змісту, форм, методів вивчення фахових дисциплін з
метою формування високого рівня готовності до управлінської діяльності
курсантів, що дозволить подолати негативні тенденції домінування авторитарного
стилю професійної комунікації у правоохоронних органах, неефективного
прийняття управлінських рішень, недостатності діалогічної взаємодії між
керівниками і підлеглими.
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У вітчизняному і зарубіжному педагогічному дискурсі наявний спектр
досліджень, у яких: розкрито методологічні і теоретичні засади професійної
підготовки майбутніх офіцерів у вищих навчальних закладах МВС України
(М. Вербенський (2009), О. Даниленко (2012), М. Козяр (2005), О. Музичук
(2007), Г. Яворська (2006) та ін.); визначено особливості виховання курсантів у
системі МВС України (І. Грязнов (2005), В. Дзюба (2002, 2009), О. Тогочинський
(2003, 2015) та ін.); обґрунтовано педагогічні умови формування професійно
значущих якостей курсантів (Ю. Бойко (2005, 2008), С. Полторак (2002, 2003),
А. Радванський (2000, 2010), С. Яворський (2004)та ін.); визначено сутність
різних видів професійної компетентності офіцерів (О. Діденко (2009), О. Євсюков
(2006), В. Зелений (2003), О. Коба (2010, 2013) та ін.); означено особливості
формування управлінської компетентності та управлінської культури (В. Барко
(2004, 2013), М. Вовк (2016), О. Луцький (2013), І. Радомський (2006, 2007),
В. Уліч (2007), В. Ягупов (2000, 2003, 2004) та ін.). Водночас у вітчизняній
педагогіці відсутні цілісні дослідження проблеми формування готовності до
управлінської діяльності у курсантів вищих навчальних закладів МВС України у
фаховій підготовці.
Аналіз наукових праць, вивчення специфіки професійної підготовки
курсантів вищих навчальних закладах МВС України дозволило виявити спектр
суперечностей між:
– наявним станом фахової підготовки курсантів у вищих навчальних
закладах МВС України і реальними потребами суспільства в підготовці офіцерів
із

високим рівнем

управлінської компетентності, культури, здатних до

продуктивного управління підрозділами та прийняття виважених управлінських
рішень;
– вимогами до якості професійної управлінської підготовки офіцерських
кадрів і фактичним рівнем їхньої готовності приймати управлінські рішення в
умовах щоденної діяльності;
– необхідністю особистісної та професійної відповідності офіцера вимогам
професії в контексті сучасних суспільних викликів і дискретністю опанування
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теоретичними знаннями і практичними уміннями щодо управлінської діяльності у
процесі фахової підготовки.
Актуальність

досліджуваної

проблеми,

необхідність

розв’язання

суперечностей і науково-практична необхідність їх вирішення зумовили вибір
теми дисертаційного дослідження «Формування готовності до управлінської
діяльності курсантів вищих навчальних закладів МВС України у фаховій
підготовці».
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тему
дисертації затверджено Вченою радою Національної академії внутрішніх справ
України (до 2010 р. – Навчально-науковий інститут підготовки кадрів для
громадської безпеки та психологічної служби Київського національного
університету внутрішніх військ) та узгоджено рішенням Бюро Міжвідомчої Ради
з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні
(протокол №1 від 29 січня 2008 р.).
Об'єкт дослідження – фахова підготовка курсантів у вищих навчальних
закладах МВС України.
Предмет дослідження – зміст, форми, методи, організаційно-педагогічні
умови формування готовності до управлінської діяльності курсантів у процесі
фахової підготовки у вищих навчальних закладах системи МВС України
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати зміст, форми, методи,
організаційно-педагогічні умови формування

готовності до

управлінської

діяльності курсантів у процесі фахової підготовки та експериментально
перевірити модель формування цієї якості у майбутніх офіцерів у вищих
навчальних закладах МВС України.
Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження визначено завдання
дослідження:
1. Проаналізувати стан розробленості проблеми формування готовності до
управлінської діяльності курсантів у процесі фахової підготовки у вищих
навчальних закладах МВС України в педагогічній науці та на практиці.
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2. Розкрити сутність і структуру готовності до управлінської діяльності
курсантів, сформованої в процесі фахової підготовки у вищих навчальних
закладах МВС України.
3. Визначити критерії, показники та рівні готовності до управлінської діяльності
курсантів, сформованої у процесі фахової підготовки.
4. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити організаційнопедагогічні умови та модель формування готовності до управлінської
діяльності курсантів у процесі фахової підготовки.
5. Розробити

навчально-методичний

супровід

формування

готовності

до

управлінської діяльності курсантів у процесі фахової підготовки.
Концептуальна ідея дослідження ґрунтується на положенні про те, що в
сучасних умовах реформування вищої освіти, трансформаційних змін у системі
підготовки офіцерів у вищих навчальних закладах системи МВС України
необхідно забезпечити модернізацію фахової підготовки курсантів з метою
формування готовності до управлінської діяльності, управлінської культури,
управлінської компетентності, що уможливлює виконання ними професійних
обов’язків у майбутній професії. Готовність до управлінської діяльності
майбутнього офіцера в процесі опанування ними фахових дисциплін формується
в системі взаємодії освітньої, науково-дослідницької, практичної і виховної
складових

професійної

підготовки,

що

уможливлює

реалізацію

моделі

формування готовності до управлінської діяльності курсантів у процесі фахової
підготовки у вищих навчальних закладах системи МВС України.
Гіпотеза дослідження ґрунтується на положенні, що ефективність
формування готовності до управлінської діяльності курсантів у вищих навчальних
закладах системи МВС України набуде ефективності за умови: оновлення змісту,
методів і форм фахової підготовки; активізації науково-дослідницької та
самостійної роботи курсантів; укладання навчально-методичного супроводу щодо
формування готовності до управлінської діяльності майбутніх фахівців.
Методологічну

основу

дослідження

становлять

положення

теорії

наукового пізнання; теорії і методики військового навчання і виховання;
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особистісно орієнтованого підходу, що уможливлює врахування особистісного
потенціалу курсантів, їхньої здатності до саморозвитку, адаптивних якостей; ідей
культурологічного підходу з позиції формування готовності до управлінської
діяльності як основи розвитку управлінської культури, сприйняття моделей
поведінки, закріплених в культурі; теоретичних положень діяльнісного підходу,
що дозволяє виявляти здатність до прийняття управлінських рішень як засадничої
якості готовності до управлінської діяльності; ідеї системного підходу, що
розкривають сутність управлінської діяльності як системного процесу, наділеного
багатофункціональністю,

структурованістю;

положення

компетентнісного

підходу, що визначають сутність готовності до управлінської діяльності курсантів
як інтегративної якості особистості, основи управлінської компетентності.
Теоретичну основу дослідження становлять наукові праці учених, у яких
розкрито: філософські засади реформування вищої освіти (В. Андрущенко (2003,
2007), І. Зязюн (2008), В. Кремень (2008, 2015), В. Луговий (2010) та ін.);
психолого-педагогічні аспекти професійного розвитку і саморозвитку фахівця
(О. Івановська (2014), О. Кучерявий (2010, 2014, 2015), Л. Лук’янова (2011, 2013),
Н. Ничкало (2008, 2015), М. Солдатенко (2006), В. Рибалка (2009) та ін.);
проблеми професійної підготовки майбутніх офіцерів у вищих навчальних
закладах МВС України, військових навчальних закладах (М. Вербенський (2009),
А. Волощук (2013), А. Галімов (2004), А. Гребенюк (1997), С. Гречко (1998),
О. Даниленко (2012), Л. Дягілева (2004), М. Козяр (2005), О. Музичук (2007),
І. Томків (1998), Г. Яворська (2006), В. Ягупов (2000, 2003) та ін.); специфіку
виховної роботи у системі МВС України (І. Грязнов (2005), В. Дзюба (2002, 2009),
Д. Іщенко (2016), О. Тогочинський (2003, 2015) та ін.); педагогічні умови
формування професійно значущих якостей курсантів (А. Балендр (2011),
О. Бикова (2001), Ю. Бойко (2005, 2008), С. Будник (2006), Т. Гороховська (2007),
Ю. Демянюк (2008), О. Діденко (2009), С. Кубіцький (2001), А. Краснощок (2013),
С. Левченко (2004, 2007), О. Луцький (2013), І. Марчук (2005), І. Михайліченко
(2004), В. Монастирський (2007), В. Павлушенко (2003), С. Полторак (2002,
2003), І. Радомський (2006, 2007), А. Радванський (2000, 2010), С. Решетник

32
(2010, 2013, 2014), О. Сафін (1997), В. Уліч (2007), Г. Штефанич (2003),
Ю. Юрчук (2000), С. Яворський (2004), В. Ягупов (2004) та ін.).
Методи

дослідження.

Для

розв’язання

визначених

завдань

було

використано комплекс методів: теоретичні: аналіз, порівняння та узагальнення
наукової інформації з метою визначення змісту готовності до управлінської діяльності
та педагогічних умов її формування; моделювання для з’ясування структури
готовності до управлінської діяльності, а також розроблення ситуацій, наближених до
майбутньої професійної діяльності курсантів; емпіричні: спостереження, бесіди,
анкетування, тестові завдання з метою діагностики стану сформованості та динаміки
формування означеної якості відповідно до структурних компонентів, критеріїв,
показників, рівнів; педагогічний експеримент для перевірки ефективності моделі
формування готовності до управлінської діяльності у процесі фахової підготовки;
статистичні для обробки отриманих даних і перевірки достовірності результатів
експериментального дослідження.
Організація дослідження. Дослідження здійснювалось у чотири етапи
впродовж 2007 – 2017 років.
На

першому

етапі

(2007 – 2009 рр.)

–

опрацьовано

філософську,

соціологічну, психологічну та педагогічну літературу, що дозволило узагальнити
проблеми професійної підготовки майбутніх офіцерів у вищих навчальних
закладах МВС України; розкрито стан дослідженості проблеми в педагогічній
науці; обґрунтовано теоретичні і методологічні засади; визначено об’єкт, предмет
та мету; сформульовано гіпотезу та завдання; здійснено добір методів
дослідження.
На другому етапі (2010 – 2012 рр.) – теоретично обґрунтовано критерії,
показники, рівні сформованості готовності до управлінської діяльності курсантів
у процесі фахової підготовки; підібрано діагностичний інструментарій для
констатувального експерименту; проведено констатувальний експеримент, в
результаті якого проаналізовано стан сформованості готовності до управлінської
діяльності курсантів у вищих навчальних закладах МВС України.
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На третьому етапі (2013 – 2015 рр.) – теоретично обґрунтовано модель
формування готовності до управлінської діяльності курсантів у процесі фахової
підготовки; апробовано зміст, форми, методи, навчально-методичний супровід
формування готовності до управлінської діяльності в процесі вивчення фахових
дисциплін, організації науково-дослідницької, самостійної роботи, проведення
ознайомчої практики, стажування.
На четвертому етапі (2016 – 2017 рр.) здійснено статистичне оброблення
результатів формувального експерименту; сформульовано загальні висновки та
окреслено перспективи подальших досліджень означеної проблеми.
Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота
здійснювалась на базі Харківського національного університету внутрішніх справ
(м. Харків), Академії Державної пенітенціарної служби (м. Чернігів), Навчальнонаукового інституту № 3 Національної академії внутрішніх справ України
(м. Київ), Національної академії Національної гвардії України (м. Харків),
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (м. Дніпро). На
різних етапах дослідження в експерименті брало участь 502 курсантів та 16
викладачів зазначених закладів.
Наукова новизна і теоретичне значення результатів дослідження
полягають у тому, що: вперше здійснено цілісне дослідження проблеми
формування готовності до управлінської діяльності курсантів вищих навчальних
закладів МВС України у фаховій підготовці; розроблено модель формування
такої готовності як відображення розгорнутого в часі процесу навчання, що
побудоване з урахуванням положень методологічних підходів (особистісно
орієнтованого, системного, компетентнісного, культурологічного, діяльнісного),
принципів (систематичності і послідовності навчання, свідомості і активності у
навчанні, науковості, поєднання різних форм і методів організації навчання,
позитивної мотивації, відбору індивідуальної освітньої траєкторії, освітньої
рефлексії, випереджувального навчання), яка містить зміст, структуру, форми,
методи, умови пізнавальної і практичної діяльності курсантів, що реалізуються
поетапно (ціле-мотиваційний, змістово-актуалізаційний, практико-орієнтований,
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рефлексивно-оцінний етапи), а її результатом є сформована готовність до
управлінської

діяльності;

обґрунтовано

організаційно-педагогічні

умови

формування готовності до управлінської діяльності майбутніх офіцерів до
управлінської діяльності; визначено критерії, показники та рівні готовності
майбутніх офіцерів до управлінської діяльності, що формується у процесі фахової
підготовки; уточнено сутність понять «управління», «управлінська діяльність»,
«фахова

підготовка»,

«організаційно-педагогічні

умови»,

«готовність

до

управлінської діяльності курсантів, сформована у процесі фахової підготовки»;
подальшого розвитку набули зміст фахової підготовки офіцерів, форми і методи
формування готовності до управлінської діяльності у вищих навчальних закладах
системи МВС України.
Практичне значення дослідження полягає у: розробленні навчальнометодичного супроводу до дисциплін фахового спрямування («Управління
повсякденною діяльністю», «Тактична підготовка військ», «Службово-бойова
діяльність», «Українська мова (за професійним спрямуванням)»), що включає
лекційні матеріали, плани практичних і семінарських занять, тестові завдання,
питання для самостійної підготовки; підготовці методичних рекомендацій
«Формування готовності до управлінської діяльності курсантів у процесі фахової
підготовки у вищих навчальних закладах МВС»; оновленні змісту програм
ознайомчої практики і стажування; розробленні тематики науково-дослідної
роботи

у межах наукового

гуртка,

проблематики

проектів

з

проблем

управлінської діяльності.
Результати дослідження можуть бути використані викладачами вищих
навчальних закладів системи МВС України з метою оновлення змісту, методів і
форм фахових дисциплін, курсантами під час написання наукових робіт і
проходження

стажування,

науково-педагогічними

працівниками

у

сфері

підвищення кваліфікації правоохоронців.
Результати дисертаційної роботи впроваджено в освітній процес
Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, акт
№26/403

від

14.09.2016 р.),

Академії

Державної

пенітенціарної

служби
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(м. Чернігів, акт №6 від 29.09.2016 р.), Навчально-наукового інституту №3
Національної академії внутрішніх справ України (м. Київ, акт №40/4-333 від
06.10.2016 р.), Національної академії Національної гвардії України (м. Харків,
акт №23 від 16.12.2016 р.), Дніпропетровського державного університету
внутрішніх справ (м. Дніпро, акт №5 від 24.04.2017 р.).
Апробація результатів дослідження. Матеріали дисертаційної роботи, її
основні положення обговорювалися на: міжнародних науково-практичних
конференціях: «Психологічні технології в екстремальних видах діяльності»
(м. Донецьк, 2009); «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики
навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»
(м. Вінниця, 2016); міжнародних читаннях «Педагогіка мистецтва і мистецтво
педагогічної дії» (м. Київ, 2015, 2016); всеукраїнських науково-практичних
конференціях: «Впровадження тренінгових технологій у підготовку персоналу
ОВС» (м. Київ, 2008); «Філософські, методологічні та психологічні проблеми
права» (м. Київ, 2009); «Становлення особистості професіонала: перспективи й
розвиток» (м. Одеса, 2009); «Девіантна поведінка: соціальний, психологічний,
юридичний

аспекти»

(м. Харків,

2009);

«Філософські,

методологічні

й

психологічні проблеми права» (м. Київ, 2010); «Наукове забезпечення службовобойової діяльності внутрішніх військ МВС України» (м. Харків, 2013); «Наукове
забезпечення

службово-бойової діяльності

Національної гвардії України»

(м. Харків, 2016); міжвузівській науково-практичній конференції «Службовобойова діяльність Національної гвардії України: теорія, практика, навчання»
(м. Київ, 2016); Міжвідомчій науково-практичній конференції «Психологічна
допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції» (м. Київ, 2016).
Особистий внесок здобувача. У працях, написаних у співавторстві,
дисертанту належить: обґрунтування особливостей фахової підготовки курсантів
у вищих навчальних закладах системи МВС України (Троцький, Чигирин,
Андрусенко, 2013; Решетник, Троцький, 2015); розроблення рекомендацій щодо
оновлення змісту, методів і форм організації ознайомчої практики, військового
стажування курсантів вищих навчальних закладів МВС України (Тогочинський,
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Грош, Рембач, Троцький, 2008; Примак, Тогочинський, Рембач Троцький, 2009;
Тогочинський, Іващенко, Ткаченко, Троцький, 2009); виявлення особливостей
проведення

комунікативного тренінгу в процесі професійної підготовки

майбутніх офіцерів (Флорін, Троцький, 2008).
Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 26
публікаціях (20 – одноосібних), з них: 9 статей у наукових фахових виданнях
України (у т.ч. 2 – у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз);
1 – у зарубіжному науковому періодичному виданні; 3 навчально-методичні
посібники (у співавторстві); 1 методичні рекомендації; 12 публікацій у збірниках
матеріалів науково-практичних конференцій.
Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох
розділів,

висновків

до

кожного

розділу,

загальних

висновків,

списку

використаних джерел (323 найменування, з яких 15 – іноземною мовою), 13
додатків. Загальний обсяг дисертації становить 306 сторінок, обсяг основного
тексту складає 190 сторінок. Роботу ілюструють 11 таблиць і 3 рисунки.
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РОЗДІЛ 1
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО
УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КУРСАНТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ
ПІДГОТОВКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МВС УКРАЇНИ
У розділі здійснено теоретичний аналіз проблеми формування готовності до
управлінської діяльності курсантів вищих навчальних закладів МВС України;
уточнено

сутність

базових понять

дослідження

з

позиції діяльнісного,

особистісно орієнтованого, культурологічного, системного, компетентнісного
підходів у вимірах теорії управління (менеджменту), соціології, психології,
військової

педагогіки;

охарактеризовано

педагогічний

потенціал

фахової

підготовки майбутніх фахівців у системі МВС України щодо формування їхньої
готовності до управлінської діяльності.

1.1.

Управлінська діяльність майбутніх офіцерів як предмет наукових

досліджень
На сучасному етапі реформування системи правоохоронних органів
України актуалізується проблема якісно нових вимог до системи підготовки
фахівців у системі МВС України, до її змісту і структури, рівня компетентності
випускників вищих навчальних закладів правоохоронного спрямування. Серед
основних вимог до майбутніх фахівців особливої актуальності набуває проблема
формування готовності курсантів до управлінської діяльності. Управлінські
функції фахівців у системі МВС України визначається насамперед Законами
України «Про Національну гвардію» (Закон «Про Національну гвардію України»,
2015), «Про національну поліцію» (Закон України «Про національну поліцію»,
2015) тощо, засадничі положення яких визначають пріоритети реформування
правоохоронних органів з урахуванням специфіки системи управління та
визначення перспектив формування контингенту правоохоронців, які мають бути
наділені здатністю на високому професійному рівні реалізовувати професійну
діяльність.
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З’ясування сутності управлінської діяльності майбутніх фахівців вищих
навчальних закладів у системі МВС України уможливлюється на основі
тлумачення поняття «управління» в контексті психології, філософії, соціології,
теорії управління, педагогіки.
Аналіз довідникових видань дозволив з’ясувати, що поняття «управління» з
філософської точки зору визначається як «елемент, функція організованих систем
(біологічних, соціальних, технічних), що забезпечує збереження їх певної
структури, підтримку режиму діяльності, реалізація програми, цілі діяльності»
(Философский Энциклопедический Словарь, 1983, с. 704). Лексичне значення
слова «управління» трактується у «Великому тлумачному словнику сучасної
української мови» як «спрямування діяльності, роботи кого-, чого-небудь;
спрямування ходу, перебігу якогось процесу, здатність впливати на розвиток,
стан чого-небудь» (Великий Тлумачний Словник Сучасної Української Мови, 2005,
с. 1511).
Тлумачення

поняття

«управління»

зумовлене

поглядами,

ідеями

представників різних наукових галузей. З позиції теорії соціології «управління»
розглядається як спосіб раціональної регуляції людської діяльності, людських дій
і взаємодій, утримуючи їх у межах керованості (Тихонов, 2007, с. 31); як
діяльність, спрямована на забезпечення впорядкованості та узгодженості в діях
людей і організацій з метою досягнення окреслених суспільно значущих цілей,
властивостями якої є: наявність людини як суб'єкта та об'єкта управління, як
первинного елемента соціальної системи; забезпечення функціонування і
розвитку будь-якої соціальної системи зі збереженням її основних якісних
параметрів (Герасимчук, Палеха, & Шиян, 2003, с. 245).
У контексті теорії соціології управління ґрунтується на цілеспрямованому
впливі на різні соціальні групи, колективи людей з метою координації їхньої
діяльності в процесі вирішення особистих, професійних суспільних завдань, що
спонукає людину до особистісного і професійного розвитку.
У вимірах психологічної науки «управління» трактується як спрямований
вплив на якийсь об’єкт з метою активації його динаміки, зміни його стану чи
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надання нової якості; як свідомий і цілеспрямований вплив на свідомість і
поведінку індивіда, членів групи та організації для підвищення організованості й
забезпечення ефективності їхньої спільної діяльності (Москвичев, 2005). З точки
зору психології управління передбачає вплив на певну систему (особистість),
окремі процеси, що передбачає її зміну, що призводить до набуття нових
властивостей.
У педагогічній інтерпретації «управління» (management) – 1) галузь
наукового знання, яка вивчає об’єктивні закономірності процесу управління;
2) сукупність

взаємопов’язаних елементів

(мети,

функцій,

організаційних

структур управління, методів управління, кадрів управління тощо) і підсистем
управління, що взаємодіють між собою для досягнення головної мети діяльності
організації (Лесько, Прищак, Залюбівська, & Рузакова, 2011).
Отже, управління в буквальному розумінні означає діяльність з керівництва
чимось. У найбільш узагальненому вигляді управління – це діяльність суб'єкта,
що виявляється в цілеспрямованому, організуючому впливі на об'єкт управління,
що здійснюється з метою приведення останнього у бажаний для суб'єкта стан. За
цієї обставини спільною думкою науковців є те, що управління – це процес, який
реалізується через управлінську діяльність.
Проблема управлінської діяльності розглядається вченими з різних позицій,
а саме: в контексті теорії управління, психології управління, теорії загальної
педагогіки.
Крізь призму теорії управління (А. Мельник, О. Оболенський, А. Васіна,
Л. Гордієнко та ін.) управлінська діяльність розглядається як сукупність
вироблених історичним досвідом, науковим пізнанням і талантом людей навичок,
умінь, способів, засобів доцільних вчинків і дій людини у сфері управління
(Мельник, Оболенський, Васіна, & Гордієнко, 2003). У цьому контексті
загальними
(вироблення,

рисами

управлінської діяльності є

прийняття

та

практична

її

реалізація

інтелектуальні засади
управлінських

рішень,

спрямованих на зміну розвитку суспільних процесів, свідомості, поведінки і
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діяльності людей), інформаційність (отримання, осмислення, систематизація,
зберігання, ретрансляція управлінської інформації), раціональність, ефективність.
Слушним є твердження В. Нагаєва, який наголошує, що управлінська
діяльність є мистецтвом. У сучасному розумінні управлінське мистецтво – це
систематизовані теоретичні узагальнення про кращі зразки (еталони), прийоми,
методи та засоби успішної керівної діяльності, розвинуте вміння, з одного боку,
ефективно використовувати теоретичні знання, а з іншого – діяти в тих ситуаціях,
для яких наука управління ще не виробила необхідних рекомендацій. За такого
трактування мистецтво управління охоплює широке коло питань розвитку
службових

зв'язків

і

ділових

контактів,

мотивації

підлеглих

до

високопродуктивної праці, підтримки високої дисципліни праці; розв'язання
конфліктних ситуацій; переконання; логіки доказу; ораторського мистецтва;
ефективності стилю управління на різних ієрархічних рівнях тощо (Нагаєв, 2007).
З

позиції

психології

управління

(Н. Ревська,

Л. Орбан-Лембрик,

С. Москвичев, М. Прищак, О. Лесько, І. Цимбалюк та ін.) управлінська діяльність
визначається як синтез індивідуальної та спільної діяльності, тому вона
характеризується

не

прямим,

а

опосередкованим

результатами функціонування організації;

зв'язком

з

кінцевими

сукупність скоординованих дій і

заходів, спрямованих на досягнення певної мети в межах організації (Ревская,
2001; Орбан-Лембрик, 2003; Москвичев, 2005; Прищак, 2012; Цимбалюк, 2008).
Специфікою управлінської діяльності є те, що її об’єктом є люди, з якими
спілкується

керівник,

між

ними

існують

певні

соціально-психологічні,

професійні, особистісні відносини, які, на думку Н. Ревської (2001), входять до
предмету діяльності керівника і надають йому додаткову специфіку (с. 15).
С. Русаков наголошує на професіоналізмі управлінської діяльності як
сукупності загальнотеоретичних, спеціальних управлінських і психологічних
знань, умінь і навичок, якими повинен володіти керівник для ефективного її
здійснення й корекції. Володіння професіоналізмом передбачає наявність у
керівника здатності до самооцінки, самоаналізу, саморозвитку, самоорганізації,
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самоконтролю. Структурно професіоналізм управлінської діяльності керівника
утворюють такі компоненти:
– професіоналізм
управлінську

діяльності

діяльність,

керівника

технології

(готовність

стимулювання,

здійснювати

досягнення

вершин

професійної управлінської діяльності, чинники зовнішнього середовища);
– професіоналізм спілкування та своєрідність стосунків між керівниками й
співробітниками;
– професіоналізм особистості (знання, вміння і навички, спеціальні
здібності, що підвищують ступінь готовності до управлінської діяльності
курсантів, самовиховання, самоосвіта й освіта як умови досягнення вершин
професіоналізму);
– сукупні показники активності співробітників, що характеризують їхню
психологічну й професійну зрілість (ступінь сформованості професійних знань,
умінь та навичок, ціннісне ставлення до виконання завдань, спрямованих на
досягнення загальної мети організації, наявність спеціальних здібностей тощо)
(Дороніна, & Григоренко, 2008, c. 306-318).
У контексті обґрунтування психологічних засад здійснення управлінської
діяльності в сучасній психологічній науці наявний значний спектр праць, в яких
розкриваються особливості керування людьми у процесі професійної й
особистісної взаємодії, специфіка подолання психологічних бар’єрів спілкування,
що сприяє ефективності управлінської діяльності (Д. Александров, Б. Бараненко,
В. Галаган,

К. Ішмуратов,

Л. Карамушка,

Я. Коломінський,

С. Москвичов,

О. Фурса, О. Отич, В. Орлов та ін.) (Александров, 1999; Бараненко, Казміренко,
Александров, Юхновець, & Андросюк, 2003; Галаган, Орлов, & Отич, 2006;
Гірник,

1996;

Ішмуратов,

1996;

Карамушка,

2003; Коломинский,

1974;

Москвичев, 2005; Фурса , Отич, & Орлов, 2008); здійснюється обґрунтування
психологічних засад управлінської діяльності у військовій і правоохоронній сфері
(О. Бандурка, І. Ролін, С. Бабак, В. Сущенко та ін.) (Бандурка, 1996; Бандурка,
2011; Ролін та ін., 2008; Сущенко, Сокуренко, & Доценко, 2010); розкриваються
шляхи подолання конфліктних ситуацій у професійному правоохоронному
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середовищі (М. Андреєв, В. Андросюк, О. Баєв, Б. Водолазський та ін.) (Андреев,
1997; Андросюк та ін., 1999; Баев, 1981; Водолазский, & Гутерман, 1976).
Важливий ресурс щодо обґрунтування психологічних основ управлінської
діяльності становлять дослідження з проблем розвитку комунікативних якостей
(А. Бодальов, А. Брудний, Є. Ільїн, А. Леонтьєв, В. Соснин та ін.) (Бодалев, 1995;
Бодалев, 1994; Брудний, 1989; Ільїн, 1982; Леонтьев, 1974; Соснин, 1994;
формування комунікативної культури, мовнокомунікативної компетентності
фахівців різного фаху, культури спілкування майбутніх офіцерів, що забезпечує
уникнення конфліктів, нівелювання психологічних бар’єрів у спілкуванні
(І. Дубова, Т. Гороховська, К. Панасюк, Л. Пшенична, В. Шевченко, Н. Шишкіна
та ін.) (Дубова, 2000; Гороховська, 2007; Панасюк, 2015; Пшенична, Шевченко, &
Шишкіна, 2009).
У

більшості

праць

узагальнено,

що

психологічними

механізмами

управлінської діяльності є раціональне забезпечення взаємодії людей, яке
відбувається з

урахуванням соціальних і психологічних потреб кожної

особистості, актуалізація їхньої внутрішньої мотивації до ефективної професійної
діяльності, формується відповідальне ставлення до результату цієї діяльності,
налагодження комунікації у професійному середовищі.
В означеному середовищі відбувається психологізація управлінської
діяльності на основі активізації людського чинника – врахування психологічних,
професійних, особистісних особливостей людей. У вітчизняній теорії і практиці
управління

основною

умовою

ефективної

управлінської

діяльності

є

зорієнтованість на особливості і можливості фахівців як найвищої цінності
окремої організації.
Психологічними

чинниками

ефективності

управлінської

діяльності

науковцями визначено такі: психологічне забезпечення професійної управлінської
діяльності особистості, яке передбачає професійне самовизначення суб'єктів
управління,

стимулювання

саморозвитку,

задоволеність

управлінською

діяльністю, професійну підготовку й перепідготовку керівників, психодіагностику
й корекцію індивідуальних властивостей керівників і детермінантів конкретного
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соціального оточення в певному часовому просторі, психолого-акмеологічне
консультування з проблем управлінської діяльності; пошук і активізація резервів
кадрів управління, включаючи систематичне оцінювання результатів діяльності
керівників і окремих фахівців та відбір нових для потреб організації;
встановлення залежностей між особливостями професіоналізму керівника в
умовах управлінської діяльності та іншими його виявами поза сферою
професійної діяльності; оцінювання й поліпшення соціально-психологічного
клімату в організації, згуртування персоналу навколо її цілей (Орбан-Лембрик,
2003). Означені чинники сприяють налагодженню психологічного забезпечення
саморозвитку і самовдосконалення керівника, інших фахівців, обґрунтованості
перспективних цілей діяльності організації, управління людськими ресурсами,
налагодженню професійної комунікації відповідно до стилю окремої організації
чи відповідного професійного середовища, розвитку культури професійних
взаємин.
Управлінська діяльність відрізняється від інших видів діяльності саме
психологічними особливостями, серед яких науковці виокремлюють такі:
– велика різноманітність видів діяльності на різних рівнях управлінської
ієрархії;
– неалгоритмічний,

творчий

характер

діяльності,

що

часто

відбувається за умов мінливої, нерідко суперечливої атмосфери та недостатності
інформації;
– яскраво виражена прогностична природа управлінських завдань;
– значна роль комунікативної функції;
– висока психічна напруженість, зумовлена великою відповідальністю за
прийняті рішення (Савельєва, 2006).
З позиції теорії загальної і військової педагогіки (В. Дзюба, В. Кривуша;
О. Іллюк, М. Товма та ін.; О. Кишкель, В. Шипунов, І. Сергєєв, М. Туленков,
В. Ягупов та ін.) управлінська діяльність розглядається як складова загальної
професійної діяльності особистості (Синьова, 2009; Іллюк, Товма, Ващенко,
Молдавчук, & Іщенко, 2016; Кишкель, & Шипунов, 2001; Сергеев, 2004;
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Туленков, 2009; Ягупов, 2000). Слушною є думка І. Сергєєва (2004), який
зауважує, що якісна педагогічна діяльність вже давно не відрізняється від
управлінської, адже відбувається зміна наголосу з «безпосереднього» виховання і
викладання на організацію вихованців (учнів)

(с. 195-196). У контексті

педагогічних ідей управлінська діяльність розглядається у напрямі розвитку
професіоналізму особистості щодо опанування цього виду діяльності, що
передбачає розвиток управлінської майстерності,

управлінської культури,

управлінських якостей, готовності до управлінської діяльності у процесі
загальнокультурної, фахової, практичної, науково-дослідницької підготовки. У
педагогічному сенсі ключовим є формування мотивації особистості до здійснення
ефективної управлінської діяльності, що забезпечується соціально-культурними,
етнопсихологічними детермінантами (вибір професії, соціокультурне середовище,
професійне оточення, освітнє середовище тощо).
З позиції теорії і психології управління та теорії педагогіки важливо
з’ясувати функції управлінської діяльності, які диференційовано представляють
окремі спеціалізовані функції. Науковці (В. Савельєва, Л. Орбан-Лембрик та ін.)
слушно вважають, що зміст процесу управління поділяється на спеціалізовані
функції головним чином для того, щоб закріпити окремі види робіт за
конкретними

виконавцями

і

цим

самим

надати

процесу

управління

упорядкованості, забезпечити високий професіоналізм виконання управлінських
функцій (Савельєва, 2006; Орбан-Лембрик, 2003). Відповідно функції – основна
категорія управління, оскільки в них поєднуються принципи, методи і сам зміст
управлінської діяльності. Загальні (універсальні) функції властиві управлінню
будь-якою сферою, будь-якою діяльністю. Вони поділяють зміст управлінської
діяльності на ряд етапів чи видів робіт, класифікованих за ознакою порядку їх
виконання в часі з метою одержання визначеного результату (Савельєва, 2006).
Розглядаючи функції управлінської діяльності як сукупність особливих дій і
операцій, спрямованих на цілеспрямований вплив на особистість, її зв’язки і
стосунки людей у процесі здійснення професійної діяльності, науковці
визначають

переважно

такі:

цілепокладання,

планування,

організацію,

45
координування, стимулювання і контроль. Конкретизуємо сутність кожної з
означених функцій.
В. Савельєва визначає сутність функцій управлінської діяльності.
1. Функція цілепокладання (визначення мети) залежить від вироблення
основних, поточних і найперспективніших цілей діяльності.
2. Функція планування залежить від визначення напрямів, шляхів, засобів і
заходів із реалізації цілей діяльності організації.
3. Функція організації розглядається як процес, діяльність, створені з метою
впорядкування взаємодії людей, ідей, процесів. Послідовність реалізації функції
організації передбачає: визначення цілей, завдань і особливості спільної
прикладної діяльності членів організації; виявлення потреби у реалізації цілей і
забезпечення

безперебійного

постачання

цими

ресурсами;

встановлення

послідовності дій виконавців, тривалості і контрольних термінів їх виконання;
вибір способів здійснення необхідних дій і взаємодії людей задля досягнення
цілей; встановлення між членами організації необхідних організаційних відносин,
підпорядкованість, координування тощо); створення у членів відповідної
організації у досягненні цілей. Функція організації ґрунтується на таких
принципах: урахування фаху виконавців; кількісна та якісна пропорційність дій,
що складають систему; паралельність дій; ритмічність дій.
4.

Функція

координування

пов’язана

з

необхідністю

узгодження,

гармонійного й ефективного супроводження дій фахівців, що зумовлене
потребою уточнення характеру дій виконавців, необхідністю усунення відхилень
від заданого організацією режиму функціонування системи. Йдеться про тонкощі
регулювання спільної професійної діяльності з метою забезпечення ефективності
діяльності організації.
5. Функція стимулювання передбачає розроблення і використання стимулів
до ефективної взаємодії суб'єктів

спільної діяльності та

забезпечує

її

результативність. За цієї обставини мають враховуватися такі принципи
стимулювання: залежність стимулу від конкретного внеску підлеглого в загальну
справу; зв'язок стимулів із цілями діяльності організації; єдність інтересів
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підлеглого, організації та суспільства взагалі; розумне поєднання моральних і
матеріальних стимулів; поєднання стимулювання з заходами покарання й
примусу.
6. Функція контролю, обліку та аналізу діяльності, яка включає комплексне
вивчення

роботи

і

передбачає

спостереження

за

ходом,

динамікою

і

закономірностями розвитку процесів у керованій системі, вимір, реєстрацію й
групування

даних;

порівняння

її

параметрів

із

заданою

програмою

функціонування; кількісну та якісну оцінки ефективності діяльності; виявлення
відхилень, неефективних аспектів у розвитку системи; виявлення причин
сформованого стану; визначення найбільш доцільних шляхів відновлення
працездатності системи (Савельєва, 2006).
Визначення основних функцій управлінської діяльності уможливлює її
ефективний соціальний ефект, розвиток управлінської культури, готовності до
управлінської
Ґрунтуючись

діяльності,
на

управлінських

функціональній

якостей

диференціації,

окремої
управлінська

особистості.
діяльність

зумовлена основними вимогами до органу управління і передбачає чітке
виконання

фахових

завдань,

економічність,

планомірність,

ритмічність,

надійність роботи, недопущення помилок і порушень у спільній діяльності,
створення умов для ініціативної і творчої праці. Крім того, на переконання
М. Прищак і О. Лесько (2012), передбачає відповідальність кожної особи за
покладені на неї обов’язки, врахування здібностей фахівців і залучення їх до
певного виду діяльності, зосередження інтересів фахівців навколо спільної мети і
завдань (c. 141). На нашу думку, основною вимогою щодо забезпечення
ефективності управлінської діяльності є перетворення зовнішніх стимулів
людини на внутрішні, що становлять регулятори поведінки, діяльності,
цілепокладання, професійного розвитку окремої особистості.
На основі визначених функцій управлінської діяльності, її специфіки в
соціальному й особистісному вимірах науковці виокремлюють такі види
управлінської діяльності:
–

за об’єктом впливу:
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1)

індивідуальна – проведення співбесіди, здійснення психологічного

впливу на особистість, індивідуальне прийняття управлінського рішення тощо;
2)
–

групова – колегіальне розв’язання управлінського завдання та ін.;
за спрямованістю:

1)

технічне управління – в системі «людина – техніка»;

2)

соціальне управління – стосовно людини та людської спільноти

(Освітній Менеджмент, 2007, с. 34).
Узагальнення різних положень науковців з позиції теорії управління,
психології управління, соціології, педагогіки визначення функцій управлінської
діяльності, її видів дозволяє констатувати, що управлінська діяльність є
багатофункціональною діяльністю, яка визначається специфікою професійного
середовища. У контексті нашого дослідження важливо з’ясувати сутність
управлінської діяльності у правоохоронному професійному середовищі – в
системі МВС України.
З цієї позиції засадничими є положення дослідників, які розглядають
управлінську діяльність майбутніх фахівців у системі МВС України в
багатоаспектному вимірі: з урахуванням специфіки діяльності керівника
військового, правоохоронного колективу (А. Тихончук) (Тихончук, 2000),
особливостей управлінської діяльності офіцера – випускника військового
навчального закладу (В. Уліч) (Уліч, 2007), характеристики ознак управлінської
діяльності керівника-офіцера (А. Кітов) (Кітов, 1979), аналізу процесу розвитку
управлінської компетентності фахівців військового фаху (Т. Мацевко) (Мацевко,
2007), дослідження проблеми формування готовності до творчого вирішення
завдань управлінської діяльності (С. Будник) (Будник, 2006), визначення
специфіки управлінської діяльності офіцерів (І. Радванський) (Радванський,
2000), обґрунтування педагогічних умов формування готовності майбутніх
офіцерів до управлінської діяльності (А. Уліч) (Уліч, 2007) тощо.
На думку А. Тихончука (2000), управлінська діяльність сучасного керівника
військового колективу полягає в реалізації ним перцептивних, аналітикоконструктивних,

діяльнісно-регулятивних,

діяльнісно-регулятивних,
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комунікативних та оцінювально-корегувальних функцій і організації таких
гармонійних взаємодій усіх суб’єктів праці, що забезпечували б ефективний
вплив на підлеглих і військовий колектив у цілому для успішного виконання
поставлених задач. Дослідник наголошує на психологічній сутності ефективної
управлінської діяльності, яка виявляється в її одночасній орієнтованості на
реалізацію двоєдиного процесу – самореалізації керівника військового колективу
в цій діяльності та її здійснення (с. 8).
Аналізуючи управлінську діяльність майбутніх офіцерів, В. Уліч зазначає,
що

військова

специфіка

управлінської

діяльності

офіцера

(випускника

військового навчального закладу) полягає в забезпеченні певного рівня бойової
готовності підрозділів у мирний час і ведення бойових дій у воєнний час. Крім
того, дослідник зазначає, що управлінська діяльність відрізняється двома
особливостями: структурною, яка розкриває предметну й потребово-мотиваційну
характеристики

управлінської

операційно-діяльнісну,

що

діяльності (потреба,

відображає

мотив,

мета,

спосіб);

процесуальну сторону (активність,

діяльність, дія, операція). У сукупності ці особливості забезпечують виконання
фахівцем управлінської діяльності, що складається з управлінських функцій
(аналізу, планування, організації, регулювання, контролю) (Уліч, 2007).
На

переконання

І. Радванського

(2000),

управлінська

діяльність

є

невід’ємною складовою професійної діяльності, яка включає послідовне
виконання

конкретних

функцій;

з’ясування

мети,

завдань

і

обставин;

обґрунтування задуму; прийняття рішення; планування роботи для виконання
рішення;

організацію

коригування

виконання

практичної

рішення;

діяльності;

аналіз

виконання

прогнозування

(с. 20).

рішення

і

Специфіка

управлінської діяльності офіцерів, – вважає І. Радванський (Радванський, 2000) –
характеризується тим, що вона спрямована на забезпечення високого рівня
бойової готовності підрозділів і частин, виконання службово-бойових завдань,
визначається збройною боротьбою як особливим видом діяльності людей, що
характеризується динамічністю, складністю, напруженістю, небезпекою для
життя, підвищеною централізацією управління та єдиноначальністю, суворою
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регламентацією; граничною конкретністю планування діяльності підлеглих;
великою відповідальністю суб’єктів управління (с. 18).
Отже, управлінська діяльність майбутніх фахівців у системі МВС України
характеризується багатофункціональністю, динамічністю, особливими умовами
напруженості, регламентованістю, чітким керуванням діями, їх злагодженістю та
узгодженістю, адже пов’язана з безперервним вирішенням сукупності нагальних
проблем, завдань управлінського спрямування.
Аналіз специфіки управлінської діяльності фахівців у системі МВС
доцільно здійснювати з урахуванням таких методологічних підходів: особистісно
орієнтованого, діяльнісного, культурологічного, компетентнісного, системного.
З позиції особистісно орієнтованого підходу управлінська діяльність
офіцера вимагає урахування його особистісних якостей, розвитку професійних
умінь на основі здібностей, природніх можливостей. На думку О. Яркового
(2001), управлінські здатності керівника є основою його успішної управлінської
діяльності. Нині успіх у кар'єрі на військовій службі залежить від професійно
важливих якостей офіцера більше, ніж від його професійної підготовки (с. 15).
Слушною є думка Т. Мацевка (2007), який акцентує увагу на тому, що
управлінська діяльність у силу своїх особливостей і унікальності висуває
підвищені вимоги до особистісних якостей офіцера (с. 20). Серед них – висока
внутрішня

мотивація,

бажання

й

уміння

за

власною

волею

вирішувати найскладніші завдання, що постають перед військово-соціальною
системою; високі адаптивні здібності й емоційно-вольова стійкість офіцера щодо
стресів і стресогенних ситуацій; високий рівень прогностичних здібностей і
можливостей офіцера, а також здатностей комплексно оцінювати ситуацію за
відсутністю

оптимальної

комунікативної

культури.

кількості
Необхідно

інформації

про

відзначити,

неї;
що

розвиненість
універсальними

особистісними якостями, які забезпечують ефективність управлінської діяльності
офіцера, є здатність до гнучкого корегування комунікативних умінь управлінської
взаємодії, висока відповідальність за результати власної управлінської діяльності
та високий рівень розвиненості самосвідомості.
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Науковці класифікують основні якості офіцера у системі МВС відповідно
до основних вимог до управлінської діяльності. Зокрема В. Барко визначає такі
якості, як: резолютивні, комунікативні, виконавчі, регулятивні й інспекторські.
1. Резолютивні якості – визначають успішність прийняття рішення у
процесі організації роботи (рішучість, цілеспрямованість, самостійність, почуття
обов’язку і відповідальності).
2. Комунікативні якості – обумовлюють міжособистісну згуртованість
(доступність, товариськість, простота, ввічливість, уважність).
3. Виконавчі якості – визначають вміння організовувати виконання планів
і рішень (наполегливість у досягненні мети, старанність, дисциплінованість,
енергійність, чіткість у роботі).
4. Регулятивні якості – характеризують вміння регулювати поведінку
правоохоронців (оперативність, ініціативність, вимогливість, педагогічний такт,
педагогічна техніка, вміння координувати виховну роботу).
5. Інспекторські якості – визначають уміння налагодити контроль за
виховною роботою та аналіз результатів (систематичність, послідовність,
об’єктивність, справедливість, самокритичність і критичність, вимогливість)
(Клачко, 2017).
Ці якості є основою формування готовності до управлінської діяльності, що
забезпечують реалізацію її функцій з метою цілепокладання, організації,
стимулювання, контролю за її виконанням, забезпечують вирішення професійних
завдань

колективу.

З

позиції

теоретичних

положень

менеджменту,

на

переконання Л. Орбан-Лембрик (2003), всі системи управління спрямовані на
активізацію здібностей і вмінь працівників, що забезпечує максимальне їх
використання в процесі діяльності, а також розвиток особистості, яка намагається
все робити для процвітання організації (с. 30).
В. Барко

(2008)

визначив

основні

умови

реалізації

особистісно

орієнтованого підходу в процесі управління персоналом органів внутрішніх
справ. Серед них учений акцентував увагу на таких:
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1) щирість і конгруентність. Чим більше керівник є самим собою у
стосунках з працівниками, чим менше він відгороджується від підлеглих своїм
професійним або особистісним «фасадом», тим імовірніше , що працівник
зміниться і просуватиметься вперед у конструктивному плані;
2) турбота про працівника, його безумовне прийняття і визнання, тобто
позитивний погляд на підлеглого. Коли управлінець відчуває позитивну, не
засуджуючу установку до працівника, незалежно від того, ким він є на цей
момент і яку посаду обіймає, позитивний рух щодо виконання вимог, порад
керівника,

особистісного

зростання

й

розвитку працівника

є

найбільш

ефективнішим;
3) емпатичне розуміння. Це означає, управлінець точно сприймає почуття,
особистісні смисли, які переважає працівник і адресує це сприйняте розуміння
своїм підлеглим. У деяких випадках керівник наскільки глибоко розуміє
внутрішній світ свого працівника, що може пояснити не лише усвідомлювані, а й
неусвідомлювані уявлення останнього. Для досягнення цього управлінець має
оволодіти особливим, активним різновидом слухання та деякими методами
дослідження особистості, які уможливлюють діагностування і розуміння
глибинних, базових потреб і прагнень іншої людини.
Урахування означених умов у процесі управлінської діяльності в
правоохоронних органах сприяє утвердженню пріоритетів гуманності, людяності,
врахування особистісних і професійних інтересів, згуртованість і колективність у
процесі прийняття управлінських рішень, що створює атмосферу взаємоповаги,
взаєморозуміння, ефективної колегіальної взаємодії (Барко, 2008).
Положення особистісно орієнтованого підходу конкретизуються крізь
призму ідей теорії управління, згідно з якими, на думку В. Нагаєва (2007),
мистецтво управління комплексно характеризує творчу управлінську діяльність,
яка демонструє роль індивідуальних якостей менеджера і стиль його роботи в
досягненні поставлених цілей. Найбільшого значення набувають розвинена
інтуїція,

досвід

творчої

діяльності,

висока

освіченість,

професіоналізм,
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комунікабельність, відповідний тип мислення, рішучість, ініціативність (Нагаєв,
2007).
У контексті культурологічного підходу управлінська діяльність офіцера в
системі МВС пов’язана з необхідністю формування управлінської культури, яка
розглядається багатьма як інтегральна властивість суб’єкта управління, що
проявляється у процесі професійної управлінської діяльності військовими
підрозділами

та

частинами,

характеризує

особливості

його

професійної

свідомості, підсвідомості, поведінки, спілкування та управлінської діяльності, а
також стимулює його творчий розвиток як суб’єкта військового управління в
процесі реалізації посадових функції (Р. Торчевський) (Торчевський, 2011,
с. 228); як засвоєння офіцерами тих ціннісних орієнтацій, які дозволяють їм
реалізувати себе в управлінській діяльності, та функціональних обов'язків і
повноважень, а також свого творчого управлінського потенціалу (О. Ярковий)
(Ярковий, 2001, с. 18).
Аналіз праць науковців дозволяє стверджувати, що управлінська культура,
екстраполюючись на управлінську діяльність, дозволяє розглядати майбутнього
фахівця правоохоронних органів як суб’єкта управління. Таким чином,
управлінська культура, представляючи сукупність різних елементів, пов’язаних з
культурою професійної діяльності загалом, є однією з ключових ознак, що
забезпечують

ефективність

управлінської

діяльності,

результативність

професійної комунікації.
З урахуванням специфіки управлінської діяльності виникає необхідність
аналізу сутності поняття з позиції діяльнісного підходу. З позиції цього підходу
поняття «управління» розглядається як особлива соціальна функція, яка виникає з
потреби самого суспільства, і виявляється передусім в управлінській діяльності,
що здійснюється шляхом планування, об’єднання, узгодження, регулювання,
координації і контролю, а також владно-регулюючими і примусовими заходами
(В. Цвєтков) (Цветков, 1996, с. 26-27); як вид діяльності, що забезпечує
оптимальне функціонування і розвиток системи, ефективне та продуктивне
досягнення організацією її цілей і завдань (В. Демчук) (Демчук, 2007, с. 10).
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Йдеться про здатність майбутнього офіцера враховувати у процесі управлінської
діяльності потреби, мотиви і ціннісні орієнтації учасників управлінського
процесу, особливості виконання ними професійних функцій, виявлення свідомої
позиції щодо управлінських рішень. З метою ефективної реалізації управлінської
діяльності важливо, на думку Л. Орбан-Лембрика (2003), усвідомлювати масштаб
економічних, соціально-психологічних, моральних процесів і пов'язані з ними
відповідальність, психологічну готовність працювати в системі управління;
оцінювати ступінь готовності системи професійного навчання кадрів управління
передавати професійні знання і вміння в умовах життєдіяльності; визначати, як
впливає на професіоналізм управління соціокультурне та етнопсихологічне
середовище та які дії учасників управлінського процесу найбільше сприятимуть
успіху за цих обставин управлінської діяльності (с. 45). Відповідно управлінська
діяльність ґрунтується на людиноцентричних основах, адже особистість
розвивається професійно й особистісно через діяльність упродовж усього життя.
Управлінські якості, управлінська культура, готовність до управлінської
діяльності згідно з теорією управління, діяльнісними засадами розвитку
професіоналізму фахівця формується поступово, відточується в результаті
опанування певних дій. У результаті, на думку Й. Завадського (2002), людина
опановує мистецтво управління, що є сплавом освіти, досвіду й індивідуальності
особистості (с. 7).
На основі положень компетентнісного підходу вважаємо, що готовність до
управлінської діяльності майбутніх офіцерів можна розглядати як інтегральну
якість особистості, що є складовою управлінської компетентності. Зауважимо,
що, на думку І. Зязюна (2008), в центрі уваги компетентнісного підходу –
взаємозв’язок очікувань майбутньої чи реалізованої професійної діяльності з
функціональними

характеристиками

суб’єктів

цієї

діяльності.

Науковець

відзначає, що «набір» компетентностей не випадковий, він з належною повнотою
і системністю повинен відображати всю сукупність завдань, необхідність
вирішення

яких

може

виникнути

у

професійній

діяльності»

(с. 43-44).

Ураховуючи основні вимоги до майбутніх офіцерів відповідно до освітньо-
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кваліфікаційної характеристики спеціальності «Правознавство» (додаток А), а
також соціальні запити на підготовку компетентного фахівця у системі МВС
України, вважаємо, що готовність до управлінської діяльності курсантів можна
розглядати як складову управлінської компетентності, здатність до ефективного
виконання управлінських функцій професійної діяльності.
Необхідно враховувати той факт, що, на переконання С. Гончаренка (2011),
компетентності майбутній фахівець набуває «не лише під час вивчення предмета,
групи предметів, а й за допомогою засобів неформальної освіти, внаслідок впливу
середовища тощо» (с. 231). Зважаючи на специфіку вищого навчального закладу
системи МВС, в якому сформовані традиції субординаційних відносин,
відзначається чітка регламентованість освітнього процесу, виховної роботи,
зазначимо, що саме середовище навчального закладу визначає спрямованість
навчання і виховання офіцерів на формування готовності до управлінської
діяльності. Зокрема Т. Мацевко (2007), визначаючи сутність управлінської
компетентності майбутнього офіцера, зауважує, що вона і є «готовністю до
управління

виховним

процесом,

соціально-психологічними

явищами

у

військових частинах (з’єднаннях) у мирний і воєнний час, а змістом є система
його управлінських знань, навичок і вмінь, рівень сформованості особистісних,
професійних і провідних індивідуально-психічних якостей і культури військового
менеджера, які сприяють його ефективній управлінській діяльності та творчій
особистісній і професійній самоактуалізації у військово-професійній діяльності»
(с. 8). Позиціонуючи щодо думки дослідника, акцентуємо увагу на тому, що
готовність до управлінської діяльності майбутнього офіцера є складовою
управлінської компетентності, що реалізується насамперед у практичному вимірі
майбутньої управлінської діяльності.
З позиції системного підходу процес управління розглядається як:
– систематичний вплив суб'єкта управління (керуючої підсистеми) на
соціальний об'єкт (керовану підсистему), якою може бути суспільство загалом,
його окремі сфери: економічна, соціальна, політична, духовна, і навіть різні ланки
(організації, підприємства, заклади тощо) для того, щоб забезпечувати їхню
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цілісність, нормальне функціонування, вдосконалення мережі та розвиток,
досягнення заданої мети (О. Бабосов) (Бабосов, 2004, с. 7-8);
– як процес впливу на систему з метою переведення її в новий стан на
основі

використання

притаманних

цій

системі

об'єктивних

законів

(П. Підкасистий) (Сластенин, Ісаєв, Міщенко, & Шиянов, 2000, с. 517);
– як вплив на керовану систему з метою максимального її функціонування
для того, щоб перехід до якісно нового стану, який здійснюється циклічно, мав
сприяти досягнення висунутих завдань (В. Пікельна) (Пікельна, 2004).
Відповідно до цих положень уможливлюється аналіз управлінської
діяльності як системи, яка наділена багатофункціональністю, структурованістю,
що

включає

певні

структурні

елементи.

Зокрема

розглядаючи

ознаки

управлінської діяльності офіцера-керівника, А. Кітов (1979) зауважує, що
управлінська діяльність офіцера-керівника виконує кілька взаємопов’язаних
функцій: цілевказівну і оцінювальну, інформаційну і контрольну, мотиваційну і
матеріального забезпечення (с. 241–255). Система управління представляє собою
певну сукупність взаємозалежних структурних елементів, які інтегративно
об’єднані метою управлінської діяльності, в яку входять підсистеми: керуюча;
керована, умовно-детермінуюча, взаємозв’язуюча міжкеруючою та керованою
підсистемами.
Основними ознаками управлінської діяльності офіцера як системи в
наукових джерелах визначено такі: двобічність процесу управлінської діяльності,
який здійснюється за активної взаємодії самого офіцера та його підлеглих;
складність основних функцій, які притаманні управлінській діяльності, а саме:
планування, організація та контроль життєдіяльності підрозділу (частини,
з`єднання); наявність взаємодії з зовнішнім середовищем, яка відбивається в
соціальному характері управлінської діяльності, залежності від соціальних
чинників; специфічний допоміжний характер діяльності щодо налагодження
управлінського процесу в підрозділі; необхідність поєднання та узгодження
управлінського процесу з безпосереднім командиром і вищим ОВР військової
частини (з`єднання) (Руденко, 2003).
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Аналіз
проблема

психолого-педагогічної
управлінської

діяльності

літератури
є

дозволив

визначити,

комплексною,

що

міжпредметною.

Узагальнення та аналіз наукових джерел уможливило обґрунтування авторської
дефініції поняття «управлінська діяльність майбутнього фахівця у системі МВС»
як різновиду управління, який характеризується багатофункціональністю,
цілеспрямованістю,

системністю,

пов'язаний

із

виконанням

специфічних

управлінських функцій офіцерами на основі субординаційних стосунків з метою
налагодження ефективного управлінського процесу в системі МВС та передбачає
формування і розвиток таких особистісних і професійних якостей, які
зумовлюють

здатність

вирішувати

управлінські

функції

на

високому

професійному рівні.
Ефективність здійснення управлінської діяльності майбутніми фахівцями,
які навчаються у вищих навчальних закладів МВС України, залежить від
сформованої готовності до цього виду діяльності.
1.2. Зміст і структура готовності до управлінської діяльності курсантів
Розглядаючи готовність до управлінської діяльності курсантів у контексті
дослідження, видається доцільним здійснити аналіз поняття «готовність» як
результату будь-якої цілеспрямованої діяльності. Від готовності до управлінської
діяльності курсантів повною мірою залежить ефективність управління ними цією
діяльністю.
Звернемося

до

трактувань

поняття

«готовність»,

представлених

у

довідникових виданнях. У «Великому тлумачному словнику сучасної української
мови» поняттю «готовність» дано таке значення – підготуватися, висловити
згоду, проявити схильність та бажання до здійснення діяльності; виражає
закінченість, кінцевий результат якої-небудь дії, стану (Великий Тлумачний
Словник, 2001, с. 132). У психологічних довідниках сутність поняття «готовність»
розглядається як «стан мобілізації психологічних і психофізіологічних систем
людини, що забезпечує ефективне виконання певних дій» (Степанов, 2006, с. 89);
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активно-діючий стан особистості, установка на певну поведінку, змобілізованість
сил на виконання завдання (Бродовська, Патрик, & Яблонько, 2005). У сучасному
словнику з педагогіки зафіксовано два визначення поняття «готовність»: 1) як
високий рівень розвитку мотиваційних, пізнавальних, емоційних та вольових
процесів особистості чи колективу, який забезпечує успіх майбутньої діяльності;
2) як адекватна установка на майбутню діяльність (Рапацевич, 2001, с. 64).
Поняття «готовність» як об’єкт спеціально організованих досліджень
отримало широке висвітлення вченими різних галузей наук: філософії, психології,
педагогіки

(К. Абульханова-Славська,

С. Батишев,

А. Деркач,

М. Дяченко,

В. Моляко, Л. Нерсесян, В. Раутен, Д. Узнадзе, В. Ядов та ін.) (АбульхановаСлавская, 1980; Батышев, 1988; Деркач, 2004; Дьяченко, & Кандибович, 1976;
Моляко, 1989; Нерсесян, & Пушкин, 1969; Раутен, 1990; Узнадзе, 1966; Ядов,
1979).
Проблему

готовності

психологи

розглядають

з

позиції

психології

особистості та психології діяльності, орієнтуючись на виявлення характеру
зв’язків і залежностей між станом готовності особистості, що виникає перед
виконанням будь-якої діяльності з урахуванням змін особистісних і професійних
якостей особистості, та ефективністю діяльності. У цьому контексті психологи
поняття «готовність» визначають як «психічний стан особистості, сукупність
переконань, поглядів, відносин, мотивів, відчуттів, вольових і інтелектуальних
якостей, знань, умінь, навичок, установку на активні, доцільні, цілеспрямовані
дії» (Дьяченко, & Кандибович, 1976, с. 18-19); складне особистісне утворення, що
становить собою взаємозв’язок психічних властивостей і моральних якостей, які у
своїй сукупності дозволяють певному суб’єкту ефективно виконувати конкретну
діяльність (Л. Кондрашова, В. Семиченко, В. Моляко) (Кондрашова, 1987;
Семиченко, 1989; Моляко, 1989); основа не тільки здійснення діяльності, але й
удосконалення та розвитку особистості в подальшому (А. Деркач) (Деркач,
Зазыкин, & Маркова, 2000).
Характеризуючи психологічний аспект готовності, науковці виокремлюють
ситуативну (локальну, тимчасову) готовність, яка детермінована певними
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психічними станами, що відображає особливості та вимоги майбутньої ситуації і
вирішуваних завдань, та тривалу (стійку, фіксовану), яка містить загальні та
необхідні для діяльності характеристики: мотивацію, позитивне ставлення,
адекватні вимоги до цієї діяльності, риси характеру, здібності, сформовану
систему необхідних знань, умінь, навичок, професійно-ціннісні орієнтири,
мислення, емоційні та вольові процеси (Дяченко, & Кандибович, 1976).
Згідно

з

педагогічною

інтерпретацією

готовність

розглядається

у

діалогічному взаємозв’язку між педагогічною діяльністю вчителя і професійною
готовністю

її

реалізації.

Зокрема

К. Дурай-Новакова

(1983)

професійну

готовність визначає як складне структурне утворення, орієнтоване на повне та
успішне виконання різних функцій учителя, центральним ядром якого є позитивні
установки, мотиви та освоєні цінності професії, які включають властивості,
якості, знання і навички (досвід) особистості (c. 25).
А. Ліненко (1996) пропонує розглядати професійну готовність як цілісне
стійке утворення, яке мобілізує особистість на включення у професійну
діяльність, допомагає успішно реалізовувати професійні функції, правильно
використовувати набуті знання і досвід, зберігати самоконтроль і долати
непередбачені перешкоди. На переконання автора, сутнісною характеристикою
готовності є цілісність, яка відбиває її внутрішню єдність, є синтезом особистісної
та процесуальної готовності до професійної діяльності, оскільки виникає і
розвивається

в результаті досвіду людини,

заснованого на

формуванні

позитивного ставлення до діяльності, усвідомленні мотивів і потреб у ній,
об’єктивації її предмета і способів взаємодії з ним (с. 56).
Готовність до професійної діяльності Н. Іпполітова (2006) визначає як
результат інтеграційної освіти, активно-дієвий суб’єктивний стан особи, що
характеризує мобілізацію сил для виконання поставленого професійного завдання
(с. 117).
А. Резанович (2002) готовність розглядає «як внутрішню якість особистості,
в якій виражено її прихильність до здійснення діяльності, а також ступінь
засвоєння нею елементів, відповідного соціального досвіду та здатність
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використовувати цей досвід у професійній діяльності. Отже, готовність прийнято
представляти єдністю елементів, таких як: мотиваційна готовність, теоретична
готовність, практична готовність» (c. 44).
В. Сластьонін
(сформованість

(1995)

певного

розрізняє
рівня

такі види

мотивації,

готовності: психологічну

спрямованості

на

професійну

діяльність), психофізіологічну (наявність відповідних передумов для професійної
діяльності й оволодіння певною спеціальністю, професійно значущими рисами
особистості), фізичну готовність (відповідність стану здоров’я та фізичного
розвитку вимогам професійної діяльності і професійної працездатності) (c. 194).
Обґрунтовуючи готовність як системне утворення, дослідник наголошує на
взаємозв’язку «науково-теоретичної» готовності, яка передбачає достатній обсяг
суспільно-політичних,

педагогічних

і

спеціальних

знань,

потрібних

для

компетентної педагогічної діяльності, та «практичної готовності» – наявність
сформованих на необхідному рівні професійних умінь і навичок (Сластенин,
1995, с. 194).
Готовність як психічний активно-дієвий стан особистості, складна її якість,
система інтегрованих властивостей, на переконання І. Дичківської (2004), є
регулятором діяльності та забезпечує її ефективність (с. 130).
Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє констатувати, що
готовність розглядається переважно у таких аспектах:
– в особистісному – удосконалення психічних процесів, станів, якостей
особистості, потрібних для ефективної професійної діяльності, а також знання,
уявлення про особливості діяльності, володіння способами і прийомами її
здійснення;
– у функціональному – певний стан психічних функцій, який забезпечує
високий рівень досягнень у професійній сфері діяльності;
– в особистісно-діяльнісному, який визначає готовність як цілісний прояв
усіх сторін особистості, що дає можливість ефективно виконувати свої функції
(Берестова, 1994).
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Особливу увагу привертає положення вчених стосовно того, що готовність
не є вродженою, а виникає в результаті безпосереднього досвіду людини, що
базується на формуванні її позитивного ставлення до діяльності, усвідомленні
мотивів і потреб у ній, вивченні її предмету і способів взаємодії з ними (Линенко,
1996). Домінуючим є усвідомлення її як стійкої особистісної якості особистості,
яка з часом переходить у стан.
Спільною думкою науковців є те, що готовність – це фундаментальна умова
успішного виконання будь-якої професійної діяльності, яка зумовлюється не
лише внутрішніми особистісними механізмами розвитку (мотивами, потребами,
інтересами, цінностями), а й зовнішніми, до яких необхідно віднести соціальне
оточення, визначені обставини, в яких здійснюватиметься будь-яка діяльність.
Відповідно до усвідомлення особливої значущості готовності як чинника
ефективної діяльності, склалася практика формування готовності фахівця до
професійної діяльності.
Крім того, різноманітність підходів до трактування поняття «готовність»,
що зумовлені передусім предметом дослідження, різним контекстом розгляду
проблеми й авторською концепцією дослідження розширюють і поглиблюють
уявлення про досліджуваний феномен.
Для нашого дослідження важливими є роботи О. Алєксєєва, В. Барка,
І. Машука, О. Паська, С. Решетника та ін., в яких обґрунтовуються положення,
що підсумовують численні дискусії з проблеми змісту готовності до різних видів
професійної діяльності офіцерів внутрішніх військ у сучасних умовах (Алексєєв,
2011; Барко, 2004; Машук, 2009; Пасько, 2014; Решетник, 2014).
Зокрема О. Алєксєєв (2011), розглядаючи готовність військовослужбовців
ДПСУ до охорони закордонних дипломатичних установ визначає її як
інтегративне професійно-особистісне утворення, що охоплює фахові знання,
вміння та навички, систему професійно-важливих індивідуально-психологічних
особливостей, а також мотиви, потреби, інтереси та ціннісні орієнтації, які
забезпечують результативне виконання завдань з охорони і захисту закордонних
дипломатичних установ (с. 5–8).
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У науковому доробку О. Пасько (2014) готовність до правоохоронної
діяльності розглядається

як

«складний

і багатоаспектний процес,

виявляється як потенційна якість особистості, що забезпечується

який

сукупністю

необхідних елементів: знання, вміння, навички, мотивація, індивідуальнотипологічні особливості та властивості (компетентність) і спроможність їх
застосовувати та використовувати у процесі професійної діяльності» (с. 55-58).
Автор наголошує, що основоположним у готовності до здійснення означеної
діяльності є внутрішня установка особистості та її мотиваційна спрямованість на
справу (Пасько, 2014).
Досліджуючи готовність майбутніх офіцерів внутрішніх справ України до
службової діяльності, С. Решетник (2014) визначає її як систему професійних
знань, умінь, навичок, професійних і морально-ділових якостей, які забезпечують
виконання

повсякденних обов’язків

бойової служби військовослужбовців

внутрішніх військ під час проведення профілактичних, охоронних, режимних,
ізоляційно-обмежувальних заходів (дій) у мирний час та за надзвичайних
обставин правоохоронними методами, у мирний час та за надзвичайних обставин
правоохоронними методами, а у разі загострення обстановки – й військовими
методами (с. 8).
Досліджуючи психологічну готовність фахівців до навчально-службової
діяльності в системі МВС України, І. Мащук (2009) визначає її як особливий
психічний стан, зумовлений комплексом об’єктивних і суб’єктивних чинників,
який характеризується оптимальною мобілізацією всіх ресурсів організму й
утворюється

внаслідок

розвитку

сукупності

особистісних

якостей.

Під

«сукупністю особистісних якостей» науковець розуміє професійно-значущі якості
особистості, інтелектуальні і вольові здібності; наявність індивідуальнооптимального рівня емоційного збудження; наявність професійної спрямованості,
установок, мотивів, потреб; усвідомлення цілей; наявність професійних знань,
навичок та умінь та завдяки цілеспрямованій підготовці особистості (с. 3).
Обґрунтовуючи психологічну готовність майбутніх фахівців до діяльності в
екстремальних умовах, І. Коваль (2014) розглядає її як активно-діючий,
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усвідомлений стан, що формується на основі професійного досвіду, ціннісних
настанов, психологічної культури, особистісних якостей, знань, умінь, навичок,
мотиваційно-цільової

структури,

прагнення

до

саморозвитку

і

сприяє

результативному виконанню професійної діяльності, миттєвому ухваленню
рішень у кризових ситуаціях швидкодії та професійно-доцільній поведінці, а
також особистісній і професійній самореалізації (с. 184-191).
З урахуванням специфіки предмету і завдань дисертаційної роботи
важливими є аналіз досліджень проблеми готовності курсантів до управлінської
діяльності у вищих навчальних закладах у системі МВС. Зауважимо, що,
незважаючи на те, що проблема готовності постійно перебуває в центрі наукових
інтересів, на сучасному етапі розвитку професійної педагогіки і практики не існує
загальноприйнятого розуміння готовності майбутніх курсантів до управлінської
діяльності.
В. Уліч (2007) готовність до управлінської діяльності розглядає як складне,
стійке особистісне утворення, що виражає прагнення фахівця на основі наявних
професійних знань, умінь, професійної спрямованості й особистісних якостей
успішно вирішувати завдання з управління особовим складом і підрозділом у
цілому (с. 9).
Готовність до управлінської діяльності М. Дороніна, А. Григоренко (2008)
пов’язують із професіоналізмом керівника, що, з одного боку, є інтегральною
якістю, властивістю особистості, що формується у діяльності й спілкуванні, з
іншого – процесом і результатом діяльності та спілкування й характеризується
«наявністю загальних і спеціальних здібностей, інтересу до управлінської
діяльності; готовністю до прийняття ризикових рішень, розв'язання складних
завдань, подолання напружених ситуацій заради накресленої мети до активних
дій в екстремальних умовах (дефіцит часу, порушення технологічного процесу
тощо), тобто бажання й можливість діяти за високих стресових навантажень;
готовністю діяти в середовищі, що швидко змінюється; наявністю спеціальних
знань і вмінь; ціннісним ставленням до професіоналізму; наявністю уявного
образу «Я» – уявлення про управлінську кар'єру; самооцінкою, самоаналізом
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самоконтролем (с. 306-318). Під психологічною готовністю особистості керівника
М. Дороніна, А. Григоренко (2008) розуміють «соціально детермінований і
психічно зумовлений потребами людини мотивований процес, який знаходить
своє виявлення в позитивному емоційно-вольовому ставленні до управлінської
діяльності; сконцентрований показник професіоналізму; можливості людини, які
характеризують її здатність досягти вершин майстерності; реальні вчинки
особистості, що сприяють оптимальному й успішному функціонуванню та
розвитку організації» (с. 306-318).
Розглядаючи психологічну готовність керівника органів внутрішніх справ
до управлінської діяльності як довготривалий психічний стан, В. Барко (2004)
характеризує її як комплекс «суб'єктивних і об’єктивних компонентів і включає в
себе мотиви, інтереси, здібності, темпераментні і характерологічні особливості,
знання й уміння, які в комплексі забезпечують людині здатність до успішної
діяльності» (с.13). Більшість науковців доходять висновку, що готовність
курсанта до управлінської діяльності зумовлює врахування особистісної,
професійної, психологічної й інших видів готовності та передбачає врахування
його переконань, поглядів, мотивів, почуттів, настанов щодо специфіки
професійної діяльності загалом і здійснення управлінської діяльності, зокрема
особистісних, професійних,

вольових та

інтелектуальних якостей,

вияву

управлінських якостей, культури, набуття управлінського досвіду.
Ґрунтуючись на результатах наукових досліджень з означеної проблеми,
розмаїтті дефініцій готовності щодо аналізу з передбачення основних видів
майбутньої професійної діяльності офіцерів, в яких реалізуються отримані
знання, навички, здатності та досвід управлінської діяльності, бачиться можливим
сформулювати визначення досліджуваного феномену.
Таким чином, готовність майбутніх курсантів до управлінської діяльності
є

складним

інтегрованим

індивідуально-психологічних
позитивним

ставленням

особистісним

утворенням,

особливостей

курсантів

до

та

яке

складається

характеризується

управлінської

діяльності,

з

активностійкою

професійною спрямованістю щодо її здійснення, наявністю оптимального обсягу
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фахових знань і умінь, певного досвіду керівника, що дозволяє успішно
здійснювати управлінську діяльність.
У результаті науково-пошукової роботи було встановлено, що готовність
(В. Барко, А. Деркач, А. Ліненко, М. Дяченко, Л. Кандибович, В. Моляко та ін.) є
структурованим явищем (Барко, 2004; Деркач, 2000; Линенко,1996; Дьяченко, &
Кандибович, 1976; Моляко, 1989). Водночас, варто наголосити, що у визначенні
структурних компонентів готовності теж не існує єдиної думки.
Зокрема характеризуючи психологічну готовність особистості до праці
В. Моляко (1989) наголошує на єдності таких її складових, як: психофізіологічні
якості особистості (динамічні стереотипи), діяльність функціональної системи,
прояв домінанти, виникнення і функціонування настанови, знання, уміння,
навички і мотиви діяльності.
Згідно з дослідженнями М. Дяченко і Л. Кандибович (1976) психологічна
готовність має динамічну структуру, яка характеризується: усвідомленням своїх
потреб, вимог суспільства, включає професійні риси характеру, адекватні
вимогам діяльності; необхідні знання, уміння, навички; усвідомлення умов
діяльності, актуалізація досвіду для вирішення поставлених завдань; визначення
оптимальних способів, прийомів, способів вирішення завдань; стійкі професійно
важливі особливості сприймання, уваги, мислення, емоційних та вольових
процесів; прояв інтелектуальних, емоційно-вольових і мотиваційних процесів
(с. 12).
Виокремлюючи

основні види готовності до професійної діяльності

(психологічну, психофізіологічну та фізичну), готовність до професійнопедагогічної діяльності переважно визначають як спрямованість педагогічно
мислити, вміння реалізовувати науково-теоретичну і практичну компетентності
розглядає В. Сластьонін (Сластенин, Исаев, Мищенко, & Шиянов, 2000, с. 17).
Учений зауважує, що когнітивна (знаннєва) і практична компетентності
становлять основу професіоналізму. Сутність першої полягає у сформованості
аналітичних, прогностичних, проектних і рефлексивних умінь. Сутність другої
практичної компетентності – у формуванні зовнішніх (предметних) умінь, до
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яких належать організаторські та комунікативні вміння (Сластенин, 1976,
c. 22-26).
Проаналізувавши основні аспекти проблеми формування професійної
готовності до професійно-педагогічної діяльності особистості, К. Дурай-Новакова
(1983) акцентувала увагу на тому, що її функціональними компонентами, які
постійно взаємодіють, є мотиваційний,

пізнавально-оцінювальний, емоційно-

вольовий, операційно-дійовий, мобілізаційно-настроєвий. Науковець провідними
у структурі вважає мотиваційний та мобілізаційно-настроєвий компоненти, так як
«навчальний, виховний і розвивальний ефект професійної підготовки здебільшого
визначається мотивами й настановами» (c. 6).
У структурі готовності до управлінської діяльності науковці виокремлюють
такі компоненти, як:
–
ціннісні

мотиваційнно-ціннісний – професійні установки, мотиви, потреби та
орієнтації;

когнітивний

–

сукупність

знань,

необхідних

військовослужбовцю для здійснення ним професійної діяльності; професійноособистісний, який включає в себе професійну спрямованість уваги, уяви,
сприймання, пам’яті, мислення, а також військово-професійні здібності та якості
(Алєксєєв, 2011, с. 5-8);
–

мотиваційний – прагнення долати труднощі майбутнього бою і

розуміння необхідності їх подолання, оцінювання своїх можливостей щодо
управління психічними станами та діями на основі накопиченого досвіду;
пізнавальний – забезпечується необхідним обсягом відповідної інформації, який
потрібен для цілеспрямованої діяльності в екстремальних умовах бойової
обстановки; емоційний – переживання почуття впевненості або сумніву у своїй
готовності до подолання труднощів сучасного бою, уміння управляти своїми
емоційно-вольовими процесами в екстремальних умовах; вольовий – забезпечує
воїнам можливість подолання труднощів сучасного бою (Ягупов, 2004);
–

мотиваційно-ціннісний (професійне покликання, професійний інтерес та

інші стійкі професійні мотиви); когнітивний (спеціальні знання,

передбачені

освітньо-професійною програмою, освітньо-кваліфікаційною характеристикою
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офіцера ВВ щодо службової діяльності); особистісний (розвинені якості
емоційно-вольової сфери); операційно-діяльнісний (сформовані уміння та
навички для службової діяльності) (Решетник, 2014);
–

мотиваційний – сукупність мотивів, адекватних цілей і завдань

управлінської діяльності; когнітивний – сукупність знань, необхідних для
управлінської діяльності; операційний – сукупність умінь та навичок практичного
вирішення управлінських завдань; особистісний – сукупність важливих для
управлінської діяльності особистісних якостей (Карамушка, 2009, с. 3-9.).
Осмислення різних поглядів науковців щодо визначення структури
готовності майбутнього фахівця до виконання професійної діяльності дозволяє
констатувати, що дослідники переважно схиляються до необхідності виділення в
структурі

готовності

ціннісного),

мотиваційного

змістового

(операційного,

(цілемотиваційного,

(когнітивного,

операційно-діяльнісного)

та

мотиваційно-

пізнавального),
рефлексивного

діяльнісного
(особистісного,

вольового, професійно-особистісного, результативного) компонентів.
На основі вищезазначеного можна зробити висновок, що більшість
науковців підкреслює багатоаспектність структури готовності до професійної
діяльності,

визначаючи

її як

цілісну стійку

систему

взаємопов’язаних,

взаємозалежних, взаємозумовлених компонентів, які забезпечують оптимальне
виконання функцій управлінської діяльності (цілепокладання, планування,
організації, координування, стимулювання і контролю) відповідно до специфіки
професійного середовища.
Підставою для обґрунтування структури готовності майбутніх курсантів до
управлінської

діяльності

було

врахування

освітньо-кваліфікаційної

характеристики (ОКХ), що містить основні вимоги до професійних якостей,
знань і умінь фахівця, необхідних для належного виконання ним військового
обов’язку на посаді офіцерського складу в запасі у мирний час, обов’язків
військової служби у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності
(базову, вищу чи повну вищу освіту) (додаток А).
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Відповідно до кваліфікаційної характеристики за спеціальністю 6.030401
«Правознавство» майбутній офіцер повинен бути здатним використовувати
знання законодавчої бази правових, нормативних документів для організації і
проведення виховної роботи, гуманітарної підготовки, аналізувати стан інамічати
шляхи з її удосконалення, застосовувати сучасні методи активного навчання та
виховання у підлеглих високих бойових та морально-психологічних якостей,
підтримувати статутний порядок та військову дисципліну
організовувати та здійснювати управління у підрозділах;

у підрозділі;

використовувати

методологію управлінської діяльності для розроблення алгоритмів керівництва
військовим підрозділом в умовах мирного та воєнного часу, застосовувати у своїй
практичній діяльності раціональну технологію управління з метою досягнення
ефективних кінцевих результатів в умовах надзвичайних і складних динамічних
ситуацій (додаток А).
Підтримуючи більшість із вивчених нами досліджень і враховуючи
специфіку проблеми нашого дослідження, ми дійшли висновку про обґрунтовану
необхідність

виділити

у

структурі

готовності

майбутніх

курсантів

до

управлінської діяльності такі компоненти: мотиваційно-ціннісний, понятійнозмістовий, операційно-діяльнісний, емоційно-вольовий.
Мотиваційно-ціннісний компонент передбачає сформованість ціннісних
установок щодо здійснення управлінської діяльності, мотивів і потреб у
виконанні управлінських функцій, спрямованості й активної особистісної позиції
щодо набуття знань, умінь управлінця з урахуванням специфіки фаху, наявність
потреби у саморозвитку і самовдосконаленні у сфері управлінської діяльності.
Понятійно-змістовий компонент зумовлює процес оволодіння знаннями
теорії і практики управлінської діяльності, чинниками прийняття управлінських
рішень,

поетапності

та

психолого-педагогічних

механізмів

ефективної

управлінської діяльності, знаннями теоретичних і практичних основ психології
управління; визначає ступінь обізнаності курсанта зі специфікою управлінської
діяльності, усвідомлення способів використання набутих знань у практичній
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роботі, у процесі реалізації послідовності управлінських рішень; міцність знань та
системність їх використання.
Операційно-діяльнісний

компонент

реалізується

через

формування

відповідних умінь курсантів, які забезпечують результативність управлінської
діяльності (управлінські, організаторські, комунікативні), зокрема – це здатність
курсанта проектувати процес управлінської діяльності, реалізовувати етапи
прийняття управлінських рішень, враховувати на практиці основні завдання,
функції,

принципи

управлінської діяльності,

професійно

удосконалювати

управлінські якості.
Емоційно-вольовий компонент передбачає сформованість здатності до
самоаналізу, самооцінки щодо власної управлінської діяльності, спрямованість до
саморозвитку

і

самоудосконалення

управлінських,

організаторських,

комунікативних якостей, усвідомлення необхідності збагачення знань з теорії і
практики управління, здатності аналізувати недоліки управлінської діяльності
себе, колег, підлеглих, виявляти емоційно-вольові рефлексивні оцінки щодо
результативності управлінської діяльності.
Визначена структура, на нашу думку, дає можливість цілісно представити
готовність до управлінської діяльності курсантів з урахуванням специфіки
професійного середовища, особливостей фаху, вимог до професіоналізму
фахівців правоохоронного спрямування.
Для визначення реального стану готовності майбутніх курсантів

до

управлінської діяльності необхідно обґрунтувати її критерії, показники і рівні, які
буде представлено у наступному розділі.
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1.3. Педагогічний потенціал фахової підготовки курсантів щодо
формування готовності до управлінської діяльності
На сучасному етапі реформування вищої освіти в Україні актуалізуються
проблеми

підготовки

фахівців,

наділених

спектром

професійних

компетентностей, формування яких забезпечується у процесі професійної
підготовки у вищих навчальних закладах.
Для визначення потенціалу фахової підготовки у формуванні готовності
майбутніх курсантів до управлінської діяльності важливого значення набуває
об’єктивне розуміння таких педагогічних понять, як: «підготовка», «професійна
підготовка» та «фахова підготовка».
У довідкових виданнях поняття «підготовка» тлумачиться як запас знань,
досвіду, набуття у процесі навчання, практичної діяльності (Великий Тлумачний
Словник, 2005, с. 767).
Професійна підготовка визначається як «сукупність спеціальних знань,
умінь і навичок, якостей особистості, трудового досвіду і норм поведінки, що
забезпечують можливість успішної праці за обраною професією» (Вишнякова,
1999, с. 262); «здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або
спеціальності» (Словник Законодавчих і Нормативних Термінів, 2008, с. 365).
Професійну підготовку науковці розглядають у контексті становлення
фахівця для однієї з галузей трудової діяльності, що пов’язано з оволодінням
певним родом занять, професією. Зокрема С. Батишев (1998) «професійну
підготовку» визначає як процес професійного розвитку фахівця, що забезпечує
набуття базових знань, умінь, навичок і якостей, практичного досвіду й норм
поведінки, що забезпечують можливість успішної роботи з певної професії й
здійснюється, як відомо, за типовими планами, програмами відповідно до
державних стандартів освіти й освітньо-кваліфікаційних характеристик (с. 120).
Г. Троцко (1996) розглядає професійну підготовку як систему змістовопедагогічних та організаційно-методичних заходів, які забезпечують формування
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в особистості професійної спрямованості, готовності майбутнього спеціаліста до
професійної діяльності (с. 16).
Студіювання наукових джерел дозволяє констатувати, що професійна
підготовка майбутнього фахівця як система засвоєння знань, компетентностей,
спрямованих на формування в особистості готовності до виконання професійних
функцій,

розвиток

професійних

здібностей,

забезпечується

органічним

поєднанням складових професійної підготовки.
У контексті дослідження складовими професійної підготовки курсантів є
соціально-гуманітарна, фахова, виховна і практична. На основі наукових праць
сучасних педагогів із проблем професійної підготовки фахівців у вищих
навчальних

закладах

(М. Вовк,

В. Кремень,

Л. Лук’янова,

Н. Ничкало,

М. Солдатенко та ін.) визначено сутність і спрямованість складових професійної
підготовки курсантів у вищих навчальних закладах системи МВС України (Вовк,
2016; Кремень та ін., 2015; Лук’янова, 2011; Ничкало та ін., 2015; Солдатенко,
2006).
Соціально-гуманітарна
українознавчих,

підготовка

мовознавчих,

передбачає

історичних,

опанування

філософських,

знань

з

соціологічних,

культурологічних дисциплін. У сучасних умовах гуманітарні і суспільні науки
розвивають в людині особистісні якості, ознайомлюють з загальнолюдськими
цінностями, дають можливість ширше і глибше сприймати навколишній світ,
формують у майбутнього фахівця світоглядні установки, ціннісні орієнтації, які
реалізуються у подальшій професійній діяльності.
Соціально-гуманітарна складова у вищих навчальних закладах МВС
України реалізується через зміст дисциплін гуманітарного, лінгвістичного,
соціально-економічного спрямування: «Історія і культура України», «Філософія»,
«Соціологія»,

«Українська

мова

професійного спрямування»,

«Юридичне

документознавство», «Основи економічної теорії» тощо.
Практична пiдготовка – органiчна складова професiйного становлення
курсантів. Завданням практичної підготовки є: поглиблення теоретичних знань на
основi практичного навчання; вироблення у майбутнiх фахівців умiнь практичної
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дiяльностi у військових підрозділах. Практична пiдготовка здiйснюється через
фаховi практики і стажування та забезпечує послідовний перехід від навчання до
діяльності,
професійній

що

дозволяє

діяльності

уникнути
(Вовк,

проблем

2016).

адаптаційного

Неперервна

характеру

професійна

у

практика

спрямована на використання набутих курсантами теоретичних знань та
практичних умінь, саморозкриттю внутрішнього потенціалу, прагнення до
самоудосконалення, самоосвіти.
Виховна складова професійної підготовки курсантів спрямована на
формування особистісних якостей. Це система організаційних, моральнопсихологічних,

інформаційних,

педагогічних,

правових,

культурно-

просвітницьких і військово-соціальних заходів, спрямованих на формування і
розвиток у майбутніх фахівців особистісних якостей, моральної самосвідомості,
що має забезпечити високу бойову і мобілізаційну готовність, зміцнення
військової дисципліни та правопорядку, згуртування курсантів, особового складу,
військових колективів (Концепція виховної роботи, 2016).
У контексті проблеми дисертаційного дослідження узагальнимо основні
положення, які визначають специфіку фахової підготовки майбутніх офіцерів у
системі МВС України з урахуванням її педагогічного потенціалу щодо
формування готовності до управлінської діяльності.
У довідниках поняття «фах» найчастіше ототожнюється з поняттям
«професія» (від лат. profession – офіційно визначена спеціальність, profiteer –
«оголошую своєю справою», що розглядається як: термін, який використовується
для визначення будь-якого заняття, що вимагає високого рівня розвитку умінь та
значної спеціалізованої підготовки для виконання певної соціальної ролі; вид
трудової діяльності, що вимагає певних знань та умінь, які набуваються у
результаті спеціальної освіти, підготовки та досвіду роботи; історично складені
форми трудової діяльності, для виконання яких людина має володіти певними
знаннями й уміннями, мати розвинені спеціальні здібності та професійно важливі
якості (Педагогический Словарь, 2008, c. 138).
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У деяких довідникових, енциклопедичних виданнях поняття «фах»
розглядається

у

полісемантичному

контексті.

Зокрема

в

«Енциклопедії

професійної освіти» (1999) фах визначається як: 1) трудова діяльність, яка
постійно виконується і виокремлена з певної професії в результаті внутрішнього
розподілу праці в межах професії; 2) сукупність знань, умінь і навичок, набутих у
результаті здобуття освіти, яка забезпечує вирішення певних професійних
завдань; 3) спрямованість підготовки у вищому або професійному навчальному
закладі; є структурним елементом системи професійного навчання (Энциклопедия
Професионального

Образования,

1999,

с. 163-164).

Власне

йдеться

про

визначення сутності фаху крізь призму формування професійно значущих
якостей, які визначають ефективність здійснення професійної діяльності,
розвитку фахових компетентностей з метою результативного виконання
професійних функцій.
З позиції обґрунтування сутності поняття «фах» важливо окреслити
провідні характеристики поняття «фахівець». Згідно з сучасними довідниковими
джерелами фахівець – 1) працівник, який отримав підготовку до обраного ним
виду трудової діяльності у професійному навчальному закладі; 2) у соціальній
статистиці – працівник переважно розумової кваліфікованої праці, який закінчив
вищий чи середній спеціальний навчальний заклад; 3) у соціологічній літературі
терміном «фахівець» позначається також працівник, професійно зайнятий
кваліфікованою розумовою працею, що потребує вищої чи середньої фахової
освіти. Залежно від рівня складності розумової праці розрізняють фахівців
найвищої (висококваліфіковані кадри науки, мистецтва, системи керування
тощо), високої (інженери, агрономи, лікарі, вчителі старших класів школи,
юристи, журналісти, економісти та ін.) кваліфікації… Термін «фахівець» широко
використовується

в

соціологічних

дослідженнях

соціальної

стратифікації

(Соціолого-Педагогічний Словник, 2015, с. 413-414).
У педагогічній інтерпретації спостерігається певне ототожнення понять
«фахівець» і «спеціаліст». Зокрема відповідно до сучасних довідникових джерел
поняття «спеціальність» (з лат. – особливий; рід, вид) трактується як:
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«1) комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй
можливість займатись певним родом занять у якійсь галузі діяльності; 2) окрема
відособлена галузь науки, техніки, майстерності, мистецтва тощо» (Освіта
Дорослих, 2014, с. 405).
Водночас поняття «фахівець» варто аналізувати ширше, ніж показник
інтелектуального розвитку чи приналежність до певної спеціальності, професії. В
особі фахівця завжди поєднуються теоретичні знання і практичні уміння. Саме
тому ключовими є особисті і професійні якості, які визначають спрямованість
особистості на професійну самореалізацію, саморозвиток упродовж життя. У
сучасних конкурентних умовах фахівець має бути наділений якостями, які мають
відповідати таким вимогам, як: знання, організаційні вміння, технічні навички,
інтелектуальні здібності та особисті якості. Ці вимоги розроблені для
використання у системі управління людськими ресурсами (відбір, навчання,
кар’єрне зростання тощо) стосовно фахівців на державній службі (Андрушкiв, &
Кузьмiн, 1995).
Важливо зазначити, що у різних сферах професійної комунікації особлива
увага надається професійно цінним якостям фахівців Усі люди відрізняються
один від іншого за своїми особистими якостями. І серед таких якостей для
сучасного фахівця є такі, які називають професійно цінними (Красовский, 1997).
До універсальних професійно цінних якостей фахівця належать: здатність до
саморозвитку та ефективної професійної комунікації, уміння пристосовуватись до
змін, стресостійкість, здатність реалізовувати стратегії певної організації тощо.
На думку Ю. Одегова, П. Журавльова (1997), основними психологічними
постулатами в діяльності сучасного фахівця є такі: він переконаний у користі
своєї праці не тільки для себе, але й для інших, суспільства в цілому; виходить з
того, що люди, які оточують його, прагнуть і вміють (с. 80).
Відповідно професійно ціннісні якості формуються в результаті фахової
підготовки у вищих навчальних закладах. До таких професійно ціннісних якостей
належать:

особистісна

мобільність,

конкурентоздатність,

спрямованість, професійна самосвідомість,

професійна

інтелектуалізація професійної
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підготовки тощо. Означені якості формуються насамперед у процесі фахової
підготовки як складової професійної, що передбачає набуття здобувачами
професійної чи вищої освіти теоретичних знань з основ наук відповідної
спеціальності та спеціалізації, формування практичних умінь, які необхідні для
подальшої професійної діяльності, виконання різних її видів. Тобто це
вузькоспеціальна підготовка осіб певного фаху.
Проектуючи основні означені теоретичні положення на фахову підготовку
майбутніх офіцерів у вищих навчальних закладах МВС України, зауважимо, що
вона передбачає набуття курсантами теоретичних знань з основ наук відповідної
спеціальності та спеціалізації, формування практичних умінь, необхідних для
ефективної реалізації професійної діяльності, насамперед таких її видів, як
службово-бойова, управлінська тощо.
Аналіз наукових джерел з проблеми специфіки професійної підготовки
курсантів у системі МВС України (І. Радомський, С. Решетник, Ю. Ненько,
В. Полторак, В. Уліч та ін.) дозволяє визначити основні завдання безпосередньо
фахової підготовки (Радомський, 2006; Решетник, 2013; Решетник, 2010; Ненько,
2012; Полторак, 2002; Уліч, 2007). З-поміж них варто визначити такі:
– підготовка активного, мобільного фахівця, який здатен навчатись
упродовж усього життя та нести повну відповідальність за свою професійну
діяльність;
– формування позитивного ставлення до своєї професії, прагнення до
постійного особистісного та професійного вдосконалення і саморозвитку;
– формування

у

курсантів

стійкої

професійної

спрямованості

(професійного інтересу, потреби та самовизначення), що виявляється в
усвідомленому розумінні фахових функцій, здатності їх виконання на високому
професійному рівні, розвитку власної моральності, інтелекту, культурного рівня;
– розвиток здатності щодо вирішення складних проблем щоденної
професійної діяльності, налагодження міжособистісних стосунків у підрозділах,
відповідальність за належне виконання службових обов’язків особовим складом;
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– формування умінь щодо забезпечення стійкої морально-психологічної
атмосфери у підрозділі, впливу на поведінку окремих офіцерів, підрозділу
загалом;
– удосконалення здатностей здійснювати організацію й управління діями
підрозділу, враховувати ймовірність очікуваних подій, передбачати зміни
обстановки, процесу діяльності тощо;
– розвиток комунікативної компетентності, що реалізується у процесі
спілкування з керівництвом, підлеглими, представниками влади, пересічними
громадянами, колегами під час виконання професійних дій;
– розвиток ключових умінь інтелектуальних (аналіз, синтез, порівняння,
узагальнення та систематизація, абстрагування, опис об’єктів, встановлення
причинно-наслідкових зв’язків, використання аналогій, дедукції і доказу);
практичних (використання навчальної, довідникової та додаткової літератури,
інших інформаційних ресурсів з метою саморозвитку); самоорганізації та
самоконтролю (планування роботи, раціональне використання часу й засобів
діяльності);
– формування прагнення до самореалізації та самовираження, самостійне
створення умов для реалізації власного інтелектуального та творчого потенціалу;
– формування стійкої системи цінностей, які є внутрішніми регуляторами
поведінки, здатності до самоорганізації і самоконтролю у професійній діяльності;
– розвиток здатності до рефлексії – осмислення одержаних знань, їх
глибоке

і

свідоме

засвоєння

та

використання

як

засобів

подальшого

саморозвитку;
– розвиток уміння гнучко адаптуватися в мінливих життєвих ситуацій,
переорієнтувати свою фахову діяльність відповідно до економічних змін;
– розвиток правової компетентності, яка виявляється в орієнтуванні у
законодавчих ресурсах на міжнародному і національному рівнях;
– розвиток фахової ерудиції (уміння самостійно здобувати необхідні
знання, позитивно застосовувати їх на практиці для вирішення різноманітних
завдань, самостійно мислити, уміти бачити проблеми, що виникають, і
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використовувати наявні знання та уміння, шукати шляхи їхнього раціонального
вирішення);
– розвиток творчого мислення, що дає можливість генерувати нові ідеї,
самостійно мислити, фахово працювати з інформацією, робити необхідні
узагальнення, встановлювати закономірності, аргументовані висновки.
Змiст фахової підготовки курсантів у вищих навчальних закладах МВС
України (спеціальність 6.030401 «Правознавство») визначається навчальними
дисциплiнами фахового спрямування, які належать до циклу фундаментальної
підготовки, циклу дисциплін професійної та практичної підготовки (інваріантна
та інваріантна складові) (додаток Б).
Необхідно констатувати на широкій диференціації дисциплін фахового
спрямування відповідно до навчальних планів підготовки фахівців (Вовк, 2016):
- юридично-правового: «Історія держави і права України», «Теорія держави
і права», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Конституційне право»,
«Цивільне право і процес», «Міжнародне право», «Судові і правоохоронні органи
України» «Кримінологія», «Військова топографія», «Стрілецька зброя та вогнева
підготовка», «Розвідка», «Управління повсякденною діяльністю підрозділів»,
«Статути Збройних сил України» тощо;
- психологічного: «Юридична психологія», «Загальна психологія», «Історія
психології»,

«Конфліктологія»,

«Психодіагностика»,

Психофізіологія»,

«Соціальна психологія», «Практикум з загальної психології», «Юридична
психологія»,

«Основи

психотерапії»,

«Вікова

психологія»,

«Військова

психологія», «Психологічне супроводження службової діяльності підрозділів»,
«Основи психологічного консультування» тощо (однак зазначимо, що частка цих
дисциплін значно скоротилася);
- психолого-педагогічного: «Педагогічна психологія», «Психологія праці»,
«Військова педагогіка та виховна робота в підрозділах НГУ» тощо;
- дисципліни з фізичної підготовки, спрямовані на розвиток фізичної
культури курсантів, оздоровлення, удосконалення фізичних задатків, розвиток
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потенційних фізіологічних можливостей, оволодіння спеціальними знаннями,
практичними уміннями підвищення фізичної витривалості («Фізична культура»).
Фахова підготовка курсантів зосереджує значний педагогічний потенціал
щодо формування готовності майбутніх офіцерів до ефективної управлінської
діяльності. Використання цього потенціалу для професійного удосконалення,
розвитку професійних, зокрема управлінських, якостей, управлінської культури
тощо можна пояснити, на думку В. Ягупова, В. Свистун (2013), метою підготовки
курсантів «як менеджерів з широким науковим, професійним, фаховим і
управлінським

кругозором,

розвинутим

творчим

практичним

мисленням,

високою управлінською компетентністю та культурою, спроможних, здатних і
готових ефективно вирішувати весь комплекс управлінських завдань, що стоять
перед ними як суб’єктами управління у різних структурах і установах, а також
постійно нарощувати свій управлінський потенціал і практичний досвід в умовах
сучасного інформаційного суспільства (Ягупов, Свистун, Кришталь, & Король,
2013).
Зауважимо, що у контексті сучасних реформаційних змін у системі МВС
України, пов’язаних із посиленням практичної і фахової складових підготовки
працівників правоохоронної сфери, важливим є досвід підготовки фахівців у
зарубіжних країнах.
У зарубіжній теорії управління наявна праць, в яких розкриваються:
– теоретичні аспекти здійснення управлінської діяльності (Д. Девіс,
Ф. Скормен, Л. Дональдсон (J.H. Davis, F.D. Schoorman, L. Donaldson), Е. Джон
(Е. John), Я. Олум (Olum Y.), В. Отлей (D.T. Otley), Д. Ріфел (J.A. Riffel), К. Локе
(Locke K.D.) та ін. (Davis, Schoorman, & Donaldson, 1991; John, 2016; Olum, 2004;
Otley, 1980; Riffel, 2008; Locke, 2003);
– особливості психології управління в організації (М. Амстронг; Д. Карлон
(D. Carson), Е. Міккелсен (E. Mikkelsen), М. Мескон, І. Тсанов (I. Tsanov)],
Е. Віньямата (E. Vinyamata) Р. Холл та ін. (Амстронг, 1998; Carson (2003);
Mikkelsen, 2012; Мескон, Альберт, & Хедоури, 1992; Tsanov, 2017; Vinyamata,
2010; Холл, 2001);
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– специфіка управлінських процесів у професійному середовищі (Д. Брюс
(J. Bruce), М. Хаір (M. Haire) Х. Файол (H. Fayol);

Б. Швальбе, Х. Швальбе,

Г. Шредер та ін. (Bruce, 1998; Haire, 1959; Fayol, 1949; Б. Швальбе, Х. Швальбе,
1993; (Шредер, 1994).
Аналіз наукових праць з проблеми фахової підготовки правоохоронців
(офіцерів, поліцейських та ін.) у вищих навчальних закладах зарубіжжя дозволив
окреслити особливості формування їхньої готовності до управлінської діяльності.
Дослідники (О. Ануфрієв,

О. Мартиненко, А. Савченко та ін.) виокремили

чинники, які визначають специфіку підготовки фахівців у правоохоронній сфері,
сфері

громадського

порядку:

особливості

побудови

національних

правоохоронних систем і правового регулювання їхньої діяльності; історичні
традиції правоохоронної діяльності в певній країні світу; особливості соціальноекономічного та культурного розвитку певної держави на сучасному етапі
(матеріальна база правоохоронної діяльності, рівень демократизму політикоправової системи, взаємодії державних структур та інститутів громадянського
суспільства, загальної та правової культури і правосвідомості населення) тощо
(Ануфрієв, & Бандурка, 2016).
Так, у Німеччині освітяни порушують питання про необхідність оновлення
змісту підготовки правоохоронців, відзначаючи, що навчальні програми не
відповідають вимогам практики, зумовлюють потреби перебудови навчального
процесу, переорієнтацію його на практичні проблеми, підготовку компетентних
співробітників правоохоронних органів і працюють у складних криміногенних
умовах, які мають бути наділені управлінськими якостями (Програма навчання
кадрів поліції, 2017).
Основним чинником, що забезпечує розвиток правоохоронних органів,
зокрема поліції у Бельгії, є загальний культурний рівень фахівців. У Бельгії
підготовка правоохоронців зорієнтована на практичні проблеми професійної
діяльності, розвиток професійних компетентностей фахівців правоохоронних
органів, серед яких чільне місце відведено здатності до прийняття управлінських
рішень. З цією метою активно застосовуються інформаційно-комунікативні
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технології навчання, сучасні засоби навчання, створюються центри практичної
підготовки (Програма навчання кадрів поліції, 2017). Ці заходи спрямовані на
реалізацію моделі діяльності правоохоронних органів «служіння суспільству»
(«соціального

обслуговування»),

що

повною

мірою

відповідає

сутності

громадянського суспільства.
Досвід Польщі засвідчує, що базова підготовка офіцерів, зокрема
поліцейських, спрямована на формування професійних якостей (Система
підготовки польської поліції, 2014). Крім теоретичних знань, майбутні офіцери
набувають практичних умінь, необхідних для виконання завдань, які вони будуть
реалізовувати після закінчення підготовки. Упродовж періоду навчання значна
увага надається формуванню в офіцерів таких якостей, як самодисципліна,
чесність, обов’язковість, відповідальність і мужність, що становлять сутність
їхньої готовності до управлінської діяльності.
Професійна підготовка офіцерів у Польщі організована таким чином:
центральне підвищення кваліфікації здійснюється навчальними підрозділами
поліції, відбувається у формі спеціалізованих курсів відповідно до програм,
затверджених офіційними наказами головного коменданта поліції; локальне
підвищення кваліфікації має «польовий» характер, що здійснюється підрозділами
поліції або структурними одиницями цих підрозділів, що дозволяє організовувати
заходи і відповідно здійснювати ефективну модифікацію змісту програми у
відповідь на якісні зміни злочинності; зовнішнє підвищення кваліфікації –
організоване позаполіцейськими суб’єктами у ситуації, коли навчальні проблеми
з різних причин не можуть бути вирішені у рамках центрального або локального
підвищення кваліфікації (Система підготовки польської поліції, 2014).
У США наявна історично сформована система підготовки фахівців
правоохоронної сфери, що передбачає взаємодію теоретичної, практичної,
вогневої і тактичної складових. Теоретична підготовка передбачає опанування
широкого спектру дисциплін, серед яких: основи правознавства, судових наук,
методи розслідування злочинів та проведення розвідувальної діяльності, техніка
проведення опитувань і допитів, криміналістика, судова медицина, основи
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діловодства,

основи

національної

безпеки,

контррозвідувальної

та

антитерористичної діяльності, різних видів злочинності, зокрема організованої та
«білокомірцевої», розслідування наркозлочинів, сучасні інформаційні технології,
а також етика, психологія, педагогіка та інші соціальні і поведінкові науки.
Практична складова спрямована на відпрацювання практичних умінь професійної
діяльності в обстановці, максимально наближеній до реальної. Майбутні агенти
на практиці вчаться спостереженню за об’єктом, процедурам затримання і техніці
тактичного виживання на вулицях міста. Вогнева підготовка має на меті
формування умінь користуватися різноманітною вогнепальною зброєю (стрільба
на міткість, оборонна бойова стрільба та виправдана стрільба). Тактична
підготовка включає все, що потрібно фахівцеві для ефективного виконання своїх
функціональних

обов’язків:

тактика

самооборони

і тактика

затримання;

спеціальна фізична підготовка; тактика керування і тактика стрільби; тактика
залучення

до

співпраці,

негласного

та

електронного

спостереження,

розвідувальна тактика, тактика проведення обшуку, особистого огляду; програму
тактичних дій у критичних ситуаціях на автотранспорті тощо (Система
підготовки поліцейських у США, 2015).
Професійна підготовка фахівців для правоохоронних органів у зарубіжних
країнах

(Франції,

Великобританії,

Сполучених

Штатах

Америки,

Італії,

Німеччини, Бельгії, Польщі та ін.) характеризується історичною сформованістю
освітніх традицій, практикою організації стажування, обміну досвідом щодо
боротьби зі злочинністю й охороною громадського порядку. Зазначимо, що
зарубіжний і вітчизняний досвід підготовки фахівців правоохоронної сфери
засвідчує спрямованість на розвиток конкурентоспроможного фахівця, наділеного
спектром професійних компетентностей, зокрема й готовністю до управлінської
діяльності, зумовлює зорієнтованість освітнього процесу на формування і
розвиток практичних умінь, управлінських якостей, професіоналізму.
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Висновки до першого розділу
Визначення

сутності

управлінської

діяльності

майбутніх

фахівців,

підготовка яких здійснюється у вищих навчальних закладів МВС України,
відбувалось на основі аналізу поняття «управління» з позиції психології
управління, психології особистості, педагогіки, філософії, соціології, теорії
управління. З’ясовано, що у психолого-педагогічній інтерпретації «управління»
розглядається як процес впливу на особистість, колектив, професійну групу, що
має результат – зміну якостей, набуття нових властивостей професійних чи
особистісних шляхом застосування відповідних психологічних, педагогічних
методів, засобів, прийомів.
За результатами аналізу наукових джерел специфічними характеристиками
управлінської діяльності майбутнього офіцера визначено інтелектуальні засади
вироблення,

прийняття

та

практичної

реалізації

управлінських

рішень;

систематизація, зберігання, ретрансляція управлінської інформації; наявність
мотивації у підлеглих до спільного вирішення проблеми; підтримка високого
ступеня дисциплінованості; уміння розв’язувати конфліктні ситуації; володіння
комунікативними уміннями, здатністю аргументовано висловлювати власні
думки; дотримання субординації у взаємовідносинах відповідно до статусу;
набуття якостей професійного управлінця. Провідними функціями управлінської
діяльності є функція цілепокладання, планування; організації; координування;
стимулювання; контролю, обліку та аналізу діяльності.
Доведено, що в соціологічних, педагогічних, психологічних джерелах
сутність готовності до управлінської діяльності офіцера, що формується у процесі
фахової підготовки, визначають як складову управлінської компетентності,
основу

формування

професійну

якість,

управлінської
що

культури,

характеризується

як

інтегровану
цілісна

особистісну
стійка

і

система

взаємопов’язаних і взаємозумовлених компонентів, які забезпечують оптимальне
виконання

функцій

управлінської

діяльності

правоохоронного професійного середовища.

відповідно

до

специфіки

Компонентами готовності до
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управлінської діяльності курсантів, що формується у процесі фахової підготовки,
визначено мотиваційно-ціннісний, понятійно-змістовий, операційно-діяльнісний,
емоційно-вольовий, що уможливлює цілісно охарактеризувати цю якість з
урахуванням особливостей професії, вимог до професіоналізму майбутніх
офіцерів.
На

основі

соціологічних

аналізу

джерел

психологічних,

проаналізовано

педагогічних,

методологічні

філософських,

засади

проблеми

формування готовності до управлінської діяльності курсантів у процесі фахової
підготовки у вищих навчальних закладах МВС України. Обґрунтовано положення
методологічних підходів до проблеми формування готовності до управлінської
діяльності майбутніх офіцерів у процесі фахової підготовки. З-поміж них
визначено

провідними

ті,

які

дозволяють

розкрити

сутність,

функції

управлінської діяльності, виявити сутнісні характеристики готовності до
означеного виду діяльності: особистісно орієнтований (спрямований на розвиток
особистісного потенціалу, індивідуальних якостей, природних здібностей,
професійних (управлінських, комунікативних, організаторських) характеристик;
культурологічний (готовність до управлінської діяльності розглядається як основа
розвитку

управлінської

культури

майбутнього

фахівця,

представляючи

сукупність різних елементів, пов’язаних з культурою професійної діяльності,
загалом, є однією з ключових ознак, які забезпечують ефективність управлінської
діяльності, результативність професійної комунікації); діяльнісний (готовність до
управлінської діяльності формується на основі діяльнісних засад розвитку
професіоналізму
(планування,

фахівця,

у

координації,

компетентнісний

(готовність

результаті
узгодження,
до

опанування

управлінських

регулювання,

управлінської

діяльності

дій

контролю));
є

складовою

управлінської компетентності, що реалізується у практичному вимірі майбутньої
управлінської діяльності, формується під впливом специфічного професійного
середовища); системний (управлінська діяльність розглядається як система, яка
наділена багатофункціональністю (цілевказівна, оцінювальна, інформаційна,
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контрольна, мотиваційна функції), структурованістю (керуюча; керована, умовнодетермінуюча, що пов’язує міжкеруючу та керовану підсистему).
Проаналізовано сутність складових професійної підготовки майбутніх
офіцерів у вищих навчальних закладах МВС України (соціально-гуманітарну,
виховну, практичну, фахову). Доведено, що професійні якості, з-поміж яких
чільне місце відведено готовності до управлінської діяльності, формуються
насамперед у процесі фахової підготовки, що передбачає набуття теоретичних
спеціальних знань з відповідної спеціальності та спеціалізації, формування
практичних умінь, які необхідні для подальшої професійної діяльності,
виконання різних її видів.
Охарактеризовано педагогічний потенціал фахової підготовки у вищих
навчальних закладах МВС України щодо формування готовності до управлінської
діяльності, який полягає насамперед у можливостях вироблення стійкої системи
цінностей,

внутрішніх

регуляторів

поведінки,

розвитку

уміння

гнучко

адаптуватися до мінливих життєвих ситуацій, підготовці курсантів як менеджерів,
здатних

виконувати

управлінські

функції,

розвивати

управлінські,

організаторські, комунікативні якості.
Аналіз особливостей професійної підготовки фахівців для правоохоронних
органів у зарубіжних країнах (у Франції, Великобританії, Сполучених Штатах
Америки, Італії, Німеччині, Бельгії, Польщі тощо) довів, що позитивним є досвід
практико

орієнтованого

навчання,

стажування,

фасилітативної

взаємодії,

відпрацювання злагоджених професійних дій, акцентування уваги на розвитку
управлінських якостей.
Результати дослідження відображені у публікаціях автора (Троцький,
2016 а; Троцький, 2016 b; Троцький, 2016 с; Троцький, 2016 b; Троцький,
Чигирин, Андрусенко, 2013); Решетник, Троцький, 2015.)

84
РОЗДІЛ ІІ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ
ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КУРСАНТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ
ПІДГОТОВКИ
У розділі обґрунтовано організаційно-педагогічні умови, що сприяють
формуванню готовності до управлінської діяльності курсантів у вищих
навчальних закладах у системі МВС; визначено критерії, показники та рівнів
сформованості їхньої готовності до управлінської діяльності у процесі фахової
підготовки;

теоретично

обґрунтовано

модель формування

готовності до

управлінської діяльності курсантів у процесі фахової підготовки.
2.1. Теоретичне

обґрунтування

організаційно-педагогічних

умов

формування готовності до управлінської діяльності курсантів у процесі
фахової підготовки
З метою теоретичного обґрунтування організаційно-педагогічних умов
формування готовності до управлінської діяльності курсантів у вищих
навчальних закладах у системі МВС необхідно визначити сутність понять
«умови»,

«педагогічні

умови»,

«організаційно-педагогічні

умови»,

їхню

класифікацію, що сприятиме визначенню найбільш ефективних з урахуванням
предмета й об’єкта дослідження.
Аналіз поняття «умова» у довідковій літературі розглядається

як

«філософська категорія, що визначає відношення предмета до навколишніх явищ,
без яких він існувати не може. Сам предмет є як щось зумовлене, а умова – як
відносно зовнішня до предмета різноманітність об’єктивного світу. На відміну
від причини, що породжує те чи інше явище або процес, безпосередня умова
становить те середовище, обстановку, в якій останні виникають і розвиваються»
(Философский Энциклопедический Словарь, 1989, с. 473). Відповідно умовою є
обставина, яка зумовлює певні наслідки, які перешкоджають або сприяють іншим

85
умовам. Адже згідно з філософським тлумаченням умови становлять певне
оптимальне середовище, обставини, ситуацію, оточення, в якій явища виникають,
існують, розвиваються, на відміну від причини, яка є необхідністю, неминучістю,
породжує що-небудь (дію, результат), і від засад, що є логічною передумовою
наслідку» (Философский словарь, с. 207). Філософське тлумачення умови
екстраполюється у педагогічній теорії і практиці та визначається як педагогічна
умова, що пов’язано з обґрунтуванням чинників, що зумовлюють ефективність
формування, розвитку певної якості особистості (особистісної чи професійної).
У сучасній педагогічній науці поняття «педагогічні умови» розглядається з
позиції методології педагогіки (М. Данилов, А. Хуторський та ін.) (Данилов,
1971; Хуторской, 2001); структурування змісту, добору форм і методів навчання
(В. Андреєв, П. Підласий та ін.) (Андреев, 1988; Подласый, 1996); розв’язання
освітніх завдань (О. Бережнова, А. Найн, Е. Яковлев та ін.) (Бережнова, 2003;
Найн, 1995; Яковлев, 2006); досягнення конкретної педагогічної мети (І. Зязюн,
Н. Іполітова та ін.) (Зязюн, 2008; Ипполитова, 2012); забезпечення оптимального
функціонування системи (Ю. Бабанський та ін.) (Бабанский, 2007); підтримки
всіх чинників, які впливають на розвиток навчального закладу (О. Новіков та ін.)
(А. Новиков, Д. Новиков, 2007) тощо.
У процесі конкретизації сутності поняття «педагогічні умови» було
проаналізовано довідникові видання, в яких це поняття розглядається, як:
– сукупність зовнішніх обставин, за яких відбувається навчальна діяльність
і обставини життєдіяльності її суб’єкта, що розглядаються як чинники, які
сприяють або створюють перепони успішній навчальній діяльності (Вишнякова,
1999);
– обставини, від яких залежить продуктивність цілісного педагогічного
процесу професійної підготовки, що опосередковуються активністю його
учасників (Словник-Довідник З Професійної Педагогіки, 2006, с. 56);
– сукупність змінних природних, соціальних, зовнішніх і внутрішніх
чинників, що впливають на фізичний, психічний, моральний розвиток людини, її
поведінку; виховання

і навчання,

формування особистості (Словарь По
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Образованию И Педагогике, 2004, с. 36);
– сукупність

явищ

зовнішнього

та

внутрішнього

середовища,

що

впливають на розвиток конкретного психічного явища (Конюхов, 1996). Аналіз
сутності педагогічних умов згідно з довідковими, лексикографічними виданнями
дозволив з’ясувати, що педагогічні умови розглядаються з позиції внутрішніх і
зовнішніх обставин, які забезпечують конструювання освітнього процесу,
спрямованого на формування, розвиток, становлення особистості.
У більшості педагогічних праць педагогічні умови розглядаються з позиції
досягнення освітніх цілей, обставин освітнього середовища та внутрішніх
особливостей (якостей, що формуються в результаті освітнього процесу). Так,
В. Сластьонін розглядає педагогічні умови як сукупність взаємопов’язаних та
взаємозумовлених

обставин

процесу

навчання,

що

є

результатом

цілеспрямованого відбору, конструювання та застосування методів, прийомів, а
також організаційних форм навчання для досягнення дидактичних цілей
(Сластенин, Исаев, & Шиянов, 2002, с. 90).
І. Зязюн, О. Пехота (2003) визначають педагогічні умови як систему певних
форм, методів, матеріальних умов, реальних ситуацій, що об’єктивно склалися чи
суб’єктивно створені, необхідні для досягнення конкретної педагогічної мети
(с. 34). Н. Яковлева (1992) педагогічні умови визначає як сукупність заходів,
спрямованих на забезпечення досягнення педагогом професійно-творчого рівня
діяльності (с. 80). Характеризуючи педагогічні умови формування у студентів
професійно-пізнавального інтересу до спеціальних дисциплін, В. Манько (2002)
розглядає їх як «взаємопов’язану сукупність внутрішніх параметрів і зовнішніх
характеристик
навчального

функціонування,
процесу

і

яка

забезпечує

відповідає

високу

результативність

психолого-педагогічним

критеріям

оптимальності» (с. 153–161).
Студіювання праць педагогів дозволило уточнити сутність поняття
«педагогічні умови», які варто розглядати як можливості вирішення навчальних
завдань, вимоги й обставини, які в сукупності створюють ресурси для
безперервного

навчання,

розвитку

особистісних

і

професійних

якостей,
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необхідних для реалізації професійних функцій, у процесі підготовки у вищому
навчальному закладі.
У контексті вирішення проблеми формування готовності майбутніх
офіцерів до управлінської діяльності у процесі фахової підготовки у вищих
навчальних закладах МВС України важливо розглянути праці педагогів,
науковців, присвячені обґрунтуванню педагогічних умов формування певних
якостей курсантів щодо реалізації відповідного виду діяльності в майбутньому.
О. Бойко, аналізуючи проблему формування готовності до управлінської
діяльності у майбутніх магістрів військово-соціального управління, зауважив, що
у процесі обґрунтування технології формування цієї якості було реалізовано такі
педагогічні умови, як: забезпечення максимально сприятливих умов для
виявлення й удосконалення їхніх здібностей, мотивів, інтересів і ціннісних
орієнтацій на основі прийняття особистісних цілей і запитів, поваги і довіри,
пошуку адекватних шляхів і способів смисло- і цілеутворення щодо формування
готовності особистості офіцера до управління процесом військового виховання;
цілісне засвоєння загальнолюдської, національної і військової культур у сфері
соціального управління; формування психологічної готовності до управлінської
діяльності

на

основі

особистісно

орієнтованого

навчання

у

процесі

квазіуправлінської діяльності; створення умов для вибору або побудови ними
моделі управлінської поведінки на основі вивчення різноманітних варіантів
професійно-особистісної позиції офіцерів у руслі гуманітаризації і гуманізації
військової сфери суспільства; творча комунікативна взаємодія з науковопедагогічними працівниками і між собою, яка містить вагомий потенціал для
саморозвитку і формування культури педагогічного менеджменту; забезпечення
можливості вибору ними змісту навчальної діяльності, її засобів і методів для
розкриття індивідуальності кожного з них та їхньої творчої самоактуалізації (Бойко,
2005, с. 13).
Педагогічними умовами, які сприяють ефективності реалізації моделі
формування готовності до управлінської діяльності магістрів у системі МВС, на
думку В. Клачка (2012), є: спрямованість на професійну діяльність, формування
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ціннісних орієнтацій і ціннісних відносин, професійно важливих якостей
особистості, професіоналізму, що зумовлює готовність до управлінської
діяльності.
Обґрунтовуючи педагогічні умови формування готовності до управлінської
діяльності майбутніх офіцерів з військового управління, В. Уліч (2007) визначає
такі: спеціальну організацію навчально-виховного процесу майбутніх офіцерів;
застосування теоретичної моделі формування управлінських умінь; урахування
значення

об’єктивних

та

суб’єктивних

чинників

для

такого

процесу;

усвідомлення майбутніми офіцерами включеності їх у систему підготовки до
майбутньої діяльності (с. 13).
Узагальнюючи

основні

положення

науковців

щодо

обґрунтування

педагогічних умов формування готовності до управлінської діяльності майбутніх
офіцерів, зазначимо, що спільною думкою науковців є спрямованість на
формування мотивації до управлінської діяльності, ціннісних установок,
здатності до ефективної професійної комунікації, що забезпечує ефективність
прийняття управлінських рішень.
Водночас варто зауважити, що, на наше переконання, в контексті вирішення
проблеми формування готовності курсантів до управлінської діяльності у процесі
фахової підготовки у вищих навчальних закладах МВС доцільно обґрунтувати
організаційно-педагогічні умови.
Згідно

з

сучасними

педагогічними

дослідженнями

«організаційно-

педагогічні умови» є «сукупністю спеціально спроектованих можливостей
(обставин) змісту, форм, методів навчально-виховного процесу, що забезпечують
ефективне управління функціонуванням і розвиток процесуальної складової
освітньої системи та якість навчання (професійної підготовки)» (Литвин, 2014,
с: 41). Науковці (О. Галкина, О. Беліков та ін.) відзначають, що організаційнопедагогічні умови формування певної особистісної чи професійної якості
особистості в освітньому закладі передбачає взаємодію трьох рівнів, що зумовлює
особливості їх генералізації: інституційного (керівник закладу забезпечує
функціонування навчального закладу відповідно до потреб соціуму, адаптацію до
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ринку праці, ринку освітніх послуг, сприяє діяльності закладу з метою його
розвитку, забезпечення цілісності); управлінського (керівник навчального закладу
забезпечує умови для діяльності педагогів і суб’єктів учіння (учнів, студентів,
курсантів), спрямовані на досягнення освітньої мети); технологічного (педагог,
викладач забезпечує умови для реалізації освітньої діяльності учнів, студентів,
курсантів на основі раціональної організації навчання) (Галкина, 2009; Беликов,
2010).
Ураховуючи специфіку організації освітнього процесу у вищих навчальних
закладах у системі МВС, яка визначається чіткою регламентованістю навчального
часу, підвищеним рівнем психологічної напруженості, виконанням необхідних
повсякденних функцій, пов’язаних з дотриманням вимог відповідно до наявних
щодо вимог організації побутової, освітньої, господарської, службово-бойової
діяльності майбутніх офіцерів, варто відзначити, що лише за умови гармонійного
узгодження діяльності керівництва закладу, викладачів, курсантів на трьох рівнях
(інституційному, управлінському та технологічному) можливе досягнення
спільної освітньої мети. Саме тому більш доцільно з урахуванням специфіки
проблеми формування готовності до управлінської діяльності курсантів у процесі
фахової підготовки у вищих навчальних закладах системи МВС України
використовувати поняття «організаційно-педагогічні умови».
Аналіз дефініцій понять «умова», «педагогічна умова», «організаційнопедагогічна умова» дав змогу уточнити, що організаційно-педагогічні умови
формування готовності курсантів до управлінської діяльності у процесі фахової
підготовки необхідно розглядати як єдність зовнішніх і внутрішніх чинників
освітнього середовища вищого навчального закладу системи МВС, що
регламентується взаємодією трьох рівнів організації освітнього процесу на основі
генералізації (інституційного, управлінського, технологічного), що забезпечує
якісний

розвиток

необхідної

професійної

якості

майбутніх

фахівців

з

урахуванням запитів суспільства.
Нами обґрунтовано три організаційно-педагогічні умови, які забезпечують
ефективність формування готовності курсантів до управлінської діяльності у
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процесі фахової підготовки у вищих навчальних закладах у системі МВС
України.
Реалізація першої організаційно-педагогічної умови

– оновлення змісту,

методів і форм фахової підготовки з метою формування готовності до
управлінської діяльності курсантів – передбачає:
– оновлення змісту фахових дисциплін шляхом збагачення тематики
навчальних і робочих програм фахових, розроблення проблемних змістових
модулів, лекцій, практичних і семінарських занять з фахових дисциплін
(«Управління повсякденною діяльністю підрозділів», «Тактична підготовка
військ», «Службово-бойова діяльність», «Українська мова (за професійним
спрямуванням)», «Історія військ і військового мистецтва»), програми ознайомчої
практики і стажування матеріалом з проблем управлінської діяльності;
– застосування форм навчальної діяльності (лекція-дискусія, бінарна
лекція, рольові ігри, проведення відео лекторіїв; виховні заходи (зустрічі з
військовослужбовцями, керівним складом), вікторини; методів (тренінги з
педагогічної майстерності, комунікативні тренінги), метод проектів, метод
«мозкового штурму», дискусія, професійно орієнтовані ситуації, практикуми,
фасилітація, використання засобів музейної педагогіки;
– організація методичних, науково-методичних семінарів для викладачів
фахових дисциплін з проблем досвіду управлінської культури правоохоронних
органів в Україні і зарубіжжі, з питань використання форм і методів формування
готовності курсантів до управлінської діяльності щодо набуття викладачами
функцій «педагога-тьютора» у процесі формування готовності курсантів до
управлінської діяльності.
– розроблення робочих програм, упровадження проблемних змістових
модулів лекцій, практичних і семінарських занять тощо. Згідно з довідниковими
виданнями зміст освіти визначається як обсяг навчальної інформації, засвоєння
якої забезпечує особі можливість здобуття освіти і певної кваліфікації, а також
зумовлена потребами суспільства система знань, умінь і навичок особи, її
професійних, світоглядних і громадських якостей, що має бути сформована у
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процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, техніки,
технологій, культури, мистецтва (Енциклопедія освіти, 2008, с. 321). Відповідно
оновлення

змісту

фахової

підготовки

майбутніх

офіцерів

передбачає

впровадження окремих змістових модулів, проблематика яких спрямована на
формування окремих професійних якостей, зокрема готовності до управлінської
діяльності.
У процесі оновлення навчальної роботи запропоновано спектр форм і
методів, які спрямовані на підвищення рівня готовності до управлінської
діяльності курсантів у ході вивчення фахових дисциплін. У педагогічній теорії й
освітній практиці науковці, педагоги-практики, психологи представили достатньо
розгалужений спектр наукових, навчально-методичних видань, у яких висвітлено
форми і методи формування професійно значущих й розвитку особистісних
якостей фахівців, що забезпечують ефективність прийняття управлінських
рішень, долання психологічних бар’єрів у професійній взаємодії, конфліктних
ситуацій тощо: Н. Артикуца, Н. Бочкарьова, Ю. Грінченко, О. Гудзинський,
Н. Мачинська, С. Стельмах, В. Колпаков, Н. Кириленко, К. Линьов, В. Орлов,
Г. Попова, Л. Сидоренко, Ю. Сіренко, С. Стрілець, В. Тюріна, Г. Мариківська,
Т. Хлєбнікова, Е. Федорчук (Артикуца, 2005; Бочкарьова, 2011; Грінченко, 2010;
Гудзинський, Судомир, Гуренко, & Гайдамака, 2010; Мачинська, & Стельмах,
2012; Колпаков, 2007; Кириленко, 2013; Линьов, 2012; Орлов, 2001; Попова, 2013;
Сидоренко, 2015; Сіренко, 2015; Стрілець, 2012; Тюріна, & Мариківська, 2013;
Хлєбнікова, 2016; Федорчук, 2015).
Ефективною формою навчання є лекція-дискусія, предметом якої є суттєві
проблеми, які мають розв’язуватися викладачем у процесі викладання соціальногуманітарних, фахових дисциплін. Елементами цієї форми пізнавальної діяльності
є дискусії, які передбачають активний обмін судженнями, власними думками з
приводу певних проблемних питань в інтервалах між окремими частинами лекції.
Особливу

зацікавленість

викликають

у

курсантів

питання,

майбутньою професійною, зокрема управлінською, діяльністю.

пов’язані

з
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Однією з ефективних форм пізнавальної діяльності майбутніх офіцерів
щодо формування готовності до управлінської діяльності у процесі фахової
підготовки є бінарна лекція, в ході якої навчальний матеріал проблемного змісту
подається студентам в живому діалогічному спілкуванні двох викладачів між
собою; «моделюються реальні професійні ситуації обговорення теоретичних
проблем з різних позицій двома спеціалістами, наприклад, теоретиком і
практиком, прихильником або противником певної точки зору; спрямована на
вирішення проблемних питань або здійснення міжпредметних зв'язків, коли одна
проблема стає інтегрованою для викладачів різних кафедр» (Нетрадиційні форми
лекцій у вищій школі, 2012, с. 11-19). Педагогічний ефект бінарної лекції полягає у
наданні

можливостей

для

активних

мисленнєвих

операцій,

створення

проблемного освітнього середовища, конструювання матеріалу на основі
міждисциплінарних зв’язків, підтримки високого рівня уваги та зацікавленості,
сприянні демонстрації культури дискусійного діалогу викладачів.
Процес формування готовності до управлінської діяльності майбутніх
офіцерів у контексті фахової підготовки має ґрунтуватись на діалогічній взаємодії
учасників. Відповідно доцільним є метод бесіди, що визначається у довідникових
виданнях «як засіб і необхідний елемент вияву групової форми роботи буття
людей», адже «у ході спілкування стає можливим виявлення мотивів учасників
спільної діяльності, постановки мети, планування, прийняття рішень, досягнення
взаєморозуміння, взаємоузгодженості, взаємодопомоги у процесі виконання дій
та

операцій»

(Соціолого-Педагогічний

Словник,

2015,

с. 34).

У

процесі

формування готовності до управлінської діяльності майбутніх офіцерів під час
вивчення фахових дисциплін метод бесіди є ефективним, так як курсанти вчаться
дискутувати, аргументувати, відстоювати власну думку, адекватно оцінювати
себе, свої можливості, поважати інших. Науковці розрізняють кілька різновидів
бесід: відтворююча (призначена для закріплення в пам’яті учнів вивченого
матеріалу і перевірки рівня його засвоєння), систематизуюча (для узагальнення і
систематизації знань після вивчення тем чи розділу), евристична (з метою
творчого розвитку особистості) (Волкова, 2001, с. 279). Особливо доцільно під
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час

вивчення

фахових дисциплін

з

метою

формування

готовності до

управлінської діяльності офіцерів застосовувати метод евристичних бесід, що
сприяє розкриттю мотивації до відповідного виду діяльності, формуванню
ціннісних орієнтирів, набуттю і закріпленню знань щодо специфіки прийняття
управлінських рішень.
Одним із ефективних методів формування готовності до управлінської
діяльності курсантів у процесі фахової підготовки є складання тезаурусу. За цієї
обставини доцільно опиратись на визначення у довідникових педагогічних
виданнях, у яких тезаурус розглядається як «сукупність понять з певної галузі
науки, нагромаджених людиною чи колективом, відображає обсяг і якість
інформації, якою володіє наука про предмет свого дослідження…; сукупність
термінів, які належать до однієї чи кількох галузей знань зі встановленими між
ними зв’язками» (Гончаренко, 2011, с. 452). Відповідно у майбутнього офіцера,
який систематизує тезаурус з проблем управлінської діяльності у процесі
вивчення

фахових

енциклопедичних

дисциплін

видань,

шляхом

опрацювання

навчально-методичної

літератури,

довідниковоелектронних

ресурсів, формуються пошукові, когнітивні уміння, здатність до саморозвитку,
розвивається культура мовлення, культура мовленнєвої поведінки, що забезпечує
успішне здійснення подальшої управлінської роботи.
У процесі формування готовності до управлінської діяльності курсантів у
межах вивчення фахових дисциплін важливо застосовувати фасилітативні
методи, що опираються насамперед на ціннісно-смислову основу майбутньої
професійної діяльності, коли, на переконання О. Левченка (2008), «між
суб’єктами утворюється глибокий, стійкий зв'язок допомоги, полегшення,
сприяння у спрямуванні процесу пошуку інформації на професійний розвиток»
(с. 25).

Набуття

(фасилітатором)

ролей
сприяє

і функцій

майбутніми фахівцями

розв’язанню

професійно

і викладачем

орієнтованих

завдань,

«занурення» у професійно імітоване навчальне середовище, конструюванню
відповідних моделей поведінки відповідно до специфіки професійної діяльності.
На думку О. Левченка (2007), функція фасилітації полягає «в створенні умов та
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допомоги у розвитку професіоналізму суб’єктів на засадах креатопедагогіки та
допомоги в налаштуванні сприйняття інформації та педагогічної взаємодії»
(с. 72-73).
І. Мельник та О. Топоров (1992) слушно зазначають, що «тимчасовий обмін
ролями позитивно впливає як на мотивацію, так і на успішність майбутньої
професійної діяльності, «розкріпачує» учасників, «ламає» статусно-рольові
професійні бар’єри та доходить до ламання стереотипів, звичних способів
взаємовідносин і призводить до гнучкого, оригінального розв’язання пошукових
завдань» (с. 23).
Одним із різновидів фасилітації є створення професійно орієнтованих
ситуацій, який полягає у моделюванні проблемних ситуацій, що можуть
виникати у майбутній професійній діяльності. Цінність цього методу, на думку
Л. Козак (2008), полягає в тому, що у процесі розв’язання проблемної професійної
ситуації використовується власний досвід, застосовується аналіз, учні (студенти,
курсанти) оволодівають професійними знаннями шляхом самостійного вирішення
проблеми, а не пасивним прослуховуванням інформації, вчаться здобуті знання
використовувати на практиці (с. 76). Проектуючи положення вченого на процес
формування готовності курсантів до управлінської діяльності у ході фахової
підготовки, зауважимо, що використання професійно орієнтованих ситуацій
сприяє усвідомленню майбутніми офіцерами себе як суб’єктів професійної,
управлінської діяльності, формуванню здатності застосовувати власний досвід у
типових ситуаціях, прогнозувати вирішення проблем у нетипових ситуаціях,
розвитку комунікативних, організаторських, управлінських умінь, наближенню
теоретичних знань до реальної управлінської діяльності.
Суттєвий вплив на формування готовності курсантів до управлінської
діяльності у процесі вивчення фахових дисциплін має робота у малих групах, що
сприяє створенню атмосфери колективної співпраці у прийнятті управлінських
рішень, вияву управлінського хисту, розвитку управлінських й організаторських
умінь. З цього приводу Т. Поясок (2000) зауважує, що «пізнавальна активність за
групових форм організації навчальної діяльності має колективний характер,
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створює передумови для взаємного спілкування суб’єктів навчання, дає
можливість обміну інтелектуальними цінностями, порівняння й узгодження
різних точок зору на об’єкти, що вивчаються» (с. 163).
Рольові ігри є імітаційними формами навчальної діяльності майбутніх
фахівців, що моделюють певні умови професійної діяльності, суголосні з
реальністю. В. Платонов (1991) визначає сутність методу гри як імітацію різних
видів професійної діяльності, спілкування за умов процесу, який розвивається
динамічно, з метою формування рівнів професійної діяльності (с. 2). Сутність
рольової гри, спрямованої на підвищення рівня готовності до управлінської
діяльності майбутніх офіцерів у процесі фахової підготовки, пов’язана з
необхідністю активізації управлінського мислення, самостійності у прийнятті
рішень, наближення навчання до реалій професійної діяльності, підготовки до
практичної професійної роботи. Зокрема серед переваг гри О. Левченко (2007)
визначає такі: один раз створена добра гра може використовуватися як
ефективний інструмент навчання кількох генерацій майбутніх фахівців; це
потужний засіб спонукання інтересу до змісту діяльності; спілкування у грі може
запобігти реальним професійним помилкам; перевіряється компетентність
майбутнього фахівця; відпрацьовані у грі способи дій можуть бути перенесені в
реальну ситуацію (с. 80).
Різновидом групової роботи у ході організації навчально-пізнавальної
діяльності майбутніх фахівців є проведення вікторини, доцільність якої
визначається насамперед в організації практичних і семінарських занять.
Вікторини спрямовують на використання тезаурусу, що укладається в межах
власного портфоліо з проблем управлінської діяльності офіцера. Курсанти мають
можливість продемонструвати власну ерудицію, знання з проблем управління у
правоохоронних органів.
Інноваційною формою роботи щодо організації процесу формування
готовності до управлінської діяльності майбутніх офіцерів у процесі фахової
підготовки є тренінг. Основною метою тренінгу є виконання окремих операцій у
реальних

умовах

професійного

середовища,

усвідомлення

учасниками
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необхідності оволодіння певними уміннями, компетентностями, які забезпечують
ефективність здійснення професійної діяльності. Тренінг передбачає поетапність
проведення, що включає: етап планування тренінгу (аналіз потреби у тренінгу,
цільової аудиторії, врахування рівня підготовки учасників тощо), етап підготовки
(визначається професійною майстерністю тренера, передбачає розроблення
тренінгової програми, підготовку матеріалів, самопідготовку тренера тощо), етап
проведення тренінгу (знайомство, вступ, теоретична частина (усна форма викладу
або представлення на слайдах, у формі відеопрезентацій), практична частина
(розбір ситуацій з практики, рольова гра, практикум тощо), етап оцінювання
(тести, вправи (внутрішня валідизація), міркування, судження (зовнішня
валідизація), забезпечення зворотнього зв’язку (реакція на елементи тренінгу або
на весь процес) (Бондарєва, 2007, с. 146-155).
Різновидом тренінгу, який сприяє формуванню готовності до управлінської
діяльності курсантів у процесі фахової підготовки, є тренінг з педагогічної
майстерності. Доцільність використання цього методу пов’язана з необхідністю
вияву педагогічного такту, педагогічного впливу майбутнього офіцера на
підлеглих,

виконання

управлінської

професійних

діяльності.

Майбутній

функцій
офіцер,

з

урахуванням

наділений

специфіки

високим

рівнем

готовності до управлінської діяльності, має володіти елементами педагогічної
майстерності. Відповідно критеріями педагогічної майстерності, на думку
С. Гончаренка (1997), є гуманність, науковість, результативність, доцільність,
творчість (оригінальність) (с. 251). І. Зязюн також доводить, що до властивостей
педагогічної майстерності належать професійна компетентність, педагогічні
здібності, педагогічна техніка (Педагогічна Майстерність, 2004, с. 30).
Ефективною формою формування готовності майбутніх офіцерів

до

управлінської діяльності у процесі фахової підготовки є комунікативний тренінг,
метою якого є підвищення рівня комунікативних умінь, що становить важливу
професійну якість, яка забезпечує результативність управлінської діяльності, є
необхідною умовою здійснення впливу на підлеглих, співробітників. На
переконання В. Тюріної, Н. Кулик (2005), уміння спілкування майбутнього
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фахівця правоохоронних органів передбачає «наявність розвинутої адекватної
орієнтації людини у власному психологічному потенціалі, потенціалі партнера, у
ситуаціях та завданнях спілкування…, визначається гнучкістю в адекватній зміні
психологічних позицій, що є показником вмілого, зрілого спілкування» (с. 228234). Для майбутнього офіцера уміння спілкуватися, володіння високим рівнем
комунікативної культури становить одну з провідних професійних якостей, що
забезпечує уникнення міжособистісних конфліктів у професійному середовищі,
налагодження взаєморозуміння у процесі прийняття управлінських рішень.
В. Гордієнко (2014) слушно зауважує, що майбутні фахівці, зорієнтовані на
постійне підвищення рівня професіоналізму, мають зосереджувати особливу
увагу на таких аспектах розвитку комунікативних умінь, як: засвоєння норм
мовленнєвої поведінки в різних сферах і ситуаціях спілкування, вдосконалення
умінь і навичок спілкування в офіційно-діловій сфері, оволодіння різноманітними
стратегіями і тактиками ефективної комунікації, виховання потреби в самоосвіті й
самооцінці для постійного вдосконалення особистісно-мовленнєвої діяльності;
оволодіння уміннями сприймати, впізнавати, аналізувати, зіставляти мовні явища
і факти, коментувати, оцінювати їх під кутом зору нормативності, відповідності
сфері й ситуації спілкування; розмежовувати варіанти норм і мовленнєві
порушення; формування умінь і навичок переконливо викладати свої думки,
дискутувати,
прикладами,

використовуючи різні способи аргументації та ілюстрування
вести

діалог

зі

співрозмовниками,

дотримуючись

правил

мовленнєвого етикету (с. 101).
Одним з ефективних методів навчально-пізнавальної діяльності у процесі
фахової підготовки майбутніх фахівців, є метод «мозкового штурму», що
забезпечує

активізацію

колективної,

групової

роботи,

спрямований

на

стимулювання процесу пізнання, формування професійних якостей, зокрема
готовності до управлінської діяльності. У педагогічній теорії цей метод
визначають переважно як метод колективного пошуку шляхів вирішення певної
проблеми (Гнезділова, Касярум, Король, & Савченко, 2007, с. 81). Алгоритм
проведення «мозкового штурму» передбачає: постановку проблеми, визначення
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мети, висловлення ідей (індивідуальне обдумування, групова робота, «бродіння
ідей»), відбір ідей викладачем, узагальнення).
Доцільність застосування форми дискусії в ході проведення семінарських і
практичних занять з метою формування готовності до управлінської діяльності
курсантів у процесі фахової підготовки підтверджена необхідністю обміну
думками

майбутніх

фахівців

з

приводу

вирішення

певних

проблем

управлінського спрямування. Результатом колективного обговорення проблемних
ситуацій, питань професійного характеру є ефективний процес пошуку істини,
набуття нових для майбутніх фахівців знань, умінь, компетентностей. За цього
зусилля

викладача

мають

спрямовуватися

на

створення

атмосфери

доброзичливості, відвертості, розсудливе керівництво проведення дискусії з
метою пошуку істини.
У процесі формування готовності до управлінської діяльності майбутніх
офіцерів доцільно застосовувати таку форму роботи, як практикуми, що
пов’язано з необхідністю застосування комплексу завдань, який використовується
після вивчення змістових модулів фахових дисциплін і спрямований на
повторення та узагальнення вивченого матеріалу, закріплення управлінських
умінь, здатностей до управлінської діяльності.
Проведення заходів виховного спрямування (відеолекторіїв, зустрічей з
військовослужбовцями, керівним складом, учасниками бойових дій, керівниками
підрозділів, успішних у здійсненні управлінської діяльності) формує у майбутніх
офіцерів мотивацію щодо формування готовності до управлінської діяльності.
Загалом ці заходи спрямовані на організацію патріотичного виховання,
формування поваги до обраного фаху, що «має забезпечити цілеспрямований і
систематичний вплив з метою формування національної свідомості, любові до
Батьківщини, гордості за історію та сучасність держави внутрішніх військ, своєї
частини, вірності кращим бойовим традиціям старших поколінь захисників,
високої духовної культури…» (Дзюба, & Кривуша, 2009, с. 178). Зокрема
проведення відеолекторіїв, що стосуються професійної діяльності, на думку
Л. Помиткіної (2015), «виконує важливе функціональне навантаження, оскільки
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відеофільми завжди є бажаними, активізують емоційні стани, несуть позитивний
заряд, сприяють переосмисленню цінностей, стратегічних цілей і рішень,
спонукають до перегляду власних способів досягнень» (с. 56).
Важливою формою пізнавальної, виховної роботи у вищих навчальних
закладах системи МВС є проведення екскурсій професійно зорієнтованого
спрямування, що сприяє зокрема й формуванню готовності до управлінської
діяльності майбутніх офіцерів. У цьому процесі використовується потенціал
музейної педагогіки, що дозволяє підвищити інтерес курсантів до навчання,
формує повагу до майбутнього фаху, демонструє зразки ефективної професійної,
управлінської

діяльності

окремих

військовослужбовців,

правоохоронців,

запропоновані експозиціями музеїв. Використання засобів музейної педагогіки
дозволяє урізноманітнити пізнавальну діяльність, посилити міжпредметні зв’язки,
формує свідоме ставлення до історичної спадщини, героїчного минулого,
окремих особистостей, які творили персонологію військової історії. Йдеться
насамперед про музейну комунікацію як засіб залучення майбутнього фахівця до
історичних процесів, які містять реальні історії щодо вияву високого
професіоналізму, управлінської культури тощо, адже «музеї не лише передають
певну інформацію, а й створюють картину минулого, що сприяє вихованню
патріотизму, формуванню національної ідеї. Диференційовані музейні науковоосвітні заходи, зустрічі із сьогоднішніми захисниками України, театралізовані
екскурсії, інтерактивні екскурсії … сприяють реалізації виховної та освітньої
функцій музею (Комунікативний потенціал музею та засоби його реалізації, с. 5).
Організація методичних, науково-методичних семінарів для викладачів
фахових дисциплін з проблем досвіду формування готовності до управлінської
діяльності майбутніх офіцерів, використання форм і методів формування
спрямована на набуття ними функцій «педагога-тьютора». Слушною є думка
М. Абрамовських, О. Казаєвої (2013), які зауважують, що «тьютор має
вибудовувати такі життєві ситуації, які сприятимуть вияву їхніх освітніх цілей і
мотивів через реальні дії» (с. 2). Завдання тьютора – створення освітнього
простору як простору пізнавальних ініціатив й інтересів тих, хто навчається…

100
Тьютор проводить моніторинг освітньої діяльності тьюторанта і допомагає йому
оцінити ефективність навчання, організовує зворотній зв’язок з іншими
суб’єктами освітнього процесу; у різних формах консультування здійснює
допомогу у самовизначенні щодо подальшої освіти (Тьюторство: история и
современность, 2013, с. 1-6). Зважаючи на необхідність виконання викладачами
фахових дисциплін у вищих навчальних закладах у системі МВС функцій
педагога-тьютора доцільно проводити методичні, науково-методичні семінари
для викладачів фахових дисциплін з проблем досвіду формування готовності до
управлінської діяльності майбутніх офіцерів.
Другою педагогічною умовою визначено активізацію науково-дослідницької
та самостійної роботи курсантів з метою формування їхньої готовності до
управлінської діяльності у процесі фахової підготовки. Відповідно передбачено:
− організацію науково-дослідницької діяльності курсантів з метою участі у
конференціях всеукраїнського і міжвузівського рівнів, наукових семінарах;
− організацію

самостійної

роботи

шляхом

надання

курсантам

індивідуальних завдань, завдань для самоконтролю в межах розробленого
«методичного портфоліо» до фахових дисциплін;
− проведення консультацій з курсантами з метою підготовки доповідей,
презентаційних матеріалів, тез до конференцій, методичних семінарів у межах
діяльності наукового гуртка з проблем організації управлінської діяльності;
− здійснення проектної діяльності з питань ефективності управлінської
діяльності відповідно до обраного фаху.
Організація науково-дослідницької діяльності курсантів має спрямовуватися
на підготовку до участі у конференціях всеукраїнського і міжвузівського рівнів,
наукових семінарах. Відповідно проблематика науково-дослідницької роботи
курсантів має ґрунтуватись на теоретичних і практико орієнтованих проблемах
управлінської діяльності, дослідження яких представляється у формі доповідей,
під час виступів на конференціях різного рівня. Слушною є думка В. Cтепашка
(2011), який зауважив, що «науково-дослідницька діяльність є основою для
поглибленого

вивчення

ключових

проблем,

генерування

ідей,

розвитку
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пошуково-перетворювального стилю мислення, якісного засвоєння базових знань,
умінь і навичок, формування динаміки дивергентного мислення, практичних
навичок, що уможливлює переосмислення одержаних знань; допомагає засвоїти
нову інформацію; виробити навички самостійного оволодіння знаннями» (с. 62).
Наповнення змісту науково-дослідної діяльності курсантів проблематикою з
питань організації управлінської діяльності, психології управління, управлінської
культури визначає спрямованість особистості на здійснення навчання упродовж
життя, підвищення власного професіоналізму, налагодження професійних
контактів, діалогічної взаємодії у професійному середовищі.
Організація самостійної роботи курсантів з метою підвищення рівня їхньої
готовності до управлінської діяльності у процесі фахової підготовки відбувається
шляхом надання індивідуальних завдань, завдань для самоконтролю в межах
розробленого «методичного портфоліо» з акцентуванням уваги на проблемах
управлінської діяльності. Враховуючи сучасну закономірність щодо зменшення
аудиторних

годин

гуманітарного,

на

фахового,

активізації самостійної,

вивчення

дисциплін

варіативного),

різних

набуває

позааудиторної роботи,

циклів

(соціально-

актуальності
що

сприяє

проблема

закріпленню

теоретичного матеріалу, поглибленню практичних умінь, компетентностей
відповідно до обраного фаху. Виконання самостійної роботи забезпечує вияв
індивідуальних

можливостей,

визначає

здатність

до

самовдосконалення,

саморозвитку. На думку В. Козакова (1990), самостійна робота – це специфічний
вид діяльності учіння, головною метою якого є формування самостійності
суб’єкта, що навчається, а формування його вмінь, знань і навичок здійснюється
опосередковано через зміст і методи всіх видів навчальних занять (с. 14-15).
А. Кузьмінський (2005) зауважує, що самостійна робота студента – це навчальна
діяльність студента, яка планується, виконується за завданням, під методичним
керівництвом і контролем викладача, але без його прямої участі (с. 309).
Відповідно самостійна робота дозволяє курсанту перейти від об’єкта керування
до суб’єкта керування власною самостійною пізнавальною діяльністю, формує
його активну спрямованість на опанування фаховими знаннями, уміннями,
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професійними якостями, які дозволяють здійснювати ефективну управлінську
діяльність у майбутньому. Курсанти самостійно опановують законодавчі,
довідниково-енциклопедичні,

навчально-методичні,

інформаційно-електронні

ресурси з проблем теорії і психології управління, професійних функцій,
виконують

завдання

самоконтролю.

для

самостійної

А. Кучерявий

(2014)

роботи,

з

студіюють

приводу

питання

необхідності

для

організації

самостійної роботи майбутніх фахівців зауважив, що «інтенсивність самостійної
роботи, свідомий характер її виконання вимагають від студента саморегуляції
самостійної навчальної діяльності, що позначається на формуванні особистості,
здатної до вирішення найскладніших професійних завдань, навчання упродовж
життя та особистісного самовдосконалення» (с. 24).
Однією з умов активізації самостійної і науково-дослідної роботи курсантів
є

розроблення

(«Управління

навчально-методичне
повсякденною

«Службово-бойова

забезпечення

діяльністю»,

діяльність»),

що

з

«Тактична

передбачало

фахових
підготовка

надання

дисциплін
військ»,

курсантам

в

електронному варіанті «методичного портфоліо». На думку М. Кадемії,
А. Кобися (2009), портфоліо дозволяє підтримувати і стимулювати навчальну
мотивацію студентів (курсантів), формувати вміння вчитися – формувати мету,
планувати та організовувати власну навчальну діяльність, сприяє індивідуалізації
навчання; закладає додаткові можливості для успішної соціалізації (с. 117).
Ю. Cліпіч (2013) переконливо доводить, що потфоліо – це комплекс матеріалів,
які відповідно до поставленої мети систематизують та ілюструють процес
безперервної самооцінки і корекції результатів

і досягнень; технологія

саморозвитку і самовдосконалення» (с. 114). Відповідно майбутній офіцер, маючи
вільний доступ до електронного варіанту «методичного портфоліо» викладача,
має можливість поглиблено вивчати змістові модулі фахового курсу, вільно
готуватись до практичних і семінарських занять, самостійно опановувати
тематику фахових дисциплін, більш ґрунтовно аналізувати проблемні питання
курсів, опановувати матеріал самостійно, враховуючи специфіку управлінської
діяльності офіцера.
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Проведення консультацій із курсантами з метою підготовки доповідей,
презентаційних матеріалів, тез до конференцій, методичних семінарів у межах
діяльності наукового гуртка з проблем організації управлінської діяльності.
Зважаючи на ефективність здійснення консультаційної роботи, зауважимо, що
науковці розглядають цю форму роботи, яка ґрунтується на поясненні педагога
учням і студентам з будь-якого питання, проводиться індивідуально чи з групами
в позанавчальний час за певним графіком чи в міру потреби…, сприяє кращому
усвідомленню складних для учнів чи студентів питань, а також поглибленню
їхніх знань і розвитку наукових інтересів (Соціолого-Педагогічний Словник, 2015,
с. 171). Консультативна робота в межах наукового гуртка для майбутніх офіцерів
у процесі формування їхньої готовності до управлінської діяльності має бути
спрямована
становлення

на

активізацію

особистості

самостійних
на

засадах

дослідницьких
професійного

умінь
й

з

метою

особистісного

самоудосконалення. Адже діяльність наукового гуртка переважно пов’язана з
профілем підготовки фахівців, відповідно створює можливість виявити найбільш
здібних до науково-пошукової роботи курсантів. Важливу роль в організації
наукового гуртка виконує керівник гуртка, викладачі кафедри, які визначають
проблематику його діяльності згідно із затвердженим тематичним планом роботи
(Степашко, 2011, с. 68). Саме тому така форма взаємодії викладача і курсанта
сприяє розвитку дослідницьких інтересів, формуванню пошукових навичок, умінь
до самонавчання і саморозвитку. Відповідно у межах наукового гуртка
консультативна робота визначає спрямованість особистості на подальше
самоудосконалення

у

науково-дослідницькій

діяльності,

що

розширює

можливості для подальшого працевлаштування майбутнього фахівця, виявлення
високого рівня професіоналізму у фаховій сфері.
Згідно з другою педагогічною умовою було передбачено активізацію
проектної діяльності курсантів з питань ефективності управлінської діяльності
відповідно до обраного фаху. Слушною є думка С. Сисоєвої (2003), яка
зауважила, що «в основу методу проектів покладена ідея, що відображає сутність
поняття «проект», його прагматичну спрямованість на результат, який отримано у
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процесі вирішення тієї чи іншої проблеми. Головне, що цей результат можна
побачити, осмислити, застосувати в реальній практичній діяльності» (с. 120).
Науковець визначила основні вимоги до використання методу проектів у
підготовці фахівців: формулювання значущої у дослідницькому і творчому
аспекті проблеми, вирішення якої потребує інтегрованого знання дослідницького
пошуку;

практична,

теоретична,

пізнавальна

значущість

передбачуваних

результатів; самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність» (Сисоєва,
2003, с. 121).
Третьою педагогічною умовою є розроблення навчально-методичного
супроводу формування готовності до управлінської діяльності курсантів у
процесі

фахової

підготовки.

Навчально-методичних

супровід

передбачав

укладання навчальних і робочих програм з фахових дисциплін «Управління
повсякденною діяльністю», «Тактична підготовка військ», «Службово-бойова
діяльність», лекцій, планів і методичних рекомендацій до практичних і
семінарських занять, тестових завдань, питань для самостійної підготовки тощо.
Ці матеріали було оформлено у вигляді порфоліо викладача і надано в
електронному варіанті. Це слугувало орієнтиром створення власного портфоліо
кожного курсанта з проблем специфіки управлінської діяльності офіцера. Було
запропоновано тематику науково-дослідницької роботи у межах наукового
гуртка, змістові модулі з проблем психології управління, досвіду управлінської
діяльності, розвитку комунікативних умінь до таких фахових дисциплін, як
«Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Історія військ і військового
мистецтва».
У межах проведення ознайомчої практики і стажування було оновлено
програми щодо їх організації з урахуванням проблематики управлінської
діяльності офіцера. Розроблено методичні рекомендації «Формування готовності
до управлінської діяльності курсантів у процесі фахової підготовки у вищих
навчальних закладах МВС України», у яких представлено навчальні програми
зазначених фахових дисциплін зі змістовими модулями, які розкривають
особливості управлінської діяльності офіцера, а також психологічні і педагогічні
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проблеми формування управлінських, організаторських, комунікативних умінь
майбутніх фахівців. У методичних рекомендаціях представлено форми і методи
формування готовності до управлінської діяльності офіцерів: ділові і рольові ігри,
комунікативні тренінги, робота в малих групах, дискусії, тренінги з розвитку
педагогічної майстерності, проблемно-пошукові ситуації, професійно орієнтовані
завдання, практикуми. Викладено поради до укладання тезаурусу, здійснення
проектної діяльності, підготовки до презентування власних результатів науководослідницької роботи з проблем управлінської діяльності офіцера.
Визначені організаційно-педагогічні умови спрямовані на впровадження
моделі формування готовності до управлінської діяльності майбутніх офіцерів у
процесі фахової підготовки, що ґрунтується на цінностях професійного розвитку
фахівця

та

(діяльнісного,

основних

положеннях

особистісно

провідних

орієнтовного,

методологічних

культурологічного,

підходів

системного,

компетентнісного) і розглядається як складна, динамічна система, структура якої
інтегрує мотиваційно-цільовий, процесуальний, рефлексивний блоки, відображає
логічний процес формування їхньої готовності до управлінської діяльності,
реалізується поетапно (ціле-мотиваційний, змістово-актуалізаційний, практико
орієнтований, рефлексивно-оцінний етапи) у ході фахової підготовки майбутніх
офіцерів. Результатом її впровадження є сформований високий і достатній рівні
готовності до управлінської діяльності курсантів, сформованої в результаті
фахової підготовки.
Зміст реалізується через традиційні та інноваційні форми і методи
пізнавальної, науково-дослідницької і самостійної діяльності. До основних форм
організації фахової підготовки майбутніх офіцерів належать лекції, практичні,
семінарські, індивідуальні заняття, самостійна робота, ознайомча практика,
стажування. Формування готовності курсантів до управлінської діяльності у
процесі фахової підготовки здійснюється через застосування активних методів
навчання: аналіз конкретних ситуацій, ділові ігри, вікторини, «мозковий штурм»,
метод проектів тощо.
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Таким чином, організаційно-педагогічними умовами, що забезпечують
ефективне формування готовності до управлінської діяльності курсантів у процесі
фахової підготовки, є: оновлення змісту, форм і методів фахової підготовки з
метою формування їхньої готовності до управлінської діяльності; активізація
науково-дослідницької та самостійної роботи курсантів; розроблення навчальнометодичного супроводу формування готовності до управлінської діяльності
майбутніх офіцерів у процесі фахової підготовки.
2.2. Критерії, показники та рівні готовності до управлінської діяльності
курсантів у процесі фахової підготовки
Необхідність розроблення моделі формування готовності майбутніх
офіцерів до управлінської діяльності у процесі фахової підготовки, аналіз стану
сформованості цієї якості майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах
системи МВС України зумовлює потребу у визначенні критеріїв, показників і
рівнів готовності до означеного виду діяльності.

Обґрунтування цих категорій

сприятиме здійсненню ефективної діагностики на етапі констатувального етапу
експерименту, висвітленню змін у процесі формувального етапу експерименту,
порівняльного аналізу динаміки результатів педагогічного експерименту.
У довідникових виданнях поняття «критерій» (з грец.) визначається як
«відмінна ознака», «пробний камінь», «мірило» (Сучасний Словник Іншомовних
Слів, 2006, с. 377); ознака, на підґрунті якої відбувається оцінювання, визначення
або класифікація будь-чого; міра судження, оцінки будь-яких явищ (Педагогічний
Словник, 2001, с. 149); показник, що характеризує властивість (якість) об’єкта,
оцінювання якого можливе за одним із способів вимірювання або за експертним
методом (Білоус, & Сербенська, 2005, с. 344).
У педагогічній теорії сутність поняття «критерій» науковці розглядають як
об’єктивну ознаку, за допомогою якої можна здійснювати порівняльне
оцінювання досліджуваного явища, рівня розвитку його у різних осіб або
сукупність таких якостей явища, що відображають його суттєві характеристики, і
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саме тому підлягають оцінюванню (Курило, 1999, с. 35); як якості явища, що
відбивають його істотні характеристики, і саме тому вони підлягають
оцінюванню, «критерії практично визначають зміст і перебіг навчальнопізнавальної

діяльності

учнів

та

безпосередньо

встановлюють

її

результативність» (Ягупов, 2002, с. 411); як ознаку, на підставі якої виробляється
оцінка (Г. Коджаспірова, & А. Коджаспіров, 2005).
Аналіз педагогічних праць дозволив обґрунтувати необхідність визначення
критеріїв оцінювання готовності майбутніх офіцерів до управлінської діяльності,
сформована у процесі фахової підготовки, оскільки забезпечує характеристику
цієї якості особистості фахівця з позиції динамічних змін майбутніх офіцерів –
учасників педагогічного експерименту, що забезпечує оцінювання сутності
управлінської діяльності, її мети.
У педагогічних джерелах показник розглядається як характеристика
критерію, що дозволяє констатувати його стан у динамічному розвитку. Тобто
поняття «критерій» варто розглядати ширше, ніж показник: критерію, як правило,
відповідає спектр показників; вибір критерію визначає об’єктивне обґрунтування
показників; якісна характеристика показника зумовлює об’єктивність критерію.
Відповідно критерії готовності до управлінської діяльності майбутніх
офіцерів – це мірило для оцінювання рівня готовності до управлінської діяльності
майбутніх фахівців, об’єктивна ознака її відповідного рівня. Об’єктивність
оцінювання сформованості готовності до управлінської діяльності майбутніх
офіцерів пов’язані з тим, наскільки визначені критерії суголосні за сутністю зі
складовими

компонентами

співвіднесеними
обґрунтованістю

з

вимогами

готовності
до

до

кожного

управлінської
критерію,

їх

діяльності,
теоретичною

і практичною значущістю для майбутньої професійної

діяльності, діагностичністю, прогнозованістю.
В. Клачко (2015), обґрунтовуючи критерії і показники готовності до
управлінської діяльності майбутніх магістрів-офіцерів, визначив такі критерії:
знання і вміння з питань принципів і функцій, методів, посадових обов’язків,
вимог керівних документів, методики організації виховної роботи та вияву
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компонентів на бажаному, прийнятному, критичному та неприпустимому рівнях
(с. 2).
В. Уліч (2007) розробив такі критерії, показники й рівні готовності
майбутніх офіцерів до управлінської діяльності: професійні знання: принципи і
функції управління; методи управління; посадові обов’язки; вимоги керівних
документів; система, напрями і методика організації виховної роботи у підрозділі;
професійні уміння: управляти діями підлеглих; організовувати й проводити
заняття з бойової, гуманітарної і тактико-спеціальної підготовки з підлеглими,
складати плани проведення занять, планувати й використовувати навчальноматеріальну базу; організовувати й ефективно здійснювати виховну роботу в
підрозділі, морально-психологічне забезпечення дій особового складу в будь-якій
обстановці, зміцнювати військову дисципліну; ефективно використовувати
відомості, отримані під час професійного психологічного відбору у процесі
вирішення службових завдань; формувати статутні взаємини у військовому
колективі; поведінковий компонент: організованість і зібраність у практичній
діяльності; відповідальність; ініціатива й заповзятливість; самостійність рішень і
дій; управління підлеглими й результативність діяльності; якість кінцевого
результату діяльності; морально-психологічний компонент: гуманність; здатність
до самооцінювання; етика поведінки, стиль спілкування; дисциплінованість;
справедливість і чесність; здатність адаптуватися до нових умов; лідерство (с. 66).
В. Шемчук (2010) обґрунтував критерії та показники розвиненості
управлінського мислення майбутніх офіцерів:
–

ціннісно-мотиваційний критерій: наявність структури професійних

пріоритетів, ціннісних військово-професійних орієнтацій; інтерес до розв’язання
практичних управлінських проблем, завдань, ситуацій і задач у військовопрофесійній діяльності; наявність спонукальних особистісних якостей і потреб
(бажання досягти успіху, самоактуалізація, самореалізація, самовираження в
управлінській діяльності);
–

поняттєво-змістовний: військово-професійні знання про цілі, завдання,

зміст, методики, технології та результат управлінської діяльності, загальний
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рівень військово-професійного інтелекту; управлінсько-практична спрямованість
мислення (при ухваленні управлінських рішень); креативність мислення під час
планування та організованості бойової підготовки; просторові уявлення, за
допомогою яких управлінець моделює управління військами нешаблонно.
–

праксеологічний:

механізми:

аналогія,

антиципація,

верифікація,

абстрагування, узагальнення, порівняння, аналіз тощо; професійна спрямованість
мислення; професійної здатності: до аналізу, роздумів та умовиводів; творчо
вирішувати професійно завдання; прогностичність, невербальна та вербальна
чутливість, а також цілісність аналізу ситуацій управлінської взаємодії для
створення атмосфери відвертості та взаємної довіри між військовослужбовцями у
підрозділах, нетерпимості до недоліків, байдужості та пасивності;
–

емоційно-вольовий: почуття відповідальності за прийняті рішення та

результат своєї діяльності; здатність до ризику під час організації та здійснення
бойових дій; гнучкість при вирішенні управлінських завдань, які забезпечують
недопущення втрати людей та матеріальних засобів у процесі виконання
навчальних, навчально-бойових і бойових завдань; врівноваженість, терпеливість,
самоконтроль, ініціативності, рішучості, самооволодіння, твердість у реалізації
управлінських функцій у діяльності; соціальна гнучкість, емоційна чутливість й
активність (c. 161-166).
У процесі обґрунтування сутності і структурних компонентів професійної
компетентності офіцера

внутрішніх

військ

МВС

України (когнітивного,

ціннісного, функціонально-діяльнісного, особистісного) О. Коба (2013) визначив,
що критеріями, на основі яких можна здійснити діагностику сформованості
професійної

компетентності,

є

когнітивний,

діяльнісний,

ціннісний

та

особистісний (с. 14–15).
С. Решетник (2014), досліджуючи процес формування готовності майбутніх
офіцерів внутрішніх військ до службової діяльності, визначив такі критерії і
показники її сформованості: мотиваційний (інтерес до майбутньої службової
діяльності та бажання її здійснювати, сформованість внутрішніх мотивів щодо
службової

діяльності,

психологічна

готовність

до

службової

діяльності,
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сформованість цінностей службової діяльності), знаннєвий (міцність знань
(оволодіння

матеріалом

на

рівні

довготривалої

пам’яті

з

постійним

цілеспрямованим, довготривалим їх використанням, системність і глибина знань,
усвідомленість знань (на рівні розуміння, вміння виокремлювати суттєве і
застосовувати на практиці, в тому числі в нових, нестандартних умовах), стійкість
знань (у часовому вимірі), особистісно-рефлексивний (рівень розвитку ділових
якостей, необхідних для успішної службової діяльності, рівень розвитку
індивідуально-психологічних особливостей особистості, які мають переважний
вплив

на

результативність

службової

діяльності,

орієнтація

на

самовдосконалення, саморозвиток через свідому постановку навчальних завдань
більшої складності, наявність рефлексивних дій на основі порівняння власних та
зовнішніх результатів контролю, корекції, оцінки));

операційно-діяльнісний

(якість умінь, навичок та здатності до службової діяльності, сформованість
загальнонавчальних умінь службової діяльності, сформованість професійних
вмінь і навичок у сфері службової діяльності, здатність виконувати обов’язки
командира підрозділу внутрішніх військ МВС України на початковій стадії
проходження служби на первинних посадах) (с. 83-85).
С. Бунін (2005) критеріями і показниками готовності майбутніх офіцерів до
виконання

службово-бойових

(усвідомлення

важливості

інтеріоризація

нормативних

завдань

професії

визначає

офіцера,

приписів

у

мотиваційно-ціннісний

соціальна

сферу

відповідальність,

особистісних

цінностей,

об’єктивність, самовладання); когнітивний (знання і розуміння основних
військово-професійних понять і норм, необхідних для цього виду діяльності);
вольовий (прагнення і внутрішня готовність особистості офіцера до розвитку
професійної культури, прагнення до самовдосконалення та самореалізації,
здатність

проявити

духовний

імунітет

до

скоєння

протиправних

дій);

поведінковий (розумно, свідомо, критично виконувати професійні дії, творчо
вирішувати

професійні

завдання,

організовувати

морально-психологічну

підготовку військовослужбовців до виконання службово-бойових завдань,
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здатність брати на себе відповідальність у складній службово-бойовій обстановці)
(с. 18).
На основі аналізу праць щодо критеріїв і показників готовності до певного
виду діяльності майбутніх офіцерів, узагальнення особливостей фахової
підготовки у вищих навчальних закладів системи МВС України з урахуванням
складових готовності до управлінської діяльності курсантів, обґрунтованих у
підрозділі 3.1. (мотиваційно-ціннісний, понятійно-змістовий,

операційно-

діяльнісний, емоційно-вольовий), визначено показники готовності майбутніх
офіцерів до управлінської діяльності у процесі фахової підготовки, виокремлено
критерії: ціннісно-регулятивний, когнітивний, праксеологічний, особистіснорефлексивний та їх показники (таблиця 2.1).
Таблиця 2.1.
Критерії і показники сформованості готовності майбутніх офіцерів
до управлінської діяльності у процесі фахової підготовки

Критерії

Цінніснорегулятивний

Показники
Мотивація до здійснення майбутньої
управлінської діяльності

Анкета для визначення
мотивації до управлінської
діяльності

Спрямованість на здійснення
управлінської діяльності

Методика В. Смекала і
М. Кучери «Спрямованість
особистості»

Сформованість ціннісних орієнтацій щодо
управлінської діяльності

Когнітивний

Методики для визначення
даних щодо показників
критеріїв

Знання щодо специфіки управлінської
діяльності офіцера

Методика виявлення ціннісних
орієнтацій особистості
О. Мурзіної «Квадрат
цінностей»

Опитування,
тести комбінованого типу
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Таблиця 2.1. (продовження)

Спрямованість на здійснення
управлінської діяльності
Сформованість ціннісних орієнтацій щодо
управлінської діяльності
Знання щодо специфіки управлінської
діяльності офіцера
Володіння тезаурусом з проблем
управлінської діяльності

Опитування,
тести комбінованого типу

Когнітивний
Міцність і системність знань щодо
управлінської діяльності
Володіння управлінськими й
організаторськими уміннями

Здатність прийняття управлінських рішень
Праксеологічний

Опитувальник (за В. Ягуповим),
методика ранжування
(за О. Бойком), бесіди,
карта рівня розвитку
комунікативних умінь
(за В. Гордієнко)

Наявність комунікативних умінь

Самооцінювання особистісних якостей щодо
здійснення управлінської діяльності

Особистіснорефлексивний

Самоаналіз управлінських якостей щодо
здійснення відповідного виду діяльності

Орієнтація на самовдосконалення, саморозвиток
готовності до управлінської діяльності у
майбутньому

Бесіди, спостереження,
анкета для самооцінки
особистісних та управлінських
якостей майбутніх офіцерів
щодо здійснення управлінської
діяльності (адаптована анкета
С. Решетника), картка
експертного оцінювання
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Ціннісно-регулятивний критерій характеризує ставлення майбутнього
офіцера до майбутньої управлінської діяльності, визначає мотиви щодо
подальшого здійснення цього виду діяльності у професійному середовищі.
Відповідно зумовлює рівень активності щодо оволодіння знаннями з питань
управлінської

діяльності,

спрямованість

особистості

на

оволодіння

управлінськими й організаторськими уміннями. Потреба у професійному
саморозвитку у сфері управлінської діяльності свідчить про сформованість
відповідних якостей ціннісного типу, що визначає, регулює процес навчання,
опанування

матеріалом

із

фахових

дисциплін,

формування

необхідних

професійних якостей, здобуття управлінських умінь. Тому до показників
ціннісного-регулятивного

критерію

відносимо

мотивацію

до

здійснення

майбутньої управлінської діяльності, спрямованість на здійснення управлінської
діяльності та сформованість ціннісних орієнтацій.

Ціннісно-регулятивний

критерій об’єктивно необхідний тому, що характеризує рівень особистісної
спрямованості здійснювати управлінську діяльність та визначає здатність до
неперервного професійного саморозвитку і самовдосконалення.
Когнітивний критерій вказує на володіння фаховими знаннями з проблем
управлінської діяльності майбутніх офіцерів: теорія управління, принципи, засоби
та методів управлінської діяльності, основні положення та категорії управління,
сутність і види управлінських рішень, класифікація управлінських рішень,
основні підходи до прийняття рішень; чинники, що впливають на процес
прийняття управлінських рішень; процес та умови прийняття управлінських
рішень; організація і контроль виконання рішень. Когнітивний критерій
співвіднесений зі сформованістю знань студентів із питань управлінської
діяльності, які майбутній фахівець опановує під час вивчення фахових дисциплін,
виявляє рівень обізнаності курсанта зі специфікою управлінської діяльності у
системі МВС, здатність до застосування теоретичних знань у процесі
професійного й особистісного саморозвитку. Відповідно показниками критерію
визначено: знання щодо специфіки управлінської діяльності офіцера, володіння
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тезаурусом з проблем управлінської діяльності, міцність і системність знань щодо
управлінської діяльності.
Праксеологічний критерій свідчить про здатність майбутнього офіцера у
майбутній управлінській діяльності застосовувати фахові уміння, що зумовлює
якість здійснення відповідного виду діяльності. Він визначає рівень здатності
курсанта проектувати процес управлінської діяльності, процедуру прийняття,
планування та реалізації управлінських рішень, володіти основними формами та
методами

здійснення

управлінської

діяльності;

реалізовувати

положення

нормативно-правових актів, що регламентують управлінську діяльність офіцерів
у системі МВС, втілювати практично основні завдання, функції, принципи
управлінської діяльності, професійно удосконалювати види умінь, які визначають
ефективність

управлінської

праксеологічного

критерію

діяльності.

Саме

тому

відносимо:

володіння

до

показників

управлінськими

й

організаторськими здатностями, спроможність прийняття управлінських рішень,
наявність комунікативних умінь. Таким чином, праксеологічний критерій виявляє
рівень практичної здатності курсанта здійснювати управлінську діяльність.
Особистісно-рефлексивний критерій характеризує здатність здійснювати
рефлексивне керівництво власною управлінською діяльністю, діяльністю колег і
підлеглих на основі врахування емоційних, вольових якостей. Цей критерій
визначає ступінь здатності майбутнього офіцера до професійного й особистісного
саморозвитку щодо підвищення ефективності управлінської діяльності у
професійному середовищі, само оцінювання щодо здатності застосовувати
методи, форми і засоби щодо прийняття і реалізації управлінських рішень;
спрямованість на розвиток організаційних, управлінських і комунікативних
якостей; здатність аналізувати досягнення і недоліки власної управлінської
діяльності і професійної діяльності своїх колег і підлеглих. До показників
особистісно-рефлексивного критерію відносимо самооцінювання особистісних
якостей щодо здійснення управлінської діяльності; самоаналіз управлінських
якостей

щодо

здійснення

відповідного

виду

діяльності;

орієнтацію

на

самовдосконалення, саморозвиток готовності до управлінської діяльності у
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майбутньому. Таким чином, особистісно-рефлексивний критерій виявляє рівень
здатності майбутнього офіцера до самооцінювання власної управлінської
діяльності, внесення коректив з метою підвищення її ефективності, виявляє
спрямованість на професійну самореалізацію, здатність гнучко реагувати на
зміни, проектувати власну діяльність в нових умовах, володіти засобами
професійного саморозвитку й самореалізації на рефлексивних засадах.
Спроектувавши критерії і показники на аналіз стану готовності курсантів до
управлінської діяльності, що формується у процесі фахової підготовки, можемо
визначити рівні сформованості означеної якості. У педагогічних дослідженнях з
проблем формування певних професійних і особистісних якостей майбутніх
офіцерів наявна проблема неоднозначності у виявленні рівнів. Так, О. Бойко
(2005),

застосовуючи

методику

оцінювання

сформованості

психологічної

готовності курсантів-магістрантів до управлінської діяльності, визначає такі
основні рівні продуктивності управлінської діяльності офіцерів: непродуктивний
(низький); репродуктивний (задовільний, адаптивний); середньо-продуктивний
(локально-моделюючий, достатній); високопродуктивний (системно-моделюючий,
творчий) (с. 15).
Дослідивши стан сформованості до управлінської діяльності майбутніх
магістрів у системі МВС, В. Клачко (2015) визначив такі рівні сформованості цієї
якості: бажаний (слухач має глибокі й міцні знання принципів управління; може
без ускладнень назвати й пояснити основні функції управління; сформовані
знання з організації та проведення виховної роботи у підрозділі); прийнятний
(має тверді системні знання принципів і функцій управління; здатний до
виконання теоретичних завдань, знає методи управління, має цілісне уявлення
про їхні особливості); критичний (має задовільні знання принципів управління,
має труднощі щодо вияву функцій управління; може назвати методи управління,
але зазнає труднощів у поясненні їхньої сутності й особливостей; з обов’язками
посадових осіб підрозділу ознайомлений, але має схильність до самозвільнення
від керівництва ними); неприпустимий (знання принципів і функцій управління
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поверхневі, несистемні; знання методів управління поверхневі, не може пояснити
їхню суть, самозвільнення від керівництва підлеглими) (с. 3).
Виявивши особливості сформованості готовності майбутніх офіцерів до
управлінської

діяльності,

В. Уліч

(2007)

обґрунтував

аналогічні

рівні

сформованості означеної якості, однак більш ґрунтовно визначив їхню сутність:
бажаний (курсант має глибокі й міцні знання принципів управління; може без
ускладнень назвати й пояснити основні функції управління; сформовані знання з
організації та проведення виховної роботи у підрозділі; чітко представляє
систему, основні напрями виховної роботи); прийнятний (здатний до вирішення
теоретичних завдань, знає методи управління, має цілісне уявлення про їх
особливості, добре знає зміст документів, прагне до постійного керівництва ними
у практичній діяльності); критичний (має задовільні знання принципів
управління, виникають труднощі у найменуванні функцій управління; може
назвати методи управління, але зазнає труднощів у поясненні їх сутності й
особливостей; з обов’язками посадових осіб підрозділу ознайомлений, однак на
практиці їх реалізує за допомогою викладача); неприпустимий (знання принципів
і функцій управління поверхневі, несистемні; знання методів управління
поверхневі, не може пояснити їх суть, не вміє правильно застосувати обов’язки
посадових осіб на практиці) (с. 11).
Керуючись результатами теоретичного аналізу проблеми та даними,
отриманими у процесі констатувальної діагностики, нами визначено три рівні
готовності майбутніх офіцерів до управлінської діяльності в ході фахової
підготовки

за

ціннісно-регулятивним,

когнітивним,

праксеологічним,

особистісно-рефлексивним критеріями: низький, середній, високий.
Показники рівнів базуються на сутності компонентів готовності до
управлінської діяльності курсантів, що формуються у процесі фахової підготовки
та

відповідають

освітньо-кваліфікаційній

характеристиці

цих

фахівців.

Охарактеризуємо рівні сформованості готовності до управлінської діяльності
майбутніх офіцерів, що формується в процесі фахової підготовки, за кожним
критерієм.
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На основі визначених критеріїв і показників сформованості готовності до
управлінської діяльності курсантів у процесі фахової підготовки визначено рівні
сформованості цієї якості (додаток В).
Високий рівень сформованості готовності до управлінської діяльності
курсантів у процесі фахової підготовки характеризується такими ознаками:
– чітко виражена мотивація до здійснення майбутньої управлінської
діяльності; наявність потреби у здійсненні означеної діяльності; курсант
прогнозує мету, шляхи самоудосконалення і саморозвитку у процесі майбутньої
управлінської діяльності;
– чітка позиція щодо спрямованості на професійний розвиток, формування
професіоналізму,

професійних

якостей,

насамперед

управлінських,

організаторських та комунікативних, що забезпечують професійний успіх,
кар’єрне зростання;
– курсант має і реалізує сформовані ціннісні орієнтації, пов’язані із
сутністю управлінської діяльності, зі статусними досягненнями, умовами праці, з
результатами

діяльності,

особистісним

і

професійним

розвитком,

зі

самоствердженням у професії;
– володіння курсантом цілісними, міждисциплінарними знаннями щодо
специфіки

управлінської

діяльності,

мети,

засобів,

етапів

прийняття

управлінських рішень, ресурсів, що забезпечують ефективність управлінської
діяльності;
– курсант має чітке уявлення про основні поняття управлінської діяльності;
може обґрунтувати сутність провідних категорій теорії і психології управління,
управлінської діяльності офіцера;
– курсант може співвіднести теоретичний матеріал щодо специфіки
управлінської діяльності з власною професією, спроектувати його системне
використання на практиці;
– володіння такими якостями, які свідчать про наявність управлінських і
організаторських умінь: критичність, уміння працювати з людьми, вміння
орієнтуватися

у

нестандартних

ситуаціях,

толерантність,

рішучість,
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урівноваженість, цілеспрямованість у досягненні цілей, стресостійкість, гнучкість
поведінки,

порядність,

відповідальність,

чесність,

принциповість,

цілеспрямованість, захоплення професійною діяльністю, турбота про підлеглих;
– курсант здатний знаходити нестандартні рішення, виявляє здатність до
передбачення наслідків ухвалення рішень, наполегливість у досягненні цілей,
самостійність і конструктивність у прийнятті рішення, володіє вмінням надихати
особистим прикладом колег і підлеглих;
– курсант

виявляє

високий

рівень

комунікативності

у

вирішення

професійних завдань, педагогічний такт, володіє здатністю переконувати колег і
підлеглих, виявляє самостійність, конкретність суджень, володіє ораторськими
вміннями;
– курсант може адекватно оцінити власні емоційні й вольові якості, які
забезпечують результативність й успішність здійснення управлінської діяльності;
може здійснити ґрунтовний самоаналіз управлінської діяльності, рівня власних
знань, умінь, здатностей до означеного виду діяльності; виявляє ефективність у
взаємодії з посадовими особами вищого і найвищого рангів; може спроектувати
сутність, цілі, завдання, засоби управлінської діяльності на власну діяльність;
– курсант глибоко усвідомлює необхідність збагачення
управлінської

діяльності,

важливість

професійного

знань щодо

самовдосконалення,

особистісного розвитку шляхом самонавчання у сфері управлінської діяльності;
виявляє

активність

в

удосконаленні

управлінських,

організаторських,

комунікативних умінь.
Середній рівень сформованості готовності до управлінської діяльності у
процесі фахової підготовки характеризується такими ознаками:
– мотивація

до

здійснення

майбутньої

управлінської

діяльності

недостатньо виражена, недостатньо дієва; нечітко спостерігається потреба у
здійсненні означеної діяльності; курсант недостатньо аргументовано формулює
мету щодо самоудосконалення і саморозвитку у процесі майбутньої управлінської
діяльності;

119
– достатньо

виражена

спрямованість

на

професійний

розвиток,

формування професіоналізму, професійних якостей, насамперед управлінських,
організаторських та комунікативних, що забезпечують професійний успіх,
кар’єрне зростання;
– курсант не має достатнього уявлення про ціннісні орієнтації, пов’язані із
сутністю управлінської діяльності, статусними досягненнями, умовами праці,
результатами

діяльності,

особистісним

і

професійним

розвитком,

самоствердженням у професії;
– володіння курсантом базовими знаннями щодо специфіки управлінської
діяльності, мети, засобів, етапів прийняття управлінських рішень, ресурсів, що
забезпечують ефективність управлінської діяльності;
– курсант має

недостатньо цілісне уявлення про основні поняття

управлінської діяльності; може фрагментарно визначити сутність провідних
категорій теорії управління, управлінської діяльності офіцера;
– курсант послідовно може співвіднести теоретичний матеріал щодо
специфіки управлінської діяльності з власною професією, не має чіткого уявлення
про спроектування його використання на практиці;
– недостатнє володіння такими якостями, які свідчать про наявність
управлінських і організаторських умінь або проявляються фрагментарно:
критичність, вміння працювати з людьми, вміння орієнтуватися у нестандартних
ситуаціях, толерантність, рішучість, урівноваженість, цілеспрямованість у
досягненні

цілей,

відповідальність,

стресостійкість,

чесність,

гнучкість

принциповість,

поведінки,

цілеспрямованість,

порядність,
захоплення

професійною діяльністю, турбота про підлеглих;
– курсант часто виявляє здатність знаходити нестандартні рішення,
передбачати наслідки ухвалення рішень, наполегливість у досягненні цілей,
самостійність і конструктивність у прийнятті рішення, частково володіє вмінням
надихати особистим прикладом колег і підлеглих;
– курсант виявляє певну комунікативність у вирішенні професійних
завдань, педагогічного такту, недостатньо володіє здатністю переконувати колег і
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підлеглих, часто не виявляє самостійності, конкретності суджень, недостатньо
володіє ораторськими вміннями;
– курсант достатньо аргументовано може оцінити власні емоційні й
вольові якості, які забезпечують результативність й успішність здійснення
управлінської

діяльності;

більш-менш

ґрунтовно

здійснює

самоаналіз

управлінської діяльності, оцінює рівень власних знань, умінь, здатностей до
означеного виду діяльності; інколи виявляє неефективність у взаємодії з
посадовими особами вищого і найвищого рангів; недостатньо об’єктивно може
спроектувати сутність, цілі, завдання;
– курсант недостатньо чітко усвідомлює необхідність оновлення знань
щодо

управлінської

діяльності;

інколи

виявляє

нерозуміння

важливості

професійного самовдосконалення, особистісного розвитку шляхом самонавчання
у сфері управлінської діяльності; недостатньо спрямований на удосконалення
управлінських, організаторських, комунікативних умінь.
Низький рівень сформованості готовності до управлінської діяльності
курсантів у процесі фахової підготовки характеризується такими ознаками:
– недостатня мотивація до здійснення майбутньої управлінської діяльності;
відсутність потреби у здійсненні означеної діяльності; курсант не може
спроектувати мету щодо самоудосконалення і саморозвитку в процесі майбутньої
управлінської діяльності;
– відсутність чіткої спрямованості на професійний розвиток, формування
професіоналізму,

професійних

якостей,

насамперед

управлінських,

організаторських і комунікативних, що забезпечують професійний успіх, кар’єрне
зростання;
– у курсанта несформовані ціннісні орієнтації, пов’язані із сутністю
управлінської

діяльності,

результатами

діяльності,

самоствердженням у професії;

статусними
особистісним

досягненнями,
і

умовами

професійним

праці,

розвитком,
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– володіння

курсантом

фрагментарними

знаннями

щодо

специфіки

управлінської діяльності, мети, засобів, етапів прийняття управлінських рішень,
ресурсів, що забезпечують ефективність управлінської діяльності;
– недостатнє уявлення про основні поняття управлінської діяльності;
курсант не може визначити сутність провідних категорій теорії управління,
управлінської діяльності офіцера;
– курсант не може співвіднести теоретичний матеріал щодо специфіки
управлінської діяльності з власною професією, спроектувати його використання
на практиці;
– курсант майже не виявляє таких якостей, які свідчать про наявність
управлінських і організаторських умінь: критичність, уміння працювати з
людьми, уміння орієнтуватися у нестандартних ситуаціях, толерантність,
рішучість,

урівноваженість,

цілеспрямованість

у

досягненні

цілей,

стресостійкість, гнучкість поведінки, порядність, відповідальність, чесність,
принциповість, цілеспрямованість, захоплення професійною діяльністю, турбота
про підлеглих;
– курсант не здатний знаходити нестандартні рішення, не виявляє здатності
до передбачення наслідків ухвалення рішень, наполегливості у досягненні цілей,
самостійності і конструктивності у прийнятті рішення, вміння надихати
особистим прикладом колег і підлеглих;
– курсант не виявляє комунікативності у вирішенні професійних завдань,
педагогічного такту, не володіє здатністю переконувати колег і підлеглих, не
виявляє самостійності, конкретності суджень, майже не володіє ораторськими
вміннями;
– курсант не може адекватно оцінити власні емоційні й вольові якості, які
забезпечують результативність й успішність здійснення управлінської діяльності;
не може здійснити самоаналіз управлінської діяльності, рівень власних знань,
умінь, здатностей до означеного виду діяльності; виявляє неефективність у
взаємодії з посадовими особами вищого і найвищого рангів; не може
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спроектувати сутність, цілі, завдання, засоби управлінської діяльності на власну
діяльність;
– курсант не усвідомлює необхідність збагачення знань щодо управлінської
діяльності;

не

усвідомлює

важливості

професійного

самовдосконалення,

особистісного розвитку шляхом самонавчання у сфері управлінської діяльності;
не

спрямований

на

удосконалення

управлінських,

організаторських,

комунікативних умінь.
Таким чином, визначені критерії (ціннісно-регулятивний, когнітивний,
праксеологічний, особистісно-рефлексивний), рівні (низький, середній, високий) та
показники сформованості готовності до управлінської діяльності курсантів, що
формується у процесі фахової підготовки, забезпечать можливість проведення
констатувального експерименту та аналізу динаміки зміни цієї якості в ході
формувального експерименту.
2.3. Модель формування готовності до управлінської діяльності
курсантів у процесі фахової підготовки
Аналіз теоретичних положень щодо формування готовності до управлінської
діяльності майбутніх офіцерів (В. Бойко, С. Будник, О. Сафін, В. Уліч та ін.) і
досвіду викладацької, управлінської діяльності у вищих навчальних закладах
системи МВС України дав можливість розробити модель формування готовності
до управлінської діяльності курсантів у процесі фахової підготовки (Бойко, 2008;
Будник, 2006; Сафін, 1997; Уліч, 2007).
Ми керувалися такими положеннями:
− готовність є якістю особистості і розглядається як результат підготовки до
здійснення управлінської діяльності;
− обов’язковими
курсантів

є

елементами

готовності

мотиваційно-ціннісний,

до

управлінської

понятійно-змістовий,

діяльності
операційно-

діяльнісний, емоційно-вольовий компоненти;
− основними етапами формування готовності до управлінської діяльності
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курсантів є ціле-мотиваційний, змістово-актуалізаційний, практико-орієнтований,
рефлексивно-оцінювальний;
− методологічні засади формування готовності до управлінської діяльності
курсантів

становлять

положення

методологічних

підходів:

системного,

діяльнісного, культурологічного, особистісно орієнтованого, компетентнісного;
− засадничими принципами формування готовності до управлінської
діяльності майбутніх офіцерів є принципи науковості, систематичності і
послідовності навчання, принцип свідомості й активності у навчанні, принцип
поєднання різних форм організації навчання, принцип позитивної мотивації і
сприятливого емоційного клімату, принцип відбору індивідуальної освітньої
траєкторії, принцип освітньої рефлексії.
Аналіз довідникових джерел дав можливість з’ясувати, що поняття
«модель» не має однозначного трактування. У філософському словнику
зазначається, що модель – «предметна, знакова або уявна (мислима) система, що
відтворює,

імітує чи відображає принципи внутрішньої організації або

функціонування, певні властивості, ознаки і характеристики об’єкта дослідження
(оригіналу), безпосереднє вивчення якого неможливе, ускладнене або недоцільне
і може замінити цей об’єкт у пізнавальному процесі з метою одержання нових
знань

про

нього»

(Філософський

Словник,

1986, с. 394).

Таким

чином,

акцентовано увагу на результаті реалізації моделі – отриманні нових знань, умінь,
здатностей у ході відтворення певного процесу. В іншому довідниковому виданні
акцентовано увагу на аналогії з соціальною і природною дійсністю, зокрема
зазначено, що «модель… – аналог (схема, структура, знакова система) певного
фрагменту природної або соціальної дійсності, продукту людської культури,
концептуально-теоретичного утворення тощо – оригіналу моделі» (Философский
Энциклопедический Словарь, 1998, с. 208).
У педагогічній літературі науковці екстраполюють поняття «модель» на
освітній процес. Зокрема Т. Спіріна (2008) зауважує, що «модель – це знакова
система, за допомогою якої можна відтворити дидактичний процес, показати в
цілісності його структуру, функціонування та зберегти цю цілісність на всіх
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етапах дослідження» (с. 280). І. Зязюн (2008) визначає такі види моделей: фізичні,
що мають природу, близьку до оригіналу; речово-математичні, в яких фізична
природа відрізняється від прототипу, але можливий математичний опис, що
характеризує поведінку оригіналу; логіко-семантичні, що конструюються із
спеціальних знаків, символів, структурних схем (с. 209-222). Відповідно модель
відображає процес моделювання формування чи розвитку певної особистісної чи
професійної якості особистості.
Нам імпонує думка В. Різника (2013) про те, що моделювання дає змогу
відтворити не тільки статику дидактичного процесу, а і його динаміку. Наявність
науково обґрунтованої моделі навчального процесу дозволяє прогнозувати його
розвиток (с. 277-283).
В. Сластьонін (1998) зауважує, що у процесі моделювання важливо
розробити додаткову штучну або природню систему, яка знаходиться в певному
об’єктивному взаємозв’язку з предметом пізнання; здатна замінити його в певних
відносинах і подає в кінцевому результаті інформацію про моделюючий предмет
(с. 38).
Узагальнюючи положення науковців, зазначимо, що результативність,
позитивна динаміка застосування моделювання дозволяє обґрунтувати теоретикометодологічні засади розвитку певної особистісної і професійної якості в
освітньому процесі, оновити зміст навчання, розробити відповідні форми і методи
її формування з використанням педагогічного потенціалу базових, фахових
навчальних дисциплін, самостійної і науково-дослідницької роботи, виховної
складової професійної підготовки.
Мета моделі в педагогіці – це підвищення якості професійної підготовки
майбутніх фахівців з метою формування готовності їх до певного виду
професійної діяльності, особистісних рис і професійних якостей, вагомих для
успішної професійної діяльності, її різновидів. Створення моделі передбачає
здійснення імітування реальних умов шляхом створення спеціальних аналогів, в
яких відтворюються принципи організації освітнього процесу, визнається мета
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формування чи розвитку певної якості за допомогою моделі; основні компоненти,
етапи, форми і методи; об’єктивно існуючі взаємозв’язки між компонентами.
Відповідно модель формування готовності до управлінської діяльності
курсантів

у

процесі

фахової

підготовки

передбачає

структурування

цілеспрямованого змісту фахових дисциплін, активізацію самостійної і науководослідницької роботи, оновлення програм ознайомчої практики і стажування з
урахуванням проблем управлінської діяльності. Зміст моделі спрямовується на
розвиток у майбутніх фахівців професійно значущої якості – готовності до
управлінської діяльності курсантів, яка є результатом реалізації моделі (рис. 2.1).
Розроблена

нами

модель

враховує

положення

компетентнісного,

культурологічного, системного, особистісно орієнтованого, діяльнісного підходів.
Особистісно орієнтований підхід у контексті реалізації моделі формування
готовності до управлінської діяльності курсантів у процесі фахової сприяє
урахуванню особистісного потенціалу майбутнього офіцера, його здатності до
саморозвитку і самоудосконалення, дозволяє з’ясувати внутрішні мотиви
професійної діяльності, її різновиди, зокрема управлінської, охарактеризувати
його адаптивні здатності, рівень емоційно-вольової стійкості,

прогностичні

здібності, розвиненість комунікативної культури, а також здатностей комплексно
приймати управлінські рішення, почуття відповідальності, наполегливість,
дисциплінованість, оперативність, педагогічний такт, емпатійність тощо.
Культурологічний підхід вимагає необхідність у процесі професійної
підготовки курсантів розглядати формування їхньої готовності до управлінської
діяльності з позиції врахування особливостей управлінської культури, що
передбачає засвоєння ними ціннісних орієнтацій, усвідомлення взірця офіцера,
який має сформовані ціннісні орієнтири щодо виконання громадянського
обов’язку, сприймає постулати честі і гідності, закріплені історично у
правоохоронному середовищі, здатен реалізовувати культуру професійної,
управлінської діяльності, власний управлінський потенціал у повсякденному
спілкуванні з урахуванням сучасної соціально-політичної, культурної ситуації.
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Методологічний
блок

Мета: формування готовності до управлінської діяльності курсантів у процесі
фахової підготовки
Методологічні підходи:
діяльнісний; культурологічний;
системний; компетентнісний;
особистісно орієнтований.

Принципи: систематичності і послідовності
навчання; свідомості й активності; поєднання
різних форм і методів організації навчання;
науковості; позитивної мотивації; вибору
індивідуальної освітньої траєкторії; освітньої
рефлексії; випереджального навчання.

Компоненти:
- мотиваційно-ціннісний;
- понятійно-змістовий;
- операційно-діяльнісний;
- емоційно-вольовий.

Результат

Ціннісно регулятивний

сформований
мотиваційно ціннісний
компонент

Набуття знань,
збагачення тезаурусу
щодо специфіки
управлінської діяльності;
формування міцності і
системності знань.

Уведення змістових
модулів; самостійна
робота; портфоліо;
науковий гурток; робота в
малих групах; ознайомча
практика тощо.

Формування
управлінських,
організаторських,
комунікативних якостей;
умінь прийняття
управлінських рішень.

Збагачення змісту
дисциплін; самостійна
робота; комунікативні
тренінги; тренінги з
педагогічної майстерності;
практикуми; рольові й
ділові ігри; вікторини,
дискусії, стажування тощо.

Зорієнтованість на
самовдосконалення знань і
умінь щодо здійснення
управлінської діяльності.

Дискусії, групові й
індивідуальні бесіди,
«мозковий штурм»,
«дерево рішень»,
презентація проектів,
портфоліо тощо.

Когнітивний

Оновлення змісту фахових
дисциплін; семінари для
викладачів; відеолекторії;
зустрічі з в/службовцями;
екскурсії в музеї; науковий
гурток; бінарні лекції;
лекції-дискусії; бесіди;
тезаурус тощо.

Ціле мотиваційний

Формування мотивації,
спрямованості, ціннісних
орієнтацій щодо
здійснення управлінської
дільності.

Праксеологічний

Критерії

Особистісно рефлексивний

Форми і методи

Змістово актуалізаційний

Сутність

Практико орієнтований

Етапи

Рефлексивно оцінювальний

Рефлексивний
блок

Процесуальний
блок

Мотиваційно-цільовий
блок

Організаційно-педагогічні умови:
- оновлення змісту, форм і методів фахової підготовки;
- активізація науково-дослідницької і самостійної роботи;
- розроблення навчально-методичного супроводу формування готовності до управлінської
діяльності курсантів у процесі фахової підготовки.

сформований
понятійно змістовий
компонент

сформований
операційно діяльнісний
компонент

сформований
емоційно вольовий
компонент

Результат: сформована готовність до управлінської діяльності
курсантів у процесі фахової підготовки

Рис. 2.1. Модель формування готовності до управлінської діяльності
курсантів у процесі фахової підготовки.

127
Діяльнісний підхід у контексті реалізації моделі формування готовності до
управлінської діяльності курсантів у процесі фахової підготовки дозволяє
визначити діяльнісні аспекти готовності, відповідно визначити на цій основі
здатність до реалізації професійних, управлінських функцій, діяльнісну позицію
щодо прийняття управлінських рішень, усвідомлення необхідності власного
професійного розвитку «в дії» шляхом професійного удосконалення.
У процесі розроблення моделі формування готовності до управлінської
діяльності курсантів у процесі фахової підготовки нами був застосований також
системний підхід, сутність якого полягає у взаємозв’язку всіх елементів моделі
(етапів, блоків, компонентів, критерії і показників, рівнів готовності до
управлінської діяльності курсантів)
управлінська

діяльність

у розвитку.

розглядається

як

Зауважимо,

система,

яка

що власне

характеризується

багатофункціональністю (цілевказівна, оцінювальна, інформаційна, контрольна,
мотиваційна тощо), структурованістю та включає певні структурні елементи
(керуюча; керована, умовно-детермінуюча, взаємозв’язуюча між керуючою та
керованою

підсистемами).

Системний

підхід

становить

основоположну

методологічну базу моделі, адже створює можливості для визначення способів
організації

окремих

частин

(елементів)

системи

в

єдине

ціле,

взаємопідпорядкувати елементи системи і взаємодію їх. Відповідно з цим
підходом модель формування готовності до управлінської діяльності курсантів у
процесі фахової підготовки розглядається нами як цілісна система, компонентами
якої є мета, зміст, форми, методи і результати.
Теоретичні положення компетентнісного підходу дозволяють розглядати
готовність до управлінської діяльності курсантів як інтегральну властивість, яка
забезпечує формування управлінської компетентності у практичному вимірі
управлінської діяльності, що передбачає позитивну мотивацію до її здійснення,
здатність оцінювати ситуацію, виявляти волю і позитивні емоції у прийнятті
управлінських рішень, а також реалізовувати чітко сплановані управлінські дії.
Зважаючи на специфіку правоохоронного навчального середовища, у якому
відбувається

тісна

взаємодія

навчальної,

фахової,

науково-дослідницької,
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практичної і виховної складових професійної підготовки, що характеризується
субординаційністю комунікативного зв’язку між суб’єктами освіти, чіткою
регламентованість повсякденної діяльності, у процесі розроблення моделі
формування готовності до управлінської діяльності курсантів у процесі фахової
підготовки нами враховано педагогічні ресурси вищого навчального закладу
системи МВС.
З

урахуванням

положень

особистісно

орієнтованого,

діяльнісного,

системного, компетентнісного, культурологічного підходів у ході розроблення
моделі формування готовності до управлінської діяльності курсантів у процесі
фахової підготовки було акцентовано увагу на забезпеченні опанування
теоретичного матеріалу з проблем теорії і психології управління, оволодінні
курсантами уміннями приймати управлінські рішення, моделювати професійноуправлінські

ситуації,

здатністю

попередження

і

вирішення

проблем

управлінського спрямування, на збагаченні управлінського досвіду, формуванні
мотивації щодо ефективного здійснення управлінської діяльності, усвідомлення
необхідності рефлексії власних управлінських дій і прийнятих рішень, розвитку
здатності до постійного самонавчання, самоудосконалення, самовиховання.
У контексті розроблення моделі формування готовності до управлінської
діяльності майбутніх офіцерів у процесі фахової підготовки було обґрунтовано
основні дидактичні принципи її реалізації: принципи систематичності і
послідовності навчання, принцип свідомості й активності у навчанні, науковості,
принцип поєднання різних форм організації навчання, принцип позитивної
мотивації, принцип відбору індивідуальної освітньої траєкторії, принцип
освітньої

рефлексії,

принцип

випереджувального

навчання.

На

основі

теоретичних положень науковців (С. Гончаренко, Ю. Бабанський, В. Сластьонін
та

ін.)

з

проблеми

принципів

навчання

розкриємо

сутність

кожного,

екстраполюючи їх на проблему формування готовності до управлінської
діяльності майбутніх офіцерів у процесі фахової підготовки (Гончаренко, 2012;
Бабанський, 2007; Сластьонин, 2002).
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Принцип систематичності і послідовності навчання реалізується у
логічності структурування змісту дисциплін, використанні форм і методів,
регламентованості змісту, програм,

підручників, посібників, застосуванні

контрольних заходів. Системність передбачає вичленення у процесі послідовного
вивчення

дисциплін

функціональних

ключових

результатів,

понять,

установлення

представлення

їх

причинних

ґенези,

і

сутності,

міждисциплінарних зв’язків.
Принцип свідомості й активності у навчанні зумовлює активну роль
курсанта у процесі учіння, коли він є його суб’єктом, що виявляється у прояві
уваги до проблем, самостійності здобуття інформації, оригінальності узагальнень
і суджень, конкретизації знань, виправленні власних неточностей, виявленні
аргументованої особистісної позиції щодо проблеми, раціоналізації навчання і
самонавчання
Принцип науковості передбачає опертя змісту навчальної дисципліни,
практичної підготовки на досягнення науки, формування основ наукового
світогляду,

раціонального

мислення,

набуття

умінь

наукового

пошуку,

раціонального використання наукової літератури, довідниково-енциклопедичних,
лексикографічних

видань,

здатності

використовувати

способи

наукової

організації праці.
Принцип поєднання різних форм і методів організації навчання втілюється
у раціональному використанні словесних, наочних, практичних, пошукових
методів, методів стимулювання і мотивації, контролю і самоконтролю,
аудиторних (лекції, практикуми, семінари тощо) і позааудиторних (екскурсії,
вікторини, відеолекторії тощо) форм навчання, їх ефективному поєднанні на
проблемних, розвивальних, творчих засадах, змісту освіти.
Принцип позитивної мотивації передбачає усвідомлення необхідності
навчання, опанування теоретичного матеріалу, набуття практичних умінь,
стимулювання внутрішніх мотивів до навчання, розвитку інтересів, потреб,
прагнення до пізнання, професійного та особистісного розвитку, реалізації себе у
професійному середовищі, поваги до фаху.

130
Принцип відбору індивідуальної освітньої траєкторії реалізується у виборі
цілей, завдань, форм і методів навчання і зумовлює особистісний і професійний
розвиток особистості шляхом

стимулювання особистісної самореалізації,

толерантного ставлення до вибору курсанта, його навчальної, науководослідницької діяльності,

включеність

у процес

власного

професійного

удосконалення, саморозвитку.
Принцип освітньої рефлексії передбачає усвідомлення способів майбутньої
діяльності, тлумачення смислових особливостей різних видів професійної
діяльності, розуміння проблем, пов’язаних із майбутнім фахом, здатність
формулювати рефлексивні оцінки щодо змісту навчання, самоусвідомлення
власних професійних умінь і особистісних якостей, що мають забезпечити
ефективність здійснення професійних функцій.
Принцип випереджувального навчання передбачає наповнення освітнього
процесу професійно спрямованим сенсом, «занурення» курсантів у реальні умови
професійного середовища, що сприяє формуванню як пізнавальних, так і
соціальних мотивів оволодіння готовністю до різних видів професійної
діяльності, зокрема управлінської, формування здатності долати проблеми
професійного характеру, використання додаткового матеріалу з метою більш
тісного зв’язку теорії і практичної діяльності.
Модель формування готовності до управлінської діяльності майбутніх
офіцерів у процесі фахової підготовки реалізувалася на різних етапах навчання у
вищому навчальному закладі системи МВС ІV рівня акредитації. З метою
представлення логічності процесу формування готовності до управлінської
діяльності курсантів розглянемо ці етапи більш детально.
Процес формування готовності до управлінської діяльності майбутніх
офіцерів у процесі фахової підготовки ми умовно поділили на кілька
взаємопов'язаних етапів: ціле-мотиваційний, змістово-актуалізаційний, практико
орієнтований, рефлексивно-оцінний.
На ціле-мотиваційному етапі відбувається врахування соціальних запитів
суспільства на підготовку мотивованого до здійснення управлінської діяльності
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майбутнього офіцера. На цьому етапі курсанти ще недостатньо усвідомлюють
специфіку майбутнього фаху, не вміють моделювати професійні ситуації, які
вимагають прийняття управлінських рішень. На нашу думку, саме цей етап варто
використовувати для формування мотиваційно-ціннісного компоненту готовності
майбутніх офіцерів до управлінської діяльності.
На цьому етапі

під час опанування фахових дисциплін, виховної роботи

важливо визначити наявний у студентів рівень знань, умінь і професійних і
особистісних якостей, які відображають їхню готовність до здійснення в
майбутньому

управлінської діяльності;

спрямовувати

діяльність

викладачів

(педагогів-тюторів) на формування чіткого уявлення курсантів про управлінську
діяльність, формування необхідних управлінських якостей (організація наукових,
науково-методичних семінарів). Формування мотивації, ціннісних установок щодо
необхідності формування готовності до управлінської діяльності курсантів у процесі
проведення годин інформування, виховних заходів, відеолекторіїв, зустрічей з
правоохоронцями-практиками,

ознайомлення

з

досвідом

відомих

військовослужбовців, використання педагогічного потенціалу кіномистецтва з
військової, правоохоронної тематики та засобами музейної педагогіки.

З

урахуванням сучасних запитів суспільства на конкурентоздатного фахівця
правоохоронної сфери виникає необхідність ознайомлення з досвідом України і
зарубіжжя професійної підготовки відповідних осіб, формування у них здатності
до прийняття управлінських рішень, здійснення управлінської діяльності. За
допомогою різних форм і методів формується мотивація, потреба, ціннісні
орієнтації,

спрямованість

на

розвиток

управлінських,

комунікативних,

організаторських умінь, здатність прийняття управлінських рішень (оновлення
змісту фахових дисциплін, залучення до проектної роботи, самостійної і науководослідної роботи у межах діяльності наукового гуртка, під час підготовки до
практичних і семінарських занять, проведення дискусій, бінарних лекцій, лекційдискусій тощо.
На змістово-актуалізаційному етапі закладаються основи когнітивного
досвіду формування готовності до управлінської діяльності курсантів у процесі
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фахової підготовки. Відповідно на цьому етапі формується понятійно-змістовий
компонент готовності. Курсанти вчаться працювати з інформацією, опановують
законодавчі, довідниково-енциклопедичні, навчально-методичні, інформаційноелектронні ресурси з проблем теорії і психології управління, професійних
функцій,

можуть

виявляти

готовність

до

прийняття

аргументованого

управлінського рішення, здатність корегувати власну позицію відповідно до
професійної ситуації.
Під

час

опанування

дисциплін

фахового

спрямування

здійснюється

особистісне включення курсантів у процес оволодіння теоретичними знаннями,
управлінськими уміннями, створюються умови для формування готовності
майбутніх офіцерів до управлінської діяльності. На цьому етапі виникає
необхідність у збагаченні змісту фахових дисциплін матеріалом із проблем
управлінської діяльності, розроблення проблемних модулів

щодо опанування

інформації про особливості управлінської діяльності у правоохоронній сфері,
розроблення навчально-методичного забезпечення вивчення фахових дисциплін,
оновлення форм і методів навчання (професійно орієнтовані завдання, дискусії,
робота в малих групах, укладання тезаурусу тощо) під час проведення практичних і
семінарських занять з урахуванням особливостей управлінських функцій майбутніх
офіцерів, активізації самостійної і науково-дослідницької роботи в межах діяльності
наукового гуртка, надання курсантам в електронному варіанті «методичного
портфоліо», мотивування на укладання власного портфоліо.
На практико-орієнтованому етапі створюються умови для формування
операційно-діяльнісного

компонента

готовності

майбутніх

офіцерів

до

управлінської діяльності. Курсанти опановують проблемні змістові модулі
фахових дисциплін, у яких поглиблюються теоретичні знання з питань
управлінської діяльності з проекцією на майбутній фах. Викладачі активізують
пізнавальну діяльність курсантів шляхом застосування таких форм і методів
навчання, як: метод проектів, вікторини, комунікативні тренінги, тренінги з
розвитку педагогічної майстерності, фасилітативні методи (ділові і рольові ігри,
професійно орієнтовані ситуації, моделювання) тощо, що пов’язано з практичним
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застосуванням теоретичних знань безпосередньо на практиці.

Їхня діяльність

активізується у напрямі виконання завдань для самостійної та індивідуальної
роботи, залучення до активної науково-дослідницької роботи (участь у
конференціях всеукраїнського, міжвузівського рівнів, підготовки матеріалів до
друку у збірниках статей). На зазначеному етапі згідно з навчальним планом
підготовки майбутніх офіцерів курсанти проходять стажування, що спрямоване
на набуття курсантами практичних умінь на посадах командирів взводів,
формування у них професійних умінь і навичок відповідно до майбутніх
функціональних обов'язків, виховання потреби систематично поновлювати свої
знання та застосувати їх у практичній діяльності, прищеплення інтересу до
обраної професії офіцера.
На рефлексивно-оцінювальному етапі створюються умови для формування
емоційно-вольового компоненту готовності до управлінської діяльності майбутніх
офіцерів. Курсантами рефлексуються власні теоретичні знання, професійні уміння,
професійні дії на основі отримання зворотного зв’язку. Цей етап спрямований на
аналіз і самоаналіз знань з проблем управлінської діяльності, комунікативних,
організаторських,

управлінських

умінь.

Формуються

рефлексивні

оцінки

можливостей ефективного здійснення управлінської діяльності, готовності до
виконання управлінських функцій шляхом застосування таких форм і методів, як:
групові та індивідуальні бесіди, дискусії, «мозкововий штурм», метод «Дерево
рішень», презентація проектів, аналіз портфоліо курсантів тощо.
Визначені етапи взаємопов’язані, їх наступність спостерігається упродовж
усього терміну навчання. Результатом реалізації кожного етапу є сформованість
компонентів готовності до управлінської діяльності майбутніх офіцерів.
Модель формування готовності до управлінської діяльності майбутніх
офіцерів

до

управлінської

діяльності

у

процесі

фахової

підготовки

характеризується такими ознаками: цілісністю, інтегративністю, логічністю,
рівневістю.
Цілісність

зумовлена

взаємозв’язком

кожної

складової

моделі,

взаємопроникненістю мотиваційно-цільового, процесуального, рефлексивного
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блоків. Кожний компонент спрямований на досягнення цілісності, але не
обмежується нею.
Інтегративність. Модель характеризується інтеграцією професійних і
особистісних якостей, індивідуального досвіду й актуалізацією засвоєння знань з
теорії управління, управлінських умінь, управлінської культури майбутніх
офіцерів,

що

забезпечується

реалізацією

теоретичного,

методологічного,

операційного, особистісного змісту управлінської діяльності.
Логічність.

Модель

забезпечує

зв'язок

змісту

фахової

підготовки,

самостійної, науково-дослідницької діяльності, різних форм і методів навчання,
практичної і виховної складових з метою формування готовності майбутніх
офіцерів до управлінської діяльності.
Рівневість. Модель передбачає просування особистості від одного рівня
сформованості готовності до управлінської діяльності курсантів до іншого. Кожен
попередній рівень зумовлюється наступним.
Таким чином, модель формування готовності до управлінської діяльності
курсантів у процесі фахової підготовки визначено як схематичне відображення
розгорнутого в часі процесу навчання, що побудована з урахуванням положень
особистісно орієнтованого, системного, компетентнісного, культурологічного,
діяльнісного підходів, принципів систематичності і послідовності навчання,
свідомості й активності у навчанні, науковості, поєднання різних форм організації
навчання, позитивної мотивації, відбору індивідуальної освітньої траєкторії,
принцип

освітньої

рефлексії,

випереджувального

навчання.

Модель

характеризується цілісністю, інтегративністю, рівневістю і логічністю та
адекватно представляє зміст, структуру, форми, методи, умови пізнавальної і
практичної діяльності курсантів, що реалізуються поетапно (ціле-мотиваційний,
змістово-актуалізаційний, практико орієнтований, рефлексивно-оцінювальний
етапи), а її результатом є їхня готовність до управлінської діяльності.
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Висновки до другого розділу
У результаті аналізу наукових джерел, вивчення стану формування
готовності до управлінської діяльності курсантів у вищих навчальних закладах
МВС України, узагальнення специфіки організації освітнього процесу у
навчальних

закладах

правоохоронного

спрямування

визначено

сутність

організаційно-педагогічних умов формування готовності до управлінської
діяльності майбутніх офіцерів у процесі фахової підготовки як єдності зовнішніх і
внутрішніх чинників освітнього середовища вищого навчального закладу системи
МВС, що регламентується взаємодією трьох рівнів організації освітнього процесу
на основі генералізації (інституційного, управлінського, технологічного), що
забезпечує розвиток необхідної професійної якості майбутніх фахівців з
урахуванням запитів суспільства та потреб особистості.
Обґрунтовано, що першою організаційно-педагогічною умовою є оновлення
змісту, форм і методів фахової підготовки з метою формування готовності до
управлінської діяльності курсантів, що зумовлює необхідність оновлення змісту
фахових дисциплін шляхом збагачення тематики навчальних і робочих програм,
розроблення проблемних змістових модулів, лекцій, практичних і семінарських
занять фахових дисциплін («Управління повсякденною діяльністю», «Тактична
підготовка військ», «Службово-бойова діяльність», «Українська мова (за
професійним спрямуванням)», «Історія військ і військового мистецтва»), програм
ознайомчої

практики

і

стажування;

використання

інтерактивних

форм

пізнавальної діяльності (лекція-дискусія, бінарна лекція, рольові ігри, проведення
відеолекторіїв), виховні заходи (зустрічі з військовослужбовцями, керівним
складом),

вікторини;

методів

(тренінги

з

педагогічної

майстерності,

комунікативні тренінги, метод проектів, метод мозкового штурму, дискусія,
професійно орієнтовані ситуації, практикуми, фасилітація, засоби музейної
педагогіки); організація семінарів для викладачів фахових дисциплін з проблем
досвіду управлінської культури правоохоронних органів в Україні і зарубіжжі,
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питань використання форм і методів формування готовності до управлінської
діяльності курсантів щодо набуття викладачами функцій «педагога-тьютора».
З’ясовано, що другою педагогічною умовою є активізація науководослідницької та самостійної роботи курсантів з метою формування їхньої
готовності до управлінської діяльності у процесі фахової підготовки, що
передбачає організацію науково-дослідницької діяльності курсантів з метою
участі у конференціях всеукраїнського і міжвузівського рівнів, наукових
семінарах;

організація

самостійної

роботи

шляхом

надання

курсантам

індивідуальних завдань, завдань для самоконтролю в межах розробленого
«методичного портфоліо» до фахових дисциплін; проведення консультації з
курсантами з метою підготовки доповідей, презентаційних матеріалів, тез до
конференцій, методичних семінарів у межах діяльності наукового гуртка;
організація проектної діяльності з питань ефективності управлінської діяльності
відповідно до обраного фаху.
Третьою

педагогічною

умовою

визначено

розроблення

навчально-

методичного супроводу. Розроблено методичні рекомендації «Формування
готовності до управлінської діяльності курсантів у процесі фахової підготовки у
вищих навчальних закладах МВС України»; удосконалено навчальні програми
фахових

дисциплін

(«Управління

повсякденною

діяльністю

підрозділів»,

«Тактична підготовка військ», «Службово-бойова діяльність», «Українська мова
(за професійним спрямуванням)», «Історія військ і військового мистецтва»),
програми ознайомчої практики і стажування, форми і методи пізнавальної,
практичної,

самостійної,

науково-дослідницької

роботи,

спрямовані

на

формування готовності до управлінської діяльності курсантів у процесі фахової
підготовки.
Організаційно педагогічні умови спрямовані на упровадження моделі
формування готовності до управлінської діяльності майбутніх офіцерів у процесі
фахової підготовки, що ґрунтується на положеннях методологічних підходів
(діяльнісного,

особистісно

орієнтовного,

культурологічного,

системного,

компетентнісного), реалізується у межах мотиваційно-цільового, процесуального,
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рефлексивного блоків, у процесі ціле-мотиваційного, змістово-актуалізаційного,
практико-орієнтованого, рефлексивно-оцінного етапів. Результатом реалізації
моделі є сформований високий і середній рівні готовності до управлінської
діяльності у майбутній професійній діяльності.
Визначено критерії і показники готовності до управлінської діяльності
курсантів, сформованої у процесі фахової підготовки, відповідно до структури
готовності.
Мотиваційно-ціннісному компоненту

відповідає ціннісно-регулятивний

критерій готовності до управлінської діяльності курсантів, сформованої в
результаті фахової підготовки, що визначає мотивацію, ціннісні орієнтири,
спрямованість майбутнього офіцера на здійснення означеного виду діяльності,
здатність до професійного розвитку у професійному середовищі. Показниками
ціннісного-регулятивного критерію є мотивація до здійснення майбутньої
управлінської діяльності, спрямованість на здійснення відповідного виду
діяльності та сформованість ціннісних орієнтацій.
Понятійно-змістовий компонент характеризується через когнітивний
критерій, який визначає рівень оволодіння фаховими знаннями з проблем
управлінської діяльності майбутніх офіцерів, прийняття управлінських рішень;
рівень обізнаності курсанта зі специфікою управлінської діяльності у системі
МВС, здатність до застосування теоретичних знань у процесі професійного й
особистісного саморозвитку. Показниками критерію є знання щодо специфіки
управлінської діяльності офіцера, володіння тезаурусом з проблем управлінської
діяльності, міцність і системність знань щодо управлінської діяльності.
Операційно-діяльнісний компонент готовності до управлінської діяльності,
сформованої у результаті фахової підготовки, визначається праксеологічним
критерієм, який виявляється у здатності майбутнього офіцера в управлінській
діяльності
проектувати

застосовувати
процес

фахові

уміння,

управлінської

характеризує

діяльності,

уміння

поетапність

курсанта
реалізації

управлінських рішень, володіти основними формами та методами здійснення
управлінської діяльності, реалізовувати практично основні завдання, функції,
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принципи управлінської діяльності. До показників праксеологічного критерію
належать: володіння управлінськими й організаторськими здатностями, здатність
прийняття управлінських рішень, наявність комунікативних умінь.
Емоційно-вольовому

компоненту

відповідає особистісно-рефлексивний

критерій, що визначає здатність курсантів рефлексивно оцінювати власну
управлінську діяльність, діяльність колег і підлеглих, їхню здатність до
професійного

й

особистісного

саморозвитку,

виражає

самооцінку

щодо

ефективності прийняття управлінських рішень. Показниками особистіснорефлексивного критерію визначено самооцінку особистісних якостей щодо
здійснення управлінської діяльності; самоаналіз управлінських якостей щодо
здійснення відповідного виду діяльності; орієнтацію на самовдосконалення,
саморозвиток готовності до управлінської діяльності курсантів у майбутньому.
На основі визначених критеріїв і компонентів готовності до управлінської
діяльності

курсантів,

що

формується

в

результаті

фахової

підготовки,

схарактеризовано рівні сформованості цієї якості:
− високий (яскраво виражені мотиваційні установки щодо здійснення
управлінської діяльності,
управлінських,
розвиток

спрямованість,

організаторських,

професіоналізму,

ціннісні орієнтири на

комунікативних якостей,

самоствердження

у

розвиток

що забезпечує

професії;

володіння

міждисциплінарними знаннями особливостей управлінської діяльності, її мети,
засобів, етапів прийняття управлінських рішень; здатність до проектування
системних знань з теорії і практики управлінської діяльності у професійному
середовищі; вияв критичності, вміння працювати з людьми, орієнтуватися у
нестандартних

ситуаціях,

рішучості,

цілеспрямованості,

стресостійкості,

гнучкості поведінки, відповідальності, принциповості, здатності до знаходження
нестандартності управлінських рішень і прогнозування їх наслідків; володіння
педагогічним тактом, здатністю переконувати, оцінювати власні знання й уміння;
мотивацією до професійного розвитку у сфері управлінської діяльності);
− середній рівень (нечітко виражена мотивація, потреба, спрямованість,
ціннісні

установки

до

здійснення

майбутньої

управлінської

діяльності,
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самоствердження у професійному середовищі; недостатньо цілісне уявлення про
основні

поняття

управлінської

діяльності;

усвідомлене

співвіднесення

теоретичного матеріалу щодо специфіки управлінської діяльності з власною
професією; нечастий прояв управлінських, організаторських, комунікативних
умінь; виявлення здатності до прийняття нестандартних рішень, фрагментарне
прогнозування результатів прийняття управлінських рішень, вияв наполегливості,
самостійності, конструктивності на всіх етапах їх реалізації; недостатньо чітке
оцінювання власних особистісних (вольових, емоційних) якостей; несистемність
у здійсненні рефлексивного оцінювання щодо ефективності управлінської
діяльності; виявленні суб’єктивності у проектуванні знань щодо сутності,
завдань, засобів управління у власній управлінській діяльності; недостатня
спрямованість на саморозвиток і самовдосконалення в управлінській професійній
сфері);
− низький рівень (недостатня мотивація, потреба, ціннісна позиція і
спрямованість до здійснення майбутньої управлінської діяльності; відсутність
потреби у здійсненні означеної діяльності; володіння фрагментарними знаннями
щодо специфіки управлінської діяльності, мети, засобів, етапів прийняття
управлінських рішень, ресурсів, що забезпечують ефективність управлінської
діяльності; незначне виявлення управлінських, організаторських, комунікативних
умінь; нечітко виражена здатність до передбачення наслідків ухвалення рішень,
до переконання, самостійності суджень; фрагментарне оцінювання власних
емоційних реакцій, вольових якостей, які забезпечують результативність й
успішність

здійснення

управлінської

діяльності;

нечітко

виражена

спроектованість мети на самоудосконалення і саморозвиток шляхом набуття
нових знань, розвитку відповідних фахових умінь у процесі майбутньої
управлінської діяльності.
Результати дослідження відображено у розділі, викладено в публікаціях
автора (Троцький, 2017а; Троцький, 2011; Троцький, 2012; Троцький, 2017с).
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РОЗДІЛ ІІІ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ
ФОРМУВАННЯ

ГОТОВНОСТІ

ДО

УПРАВЛІНСЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

КУРСАНТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
У третьому розділі представлено аналіз проведеного констатувального
експерименту, в ході якого виявлено стан готовності до управлінської діяльності
курсантів, що формується у процесі фахової підготовки, за визначеними
критеріями, показниками і рівнями. Викладено хід формувального експерименту,
спрямованого на перевірку ефективності організаційно-педагогічних умов і
моделі формування готовності до управлінської діяльності курсантів у процесі
фахової підготовки. Проаналізовано результати експериментальної роботи щодо
впровадження організаційно-педагогічних умов і моделі формування готовності
до управлінської діяльності курсантів у процесі фахової підготовки.
3.1. Організація і проведення констатувального експерименту
Експериментальна робота щодо перевірки організаційно-педагогічних умов
і впровадження моделі формування готовності до управлінської діяльності
курсантів у процесі фахової підготовки здійснювалась на базі Харківського
національного університету внутрішніх справ (м. Харків), Академії Державної
пенітенціарної

служби

(м. Чернігів),

Навчально-наукового

інституту

№3

Національної академії внутрішніх справ України (м. Київ), Національної академії
Національної

гвардії

України

університет

внутрішніх

(м. Харків),

справ

Дніпропетровський

(м. Дніпро)

протягом

державний

2011–2016 рр.

Констатувальним експериментом було охоплено 280 курсантів, формувальним –
222 особи: 110 – становили контрольну групу, 112 – експериментальну групу.
Було залучено 16 викладачів, які сприяли здійсненню експериментальної роботи.
Метою констатувального експерименту було:
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1) розробити

діагностичний

інструментарій

щодо

виявлення

стану

сформованості готовності до управлінської діяльності курсантів у процесі фахової
підготовки;
2) здійснити аналіз навчальних планів і програм дисциплін фахового
спрямування щодо потенціалу формування готовності майбутніх офіцерів до
управлінської діяльності;
3) проаналізувати стан готовності курсантів до управлінської діяльності,
що формується у процесі фахової підготовки відповідно до визначених критеріїв,
показників та рівнів.
Констатувальний експеримент передбачав реалізацію двох етапів. На
першому етапі було проаналізовано навчальні програми фахових дисциплін у
вищих навчальних закладах системи МВС щодо потенціалу формування
готовності до управлінської діяльності майбутніх офіцерів, а також підібрано та
розроблено діагностичний інструментарій щодо виявлення стану сформованості
готовності до управлінської діяльності курсантів у процесі фахової підготовки.
Другий етап констатувального експерименту мав на меті визначити
початковий рівень сформованості готовності до управлінської діяльності
курсантів у процесі фахової підготовки відповідно до визначених критеріїв,
показників і рівнів, що слугувало основою для поділу груп на контрольні та
експериментальні, а також для визначення у наступному формувальному
експерименті динаміки сформованості означеної якості.
У результаті реалізації першого завдання упродовж 2011 – 2013 рр. було
проаналізовано зміст навчальних планів і програм з фахових дисциплін у вищих
навчальних закладах системи МВС, що дозволило визначити потенційні
можливості щодо формування готовності майбутніх офіцерів до управлінської
діяльності.
Аналіз навчальних планів Національної академії внутрішніх справ м. Києва,
Харківської академії внутрішніх справ, Навчально-наукового інституту №3
(факультету №2 – підготовки фахівців для Національної гвардії України
Національної академії внутрішніх справ м. Києва (додаток Б), засвідчив, що вони
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побудовані таким чином, щоб максимально наблизити навчальні дисципліни до
потреб правоохоронної діяльності. Відповідно ці дисципліни частково спрямовані на
формування готовності курсантів до управлінської діяльності, окремі з них мають
вагомий потенціал щодо отримання знань, набуття вмінь, навичок з управлінської
діяльності майбутніми офіцерами у процесі фахової підготовки. Так, у навчальному
плані

Національної

академії

внутрішніх

справ

підготовки

освітньо-

кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з галузі знань 0304 «Право» за напрямом
підготовки 6.030401 «Правознавство» 3 з 49 стосуються аспектів управлінської
діяльності,

зокрема

«Українська

мова

(за

професійним

спрямуванням)»,

«Управління діяльністю підрозділів у мирний час» (72 год.), «Риторика» (36 год.).
У навчальному плані підготовки фахівців ступеня вищої освіти бакалавра
спеціальності «Право» Навчально-наукового інституту № 3 факультету № 2 –
підготовки фахівців для Національної гвардії України Національної академії
внутрішніх справ дисципліни наявні дисципліни, які мають

потенціал щодо

формування готовності курсантів до управлінської діяльності – представлено 5 з 46
(«Українська мова професійного спрямування» (150 год.), « Основи військового
управління»

(90 год.),

«Службово-бойова

діяльність

підрозділів»

(90 год.),

«Управління повсякденною діяльністю підрозділів» (60 год.), «Тактична підготовка
військ» (480 год.).
У контексті дослідження важливим є аналіз програм навчальних дисциплін,
які мають потужний потенціал щодо формування готовності курсантів до
управлінської діяльності.
Приводимо як приклад, програма навчальної дисципліни «Управління
повсякденною діяльністю підрозділів» є фаховою дисципліною і відповідно до
освітньо-професійної програми підготовки належить до професійно орієнтованих
дисциплін. Дисципліна розрахована на 54 годин, з них на лекційний матеріал
відводиться 16 годин, семінарські – 10, практичні – 10, самостійні – 36 годин.
Зокрема, у темі «Вступ. Наука управління підрозділами у мирний час», яка
вивчається в межах 4 годин, розкривається сутність управління; мета, засоби та
методи управління; основні положення, принципи та категорії управління;
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система управління, основні її елементи та порядок функціонування; зміст і
структура діяльності управління командира. Однак опанування цієї теми
розраховано на ознайомлення курсантів з практичним плануванням бойової
підготовки в підрозділі, організацією основних заходів із служби військ і ведення
військового господарства, проведення заходів із забезпечення постійної бойової
готовності підрозділу, але частково враховуються особливості управлінської
діяльності у правоохоронній сфері.
У межах фахової дисципліни «Службово-бойова діяльність підрозділів», яка
також є фаховою, розглядаються такі теми, як: «Основи організації службовобойової діяльності підрозділу Національної гвардії України», «Основи службовобойової діяльності військових частин і підрозділів з охорони органів державної
влади», що надає курсантам можливості опанувати знаннями щодо змісту роботи
командира взводу, командира роти з організації і керівництва службово-бойовою
діяльністю підрозділу; основами управління й організацією взаємодії та
практичним

уміннями

в

ролі

начальника

варти

(військового

наряду),

організовувати та керувати бойовою службою особового складу за звичайних
умов, подій і за різкого ускладнення обстановки; організовувати та керувати
бойовою службою варт, військових нарядів, які споряджаються від підрозділу
(проводити підготовку варт і військових нарядів, віддавати накази, проводити
бойовий розрахунок, здійснювати контроль за несенням бойової служби,
підводити підсумки).
Водночас, необхідно зазначити, що змістовий акцент у дисципліні
зроблено більше на проблеми організації службово-бойової діяльності, яка не
можлива без правильно організованих управлінських дій майбутніх офіцерів за
надзвичайних обставин та у воєнний час. Тому змістове наповнення тем вимагає
внесення коректив і відповідних доповнень.
У змісті дисципліни

«Тактична

підготовка

військ» вивчення

тем

«Проведення занять в ролі командира відділення», «Робота командира взводу
щодо організації службово-бойової діяльності взводу», «Участь командира взводу
у підготовці та керівництві бойовою службою варт, військових нарядів, які
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споряджаються від взводу» спрямовується на опанування майбутніми офіцерами
знаннями щодо змісту роботи командира взводу, командира роти з організації і
керівництва службово-бойовою діяльністю підрозділу; основами управління і
організацію взаємодії та набуття ними умінь організовувати та керувати
службово-бойовою діяльністю взводу, роти; керувати діями взводу (роти) в
спеціальній операції. На жаль, розгляду проблем управління як основи службовобойової діяльності командира взводу, роти, заступника командира батальйону не
приділено спеціальної уваги.
Таким чином, аналіз

навчальних планів і програм вищих навчальних

закладів МВС України засвідчив, що хоча вони містять теми з основ
управлінської діяльності, але у процесі навчання ці аспекти розглядаються
епізодично та використовуються частково, відсутня цілісність подачі матеріалу.
Також у фаховій підготовці курсантів спостерігається процес оптимізації
навчального навантаження, у результаті чого відбулось вилучення з навчальних
планів таких дисциплін, як «Психологія управління», «Риторика», зменшення
навчальних годин, відведених на опанування педагогічних аспектів професійної,
управлінської діяльності офіцерів (зокрема «Військова педагогіка», «Загальна
педагогіка).
Ефективності процесу формування готовності до управлінської діяльності
курсантів сприятиме оновлення змісту, методів і форм фахових дисциплін
«Управління повсякденною діяльністю підрозділів», «Тактична підготовка
військ», «Службово-бойова діяльність» тощо, а також збагачення проблематикою
з

проблем

управлінської діяльності

тематики

науково-дослідної роботи,

самостійної діяльності, створення навчально-методичного супроводу з зазначених
предметів, що дозволить реалізувати відповідні організаційно-педагогічні умови
формування готовності до управлінської діяльності курсантів у процесі фахової
підготовки.
На першому етапі також було розроблено діагностичний інструментарій
щодо виявлення рівнів сформованості готовності до управлінської діяльності
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курсантів у процесі фахової підготовки, відібрано методики з метою вияву стану
цієї якості за визначеними критеріями і показниками.
На другому етапі констатувального експерименту було застосовано
розроблений

і

підібраний

діагностичний

інструментарій

щодо

стану

сформованості готовності до управлінської діяльності курсантів у процесі фахової
підготовки у вищих навчальних закладах системи МВС України; розроблено
анкети, тестові завдання, питання щодо проведення бесід з курсантами і
викладачами, які забезпечують освітній процес, викладають фахові дисципліни.
Основою добору діагностичного інструментарію слугували практико орієнтовані
праці педагогів, психологів, управлінців.
Узагальнимо результати застосування діагностичного інструментарію з
метою аналізу стану сформованості готовності до управлінської діяльності
курсантів у процесі фахової підготовки за визначеними критеріями, показниками
і рівнями (таблиця 3.1).
Таблиця 3.1.
Рівні готовності курсантів до управлінської діяльності
у процесі фахової підготовки на констатувальному етапі експерименту
(n = 280)
Рівні
Критерій

Показники

1 показник

2 показник
Ціннісно-регулятивний
3 показник

Всього

Високий

Середній

Низький

3

23

55

1,1%

8,2%

19,6%

6

43

61

2,1%

15,4%

21,8%

5

41

43

1,8%

14,6%

15,4%

14

107

159

5,0%

38,2%

56,8%
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Таблиця 3.1. (продовження)
1 показник

2 показник
Когнітивний
3 показник

Всього

1 показник

2 показник
Праксеологічний
3 показник

Всього

1 показник

Особистіснорефлексивний

2 показник

3 показник

Всього

Всього у середньому

10

34

24

3,6%

12,1%

8,6%

11

49

42

3,9%

17,5%

15,0%

9

50

51

3,2%

17,9%

18,2%

30

133

117

10,7%

47,5%

41,8%

11

48

49

3,9%

17,1%

17,5%

8

54

45

2,9%

19,3%

16,1%

7

33

25

2,5%

11,8%

8,9%

26

135

119

9,3%

48,2%

42,5%

1

14

57

0,4%

5,0%

20,4%

2

28

62

0,7%

10,0%

22,1%

2

44

68

0,7%

15,7%

24,3%

7

86

187

2,5%

30,7%

66,8%

19

116

145

6,8%

41,4%

51,8%

Ціннісно-регулятивний критерій. Для аналізу показника «мотивація до
здійснення

майбутньої

управлінської

діяльності»

ціннісно-регулятивного

критерію готовності до управлінської діяльності курсантів у результаті фахової
підготовки було розроблено анкету для визначення мотивації до управлінської
діяльності (додаток Ґ). Курсанти на питання «Які мотиви спонукають Вас до
управлінської діяльності?» зазначили, що основними мотивами до здійснення
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управлінської діяльності є матеріальні (43%), пізнавальні (12%), моральні (21%),
професійні (14%). З-поміж відповідей на це питання переважали такі: «прагну
бути керівником», «хочу бути командиром взводу», «бажаю ефективно
працювати у команді», «маю прагнення налагодити професійні контакти» тощо.
Відповідаючи на питання «Чи вважаєте Ви престижним займатись управлінською
діяльністю?», майбутні офіцери переважно відповіли «не задумувався», інші
«так», «ні»; дехто самостійно відповів «бути начальником – мати владу»,
«управлінська діяльність приносить матеріальну користь», «керувати людьми –
престижно» тощо.
У відповідях на питання «Чи можете Ви самореалізуватись у професії через
управлінську діяльність?» переважали такі: «не задумувався» – 65%, «так» – 17%,
«ні» – 7%. Серед відповідей домінували такі, як: «не знаю, чи зможу займатись
управлінською діяльністю», «я не володію хистом до управління іншими
людьми», «у мене немає організаторських здібностей» тощо.
Питання «Чи відчуватимете Ви себе психологічно захищеним, здійснюючи
управлінську діяльність?» викликало багато суперечностей, зокрема відповіді
«так» – 13%, «ні» – 10%, «не задумувався» – 42%; інші відповіді (35%) – «не
впевнений, що матиму психологічний комфорт, якщо буду керівником», «не
відчуватиму себе комфортно, якщо буду здійснювати управлінську діяльність»
тощо.
У відповідях на питання «На Ваше переконання, рівень Вашої самооцінки
підвищиться, якщо у майбутньому Ви будете здійснювати управлінську
діяльність?» домінували відповіді: «не задумувався» – 18%, «так» – 22%, «ні» –
34%, інші відповіді – «я хочу працювати так, щоб мене поважали інші», «моя
самооцінка залежить від думки моїх колег», «мені важливо, щоб керівництво
оцінювало мої зусилля» (26%) тощо.
З-поміж прагнень до реалізації потреби в управлінській діяльності курсанти
визначили такі, як «реалізація інтелектуальних здібностей» (23%); «можливість
самостійно приймати рішення» (17%); «спілкування з професіоналами» (21%);
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інші відповіді (39%) – «я хочу гарно заробляти», «відчуваю у собі здібності
впливати на інших людей», «я загалом не відчуваю в собі такої потреби» тощо.
На питання «Чи вважаєте Ви, що управлінська діяльність дає можливість
виявляти владу над людьми?» домінували відповіді «не замислювався» (39%),
«так» – 20%, «ні» – 15%, інші відповіді (26%) – «я не прагну керувати людьми»,
«відчуваю себе більше підлеглим, ніж керівником», «комфортно працювати під
керівництвом розумного начальника», «відчуваю у собі схильності щодо
психологічного тиску на інших» тощо.
Відповівши на питання «На Вашу думку, управлінська діяльність створює
умови для кар’єрного зростання?», курсанти зазначили, що не задумувалися –
34%, «так» – 25%, «ні» – 13%. Серед інших відповідей переважали (28%) «бути
керівником – це гарна кар’єра», «керівник має постійно розвиватися, а я не
готовий», «я хочу досягти кар’єрного зростання, щоб мати підлеглих» тощо.
За результатами відповіді на питання «Чи Ви переконані, що управлінська
діяльність надає можливості для творчої роботи?» більшість курсантів відповіли:
«не задумувався» – 24%, «так» – 31%, «ні» – 18%, інші варіанти відповідей
(25%) – «у системі МВС не можливо виявляти творчість», «діяльність
правоохоронних органів має відповідати нормативним документам, тому для
творчості не має місця», «є можливості для творчої роботи в організації різних
заходів», «робота з людьми завжди творча» тощо.
На питання «Чи вважаєте Ви, що управлінська діяльність забезпечує
комфортні умови професійного розвитку, створює можливості для спокійного,
забезпеченого життя?» майбутні офіцери відповіли, що «не замислювалися» –
33%, «так» – 16%, «ні» – 20%, а також дали відповіді (31%): «керівникуправлінець гідно заробляє», «не маю значних управлінських нахилів, але хотів
би бути керівником», «начальник завжди правий, тому йому психологічно
комфортніше на роботі, ніж підлеглому» тощо.
Загалом

за

показником

«мотивація

щодо

здійснення

майбутньої

управлінської діяльності» курсанти виявили низький (19,6%), середній (8,2%) і
високий (1,1%) рівні, що свідчить загалом про недостатню стійку потребу у
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формуванні їхньої готовності до управлінської діяльності, бажання професійно
розвиватися у сфері управління, нечіткість перспектив професійно зростати
шляхом здійснення управлінської діяльності.
З

метою

аналізу

показника

ціннісно-регулятивного

критерію

«спрямованість на здійснення управлінської діяльності» було застосовано
методику спрямованості особистості

В. Смікала

і

М. Кучера

«Вивчення

спрямованості особистості» (Смекал, Кучер, 2003) (додаток Д), в основі якої є
аналіз мовленнєвих реакцій респондентів у певних ситуаціях, що пов’язані з
професійною діяльністю, особистісними орієнтаціями та спілкуванням з іншими
людьми. Основною метою методики є визначення домінуючого різновиду
спрямованості особистості: особистісної (на себе), професійної (на виконання
професійних функцій), колективної (на взаємодію). У результаті оброблення
результатів опитування за означеною методикою було з’ясовано, що у курсантів
переважала особистісна спрямованість, що пов’язано з домінуванням мотивів
власного добробуту, комфорту, особистісної першості, престижу, у професії. Такі
люди насамперед вбачають можливість задовольнити свої фінансові потреби,
споживацькі бажання, амбіції. Незначну кількість опитуваних становили особи,
які проявили колективну спрямованість, що простежується в зацікавленості у
спільній діяльності, професійній взаємодії, потребі в ефективному спілкуванні,
спрямованості підтримувати партнерські стосунки з керівництвом, підлеглими.
Професійна спрямованість (спрямованість на виконання професійних функцій) у
незначної кількості опитуваних виявлялася у переважанні мотивів щодо
захопленістю професійною діяльністю, безкорисливості прагнення до пізнання,
опанування

новими

уміннями

і

навичками,

бажанні

співробітництва

з

колективом, керівництвом, підлеглими, спрямованості на ефективну діяльність
всього колективу, доведенні власної думки, яка є продуктивною для виконання
спільної професійної діяльності. Аналіз відповідей засвідчив, що курсанти
переважно

володіють

низьким

рівнем

спрямованості

щодо

здійснення

управлінської діяльності у майбутньому, недостатньо усвідомлюють важливість
саме колективної і професійної спрямованості, що сприятиме ефективному
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виконанню управлінських функцій, прийняття управлінських рішень.

Аналіз

відповідей щодо спрямованості на здійснення управлінської діяльності курсантів
згідно

з

методикою

В. Смікала

і

М. Кучера

«Вивчення

спрямованості

особистості» дозволив з’ясувати, що 21,8% майбутніх офіцерів продемонстрували
низький рівень, 15,4% – середній, 6% – низький.
У результаті використання методики О. Мурзіної «Квадрат цінностей» було
перевірено

стан

такого

показника

ціннісно-регулятивного

критерію,

як

«сформованість ціннісних орієнтацій щодо здійснення управлінської діяльності»
(Мурзіна, 2014). Було виявлено, що курсанти мають в основному типи ціннісних
орієнтацій, які пов’язані зі змістом праці (розумове напруження, аналітичність,
логічність; пропаганда законодавства; будувати версії, моделювання ситуації;
робота з людьми; боротьба з порушниками закону; фізичне напруження,
витривалість, воля; широкі контакти з людьми) (28%); а також переважали
цінності, які пов’язані з результатом праці (успіх у житті; матеріальне
благополуччя; стабільне майбутнє; хороші житлові умови;

нагороди та

заохочення; спокійне життя; громадське визнання) (22%); пов’язані з умовами
праці (ненормований робочий день; робота в здоровому оточенні, атмосфері;
робота в екстремальних умовах; подолання непередбачених труднощів; часта
зміна видів діяльності; неспокійна, ритмічна робота; нестандартність ситуацій)
(15%).
Однак

значно

менший

відсоток

курсантів

означили

цінності,

які

безпосередньо важливі у процесі формування готовності до управлінської
діяльності курсантів: суспільно значущі (користь для людей; додержання прав
держави і людей; служба закону; участь у перебудові суспільства; турбота про
людей; значущість праці для суспільства; відповідальність) (10%); пов’язані зі
статусними досягненнями (престиж професії; цінується серед людей; влада над
людьми; авторитет; популярність; кар’єрне зростання; керівництво людьми) (8%);
пов’язані з розвитком особистості (гармонійний розвиток; удосконалення
духовного світу; нові трудові вміння та навички; винахідництво; творчість;
розвиток здібностей; розширення світогляду; всебічний розвиток) (10%);
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самоствердження

у

професійній

діяльності

(реалізація

особистісних

можливостей; нестандартність мислення; змога відстоювати власну думку;
подолання труднощів; незалежність) (7%). Загальні результати за показником
«сформованість ціннісних орієнтацій щодо здійснення управлінської діяльності»
демонструють

переважно

низький

рівень

–

15,4%,

середній

–

14,6%,

високий – 1,8%.
Когнітивний

критерій.

У

процесі

визначення

рівня

когнітивного

компоненту готовності до управлінської діяльності майбутніх офіцерів за
показником «знання щодо специфіки управлінської діяльності офіцера» було
розроблено анкету з відкритими відповідями з метою виявлення самостійності
суджень щодо проблем специфіки управлінської діяльності, аналізу рівня знань
щодо особливостей управлінської діяльності офіцера, що становить важливу
основу його готовності до управлінської діяльності, що має формуватися у
результаті фахової підготовки (додаток Ж).
8,6% курсантів продемонстрували низький рівень знань щодо специфіки
управлінської діяльності офіцера: не могли визначити мету управлінської
діяльності офіцера, основні завдання управлінської діяльності, сутність прийняття
управлінських рішень, не могли визначити особливості прийняття управлінських
рішень у сфері МВС, не в змозі були охарактеризувати поетапність виконання
управлінських рішень у правоохоронній сфері, не володіти достатніми знаннями
вимог до управлінських рішень; не назвали чинників, які визначають якість,
результативність і ефективність управлінських рішень; не продемонстрували
знання етапів підготовки управлінських рішень; не змогли визначити особливості
етапу прийняття і реалізації управлінського рішення; не назвали психологічні
чинники, які забезпечують успішність прийняття управлінського рішення.
Більшість курсантів (12,1%) продемонстрували середній рівень показника
«знання щодо специфіки управлінської діяльності офіцера»: недостатньо повно
могли розкрити мету управлінської діяльності майбутнього офіцера (переважали
відповіді: «керувати людьми у військовій частині, правоохоронній організації»,
«приймати управлінські рішення щодо діяльності підлеглих», «створити умови
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для спільної діяльності»); в основному визначали завдання управлінської
діяльності майбутнього офіцера; достатньо чітко могли окреслити сутність
прийняття управлінських рішень, специфіку їх прийняття у правоохоронній
сфері;

більш-менш

ґрунтовно

характеризували

особливості

виконання

управлінських рішень у правоохоронній сфері; достатньо послідовно аналізували
вимоги до виконання управлінських рішень, психологічні чинники, які сприяють
ефективній

їх

реалізації;

логічно

визначали

чинники,

які

сприяють

результативності й ефективності прийняття управлінських рішень; практично
кожен із курсантів, який продемонстрував середній рівень знань щодо
особливостей

управлінської

діяльності,

міг

достатньо

послідовно

охарактеризувати етапи підготовки, прийняття і реалізації управлінських рішень.
Високий рівень знань щодо особливостей управлінської діяльності показали
3,6% курсантів: вони чітко визначали мету і завдання управлінської діяльності
майбутнього

офіцера;

достатньо

аргументовано

характеризували

сутнісні

характеристики управлінських рішень, особливості прийняття управлінських
рішень у правоохоронному професійному середовищі; могли послідовно
визначити специфіку виконання управлінських рішень у правоохоронній сфері;
логічно обґрунтовували вимоги до прийняття управлінських рішень, чинники, які
зумовлюють якість і ефективність їх реалізації; виявляли ерудицію щодо
характеристики етапів підготовки, прийняття і реалізації управлінського рішення;
розуміли важливість психологічних чинників, що зумовлює ефективність
прийняття управлінських рішень офіцерами.
З метою аналізу вияву когнітивного критерію за показником «володіння
тезаурусом з проблем управлінської діяльності» було застосовано анкету
комбінованого типу і метод бесіди (додаток Ж).
Значна частина курсантів продемонструвала низький рівень володіння
тезаурусом щодо проблеми управлінської діяльності майбутнього офіцера (15%):
сутність управлінської діяльності визначили як синтез індивідуальної та спільної
діяльності; не змогли чітко визначити методи управлінської діяльності, стадії
управлінського

процесу;

неповно

охарактеризувати

методи

підготовки
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управлінських

рішень;

недостатньо

аргументовано

дали

визначення

управлінського рішення; з-поміж варіантів дефініції поняття «управління»
переважав неправильний варіант «керування професійним і особистісним
розвитком особового складу підрозділу»; функціями управлінської діяльності
офіцера визначено комплекс завдань діяльності та основних результатів, що
абстрактно характеризує особливості управлінської діяльності; нечітко визначили
різновиди контролю за виконанням управлінського рішення керівника підрозділу;
не змогли правильно визначити види управлінської діяльності, основні її ознаки.
Середній рівень показника когнітивного критерію «володіння тезаурусом з
проблем управлінської діяльності» продемонстрували 17,5% майбутніх офіцерів.
Курсанти не завжди повно могли відповісти на питання комбінованої анкети,
часто нечітко могли обрати відповіді щодо дефініцій понять, специфіки
управлінської діяльності або запропонувати власну відповідь. Ці опитувані
найчастіше серед варіантів відповідей щодо сутності управлінської діяльності
обрали правильну («процес раціонального забезпечення взаємодії людей, яке
відбувається з

урахуванням соціальних і психологічних потреб кожної

особистості, актуалізація їхньої внутрішньої мотивації до ефективної професійної
діяльності,

відповідального

налагодження

комунікації

ставлення
у

до

результату

професійному

цієї

середовищі»);

діяльності,
не

завжди

аргументовано визначали методи управлінської діяльності, стадії управлінського
процесу; могли достатньо повно означити методи підготовки управлінських
рішень; поняття «управлінське рішення» тлумачили переважно на основі
довідникових видань;
сукупності мети,

усвідомлювали і визначали сутність управління як

функцій,

організаційних

структур

управління,

методів

управління, кадрів управління тощо, що підпорядковані головній меті діяльності
організації;

переважно

правильно

виокремлювали

функції

управлінської

діяльності офіцера; розуміли сутність різновидів контролю за виконанням
управлінського рішення керівника підрозділу; не завжди логічно визначали
основні види управлінської діяльності та провідні ознаки управлінської діяльності
офіцера.
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3,9% курсантів засвідчили високий рівень когнітивного критерію за
показником «володіння тезаурусом з проблем управлінської діяльності».
Майбутні офіцери змогли аргументовано обрати варіант відповіді щодо сутності
управлінської діяльності як «процесу раціонального забезпечення взаємодії
людей, яке відбувається з урахуванням соціальних і психологічних потреб кожної
особистості, актуалізація їхньої внутрішньої мотивації до ефективної професійної
діяльності,

відповідального

ставлення

до

результату

налагодження комунікації у професійному середовищі»;

цієї

діяльності,

визначили основні

методи управлінської діяльності, стадії управлінського процесу в організації;
давали визначення методів підготовки управлінських рішень; змогли самостійно
сформулювати дефініцію управлінського рішення на основі отриманих знань;
правильно означили сутність управління як сукупності взаємопов’язаних
елементів

(мети,

функцій,

організаційних

структур

управління,

методів

управління, кадрів управління тощо) і підсистем управління, що взаємодіють між
собою для досягнення головної мети діяльності організації та діяльності окремої
особистості;

чітко

(цілепокладання,

означили

планування,

функції

управлінської

організації,

діяльності

координування,

офіцера

стимулювання,

контроль, облік та аналіз результатів); об’єктивно визначили різновиди контролю
за

виконанням

управлінського

рішення

керівника

підрозділу

(внутрішній / зовнішній; попередній (превентивний), поточний (оперативний),
підсумковий); логічно характеризували види управлінської діяльності; змогли
окреслити головні ознаки управлінської діяльності офіцера (двобічність процесу
управлінської діяльності, який здійснюється за активної взаємодії самого офіцера
та його підлеглих; складність основних функцій, які притаманні управлінській
діяльності, взаємодія з зовнішнім середовищем; необхідність поєднання та
узгодження управлінського процесу з безпосереднім командиром і вищим
органом).
У результаті аналізу відповідей на питання анкети (додаток Ж), усних бесід
з метою аналізу рівня когнітивного критерію готовності до управлінської
діяльності курсантів за показником «міцність і системність знань щодо
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управлінської діяльності», було з’ясовано, що значна частина курсантів
продемонструвала низький рівень (18,2%). Вони не змогли співвіднести знання
щодо специфіки управлінської діяльності з майбутньою професією,

не

спроектували теоретичні аспекти означеного виду діяльності з можливостями їх
реалізації на практиці стосовно свого фаху: недостатньо чітко означили функції
управління, які реалізуватимуться у професійній діяльності; недостатньо повно
визначили якості, якими має володіти управлінець – керівник підрозділу
(з’єднання) – з метою організації управлінської діяльності; не змогли цілісно
охарактеризувати етапи прийняття управлінського рішення, проектуючи їх на
конкретну професійну ситуацію; не означили способи формування власних
управлінських і організаторських якостей з урахуванням специфіки фаху; не
усвідомлювали, який стиль керівництва є найбільш прийнятним в управлінській
діяльності; не змогли достатньо чітко окреслити, які управлінські функції вони
мають виконувати у майбутній професійній діяльності; не охарактеризували
методи управлінської діяльності, які є найбільш доцільними у професійній
діяльності; недостатньо аргументовано визначили, яким чином комунікативні
якості впливають на здійснення управлінської діяльності; не визначили сутність
кожного з етапів прийняття управлінського рішення; не мають уявлення, яким
чином управлінські функції офіцера реалізуються у процесі вирішення
конфліктних ситуацій у колективі.
Значна частина майбутніх офіцерів показали середній рівень (17,9%) вияву
показника

когнітивного

управлінської

критерію

діяльності».

«міцність

Курсанти

і

змогли

системність
більш-менш

знань

щодо

послідовно

визначити, яким чином функції управління реалізуватимуться у професійній
діяльності; достатньо чітко означили, якими якостями має володіти управлінець –
керівник підрозділу (з’єднання) – з метою організації управлінської діяльності;
практично послідовно проаналізували кожен з етапів прийняття управлінського
рішення, проектуючи їх на конкретну професійну ситуацію; змогли достатньо
чітко охарактеризувати, яким чином можна формувати у собі організаторські,
управлінські якості, враховуючи особливості фаху; змогли більш аргументовано
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визначити, який стиль керівництва є найбільш прийнятним в управлінській
діяльності офіцера; проаналізували переважно всі управлінські функції, які вони
повинні виконувати у майбутній професійній діяльності; означили достатньо
аргументовано, які методи управлінської діяльності є найбільш доцільними у
професійній діяльності; майже повно визначили, яким чином комунікативні
якості впливають на здійснення управлінської діяльності; на достатньому рівні
визначили сутність кожного з етапів прийняття управлінського рішення;
достатньо цілісно охарактеризували, яким чином управлінські функції офіцера
реалізуються у процесі вирішення конфліктних ситуацій у колективі.
Високий рівень когнітивного критерію за показником «міцність і
системність знань щодо управлінської діяльності» показали 3,2% опитаних
курсантів. Вони аргументовано проаналізували функції управління, які є
важливими у

професійній діяльності; чітко визначили, якими якостями має

володіти керівник підрозділу (з’єднання) з метою організації управлінської
діяльності; змогли цілісно представити етапи прийняття управлінського рішення з
проектуванням на конкретну професійну ситуацію; мали чітке уявлення, якими
способами, засобами, формами і методами можна скористатися з метою розвитку
власних організаторських і управлінських якостей; могли чітко визначити, який
стиль

керівництва

є

найбільш

прийнятним

в

управлінській

діяльності

(демократичний; авторитарний; партнерський; комбінований); аргументовано
визначили, які управлінські функції і методи управлінської діяльності є найбільш
доцільними у професійній діяльності (організаційно-розпорядчі; адміністративні;
економічні;

соціально-психологічні);

цілісно

спроектували,

яким

чином

комунікативні якості впливають на ефективність управлінської діяльності;
системно дали відповідь на питання щодо специфіки кожного з етапів прийняття
управлінського рішення (цілевизначення, інформаційне забезпечення, аналітична
діяльність, вибір варіанту дій, реалізація рішення, зворотній зв'язок); змогли чітко
охарактеризувати, яким чином управлінські функції офіцера реалізуються у
процесі вирішення конфліктних ситуацій.
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Праксеологічний критерій. Показник праксеологічного критерію рівня
готовності до управлінської діяльності майбутнього офіцера, що формується у
процесі фахової підготовки, «володіння управлінськими й організаторськими
уміннями» вимірювався за допомогою адаптованої методики В. Ягупова (Ягупов,
2002) (додаток З). Метою методики було визначення провідних організаторських і
управлінських умінь, які забезпечують ефективність управлінської діяльності
майбутнього фахівця. З поданого переліку якостей, які характеризують певні
організаційні та управлінські уміння, потрібно було вибрати не більше 18 (по 3 з
кожної групи якостей), які є ключовими у здійсненні ефективної управлінської
діяльності. Нами було попередньо визначені найбільш важливі якості з-поміж
таких, як: 1) інтелектуальні, 2) ділові, 3) професійні, 4) емоційно-вольові, 5)
морально-етичні, 6) якості, які характеризують ставлення до життя.
Відповідно серед

інтелектуальних

якостей,

які складають

основу

управлінських й організаторських умінь, найбільш вагомими є критичність,
самостійність, точність і конкретність суджень; гнучкість, нестандартність,
оригінальність мислення, здатність знаходити нетривіальні рішення; здатність
удосконалювати свої знання, вчитися на досвіді інших. Для ефективної
управлінської діяльності важливими є ділові якості, насамперед вміння
працювати з людьми, спілкуватися, взаємодіяти, переконувати, впливати на колег
і підлеглих; здатність передбачувати майбутній розвиток подій і наслідки
ухвалення рішень; готовність брати на себе відповідальність у вирішенні
проблем.
У переліку професійних якостей провідними нами визначено володіння
управлінською культурою; комунікативність у вирішенні професійних завдань;
здатність до самоосвіти. Серед емоційно-вольових якостей, які забезпечують
формування організаторських і управлінських умінь, особливо значущими є
динамічність, гнучкість поведінки, уміння переконувати; рішучість в ухваленні
рішень, пов’язаних з професійною діяльністю; емоційна врівноваженість і
стресостійкість.
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Морально-етичні якості є підґрунтям формування організаторських і
управлінських умінь, зокрема домінуючими якостями етичного характеру, що
зумовлюють результативність управлінської діяльності, визначено такі, як:
відповідальність,

чесність,

принциповість;

послідовність,

об’єктивність;

порядність. Якості, які характеризують ставлення до життя, також визначають
рівень показника «володіння організаторськими й управлінськими уміннями»,
насамперед такі, як:

авторитетність серед колег, підлеглих; вміння надихати

особистим прикладом колег і підлеглих; турбота про підлеглих.
У результаті опитування курсанти продемонстрували такі результати, що
дозволили

схарактеризувати

організаторськими

уміннями,

рівень
які

володіння
забезпечують

ними

управлінськими

ефективність

і

здійснення

управлінської діяльності:
− з-поміж

інтелектуальних

якостей

найчастіше

визначали

такі:

ерудованість; практичність, кмітливість; поєднання аналітичного і синтетичного
типів мислення; гнучкість, нестандартність, оригінальність мислення, здатність
знаходити нетривіальні рішення.
− визначаючи ключові ділові якості, більшість назвали: домінантність,
сугестивність (здатність впливати на людей); наполегливість у досягненні цілей,
здатність ризикувати; готовність брати на себе відповідальність у вирішенні
проблем;
− найважливішими серед ділових якостей курсанти визначили здатність
формулювати цілі і завдання; відчуття субординації; незалежність, самостійність
у прийнятті рішення; вміння працювати з людьми, спілкуватися, взаємодіяти,
переконувати, впливати на колег і підлеглих;
− провідними професійними якостями курсантами було обрано: вміння
орієнтуватися

у

нестандартних

ситуаціях;

прогностичні

здібності;

комунікативність у вирішення професійних завдань; володіння управлінською
культурою;
− у визначенні домінуючих емоційно-вольових якостей переважали:
рішучість в ухваленні рішень, пов’язані з професійною діяльністю; витримка,
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врівноваженість;

твердість

характеру;

самостійність;

цілеспрямованість

у

досягненні цілей;
− у результаті вибору провідних морально-етичних якостей основними
названо: уважність; безкорисливість; надійність; відповідальність, чесність,
принциповість;
− з-поміж якостей, які характеризують ставлення до життя, майбутні
офіцери провідними визначили: оптимізм, почуття гумору; цілеспрямованість,
захоплення професійною діяльністю; вміння надихати особистим прикладом
колег і підлеглих.
За підсумками проведення опитування щодо показника праксеологічного
критерію

готовності

до

управлінської

діяльності

курсантів

«володіння

організаторськими і управлінськими уміннями» можемо констатувати, що
більшість курсантів продемонстрували низький рівень – 17,5%, середній – 17,1%,
високий – 3,9%, що свідчить про переважно низький і середній рівень готовності
до управлінської діяльності за цим показником.
У процесі визначення рівня праксеологічного критерію готовності до
управлінської діяльності курсантів «здатність прийняття управлінських рішень»
було використано адаптовану методику ранжування О. Бойка (Бойко, 2005)
(додаток К). Завданням методики було проранжувати від 0 до 4 рівень важливості
відповідної дії щодо прийняття управлінських рішень з метою оцінювання
готовності до управлінської діяльності у майбутньому професійному житті.
Було визначено середні ранги кожної із здатностей та отримано таку
послідовність здатностей відповідно до значущості у процесі прийняття
управлінських рішень, які обрали курсанти, керуючись цінностями, уявленнями,
досвідом, знаннями, які, на їхню думку, є ефективними у процесі здійснення
управлінської діяльності: керування розробленням перспективних і поточних
планів роботи, заходів щодо роботи з особовим складом, контроль за їх
виконанням; визначення мети діяльності відділення (відділу); ухвалення рішень
щодо виховного, навчального процесу у з’єднанні (частині, підрозділі); збір,
отримання та оцінювання управлінської інформації щодо професійної діяльності;
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оцінювання ситуації, що склалась у з’єднанні (частині, підрозділі); аналіз
можливостей

управлінської

діяльності

у

з’єднанні

(частині,

підрозділі);

орієнтування майбутніх офіцерів щодо необхідності прийняття управлінських
рішень; визначення завдань, що потребують негайного прийняття управлінських
рішень; відбір варіантів управлінських рішень, досягнення цілей, визначення
виконавців;

визначення

мети

та

стратегії

управлінського

рішення,

цілепокладання; оцінювання морально-психологічної атмосфери в колективі
перед

прийняттям

управлінського

рішення;

керування

вказівками

і

розпорядженням вищих посадовців у прийнятті управлінських рішень; ухвалення
рішення в мінливих ситуаціях професійної діяльності; доведення рішень до
виконавців; визначення та виголошення мети діяльності виконавців, перевірка
усвідомлення ними програми діяльності; планування виконання управлінських
рішень щодо діяльності командирів, офіцерів; постановка завдань виконавцям
(підлеглим) щодо виконання ухваленого управлінського рішення; практична
реалізація плану управлінського рішення; контроль та аналіз отриманих
результатів

виконання

управлінського

рішення

командирів,

офіцерів;

коригування результатів управлінського рішення; урахування професійних
якостей офіцерів у прийнятті управлінських рішень; урахування особистісних
якостей у прийнятті управлінських рішень; розподіл функцій між виконавцями у
процесі управлінського рішення; добір форм реалізації управлінських рішень;
уміння брати відповідальність за реалізацію управлінських рішень.
За

цієї

обставини

опитані

курсанти

щодо

здатності

прийняття

управлінських рішень ранжували необхідні якості, що засвідчило розуміння ними
їх значущості для ефективної управлінської діяльності. Курсанти надали
особливого значення таким здатностям, як: відбір варіантів управлінських рішень,
досягнення цілей, визначення виконавців; визначення мети та стратегії
управлінського рішення, цілепокладання; ухвалення рішення в мінливих
ситуаціях професійної діяльності; доведення рішень до виконавців; розподіл
функцій між виконавцями у процесі реалізації управлінського рішення –
присвоїли перший і другий ранг. Це свідчить про те, що курсанти усвідомлюють
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необхідність володіння означеними здатностями з метою ефективного прийняття
управлінського

рішення,

що

забезпечує

результативність

здійснення

управлінської діяльності. Було також з’ясовано, що таким важливим здатностям у
прийнятті управлінського рішення, як оцінювання морально-психологічної
атмосфери в колективі перед прийняттям управлінського рішення; урахування
професійних якостей офіцерів у прийнятті управлінських рішень; урахування
особистісних якостей

у

прийнятті

управлінських рішень

уміння

брати

відповідальність за реалізацію управлінських рішень мають приблизно однаковий
розподіл рангів, однак виникла стурбованість щодо того, що майбутні офіцери
присвоїли їм 4-5 ранги (поставили на останні місця), а отже, не надають їм
належного значення у прийнятті управлінських рішень. Загальні результати
ранжування за показником «здатність прийняття управлінських рішень»
засвідчили, що 16,1% курсантів володіють низьким рівнем готовності до
управлінської діяльності, 19,3% – середнім, 2,9% – високим.
З метою аналізу рівня готовності до управлінської діяльності курсантів за
таким показником праксеологічного критерію, як «наявність комунікативних
умінь», було використано метод експертної оцінки на основі адаптованої карти
рівня розвитку комунікативних умінь В. Гордієнко (Гордієнко, 2014) (додаток Л).
Було залучено 3 експерти (викладачі фахових дисциплін), які шляхом
спостереження

оцінювали

комунікативні

уміння

курсантів

за

поданими

характеристиками: за кожну характеристику проставте бали від 1 до 5 залежно від
її прояву. Усього було визначено 35 комунікативних умінь, які оцінювалися за
підсумками

балів,

а

потім

визначався

рівень

спочатку

за

окремою

характеристикою, а потім загальний рівень (низький, середній, високий)
володіння цими уміннями, що є важливою умовою готовності до управлінської
діяльності майбутнього офіцера. З-поміж комунікативних умінь важливими є
володіння фаховою лексикою з дотриманням норм вимови і наголошування слів;
дотримання норм вимови в межах фахової комунікації; добір оптимальних
мовних і мовленнєвих засобів для здійснення фахової комунікації; добір
доцільних функціональних стилів мовлення; використання особливостей усного
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професійного мовлення; реалізація монологу та діалогу в різних формах усного
мовлення офіцера; добір найдоцільніших моделей мовлення офіцера; запобігання
мовних штампів, стереотипів; дотримання норм моралі, мовленнєвої етики; аналіз
ефективності мовленнєвої діяльності;

правильний добір засобів подання

інформації, уміння впливати на інших осіб тощо.
За кожне уміння курсант міг отримати таку кількість балів: від 3 до 6
(низький рівень (Н), від 7 до 12 (середній (С), від 13 до 15 (високий (В)). За
підсумками за всіма комунікативними уміннями курсант міг отримати загальну
кількість балів відповідно до рівнів: 105 – 210 (низький рівень (Н); 245 – 420
(середній (С); 455 – 525 (високий (В)). За результатами оцінювання
комунікативних умінь курсантів експертами було з’ясовано, що більшість
майбутніх офіцерів володіє середнім рівнем комунікативних умінь (11,8%),
частина – низьким (8,9%), меншість – високим (2,5%), що відповідно свідчить про
недостатню сформованість комунікативних умінь, які забезпечують ефективну
управлінську діяльність.
Особистісно-рефлексивний критерій. За результатами аналізу особистіснорефлексивного критерію готовності до управлінської діяльності курсантів було
застосовано метод бесіди та адаптовану анкету С. Решетника (Решетник, 2014)
(додаток М).
Значна частина курсантів у ході опитування з метою аналізу особистіснорефлексивного критерію готовності до управлінської діяльності за показником
«самооцінка особистісних якостей щодо здійснення управлінської діяльності»
виявили низький рівень готовності (20,4%). Ці курсанти не змогли здійснити
самоаналіз вольових якостей, які варто виявляти у процесі здійснення
управлінської діяльності, власний рівень знань щодо сутності управлінської
діяльності, її цілі, завдання, засоби, методи, стилі керівництва; не оцінили
належним

чином

володіння

уміннями

керувати

соціально-психологічним

кліматом у колективі, застосовувати заохочення і покарання; недостатньо
усвідомлюють необхідність збагачувати фахові знання щодо управлінської
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діяльності; не розуміють важливості таких якостей, як комунікабельність,
педагогічний такт, толерантність, співчуття, урахування думок інших людей.
Середній рівень показника «самооцінювання особистісних якостей щодо
здійснення

управлінської діяльності»

особистісно-рефлексивного

критерію

готовності до управлінської діяльності продемонстрували 5 % майбутніх
офіцерів. Достатньо усвідомлено вони поставилися до необхідності вияву
вольових якостей у процесі професійної діяльності, зокрема управлінської, до
знаходження можливостей оновлювати знання про сутність управлінської
діяльності, особливості управління нею, а також цілі, завдання, засоби і методи
управління, про стилі керівництва. Вони достатньо розуміють необхідність
володіти і розвивати такі уміннями, як управляти соціально-психологічним
кліматом у колективі, застосовувати методи заохочення і покарання як основні
методи управлінської діяльності; однак недостатньо свідомо ставляться до
можливостей поновлювати власні знання у сфері управління професійною
діяльністю. Часто виявляють несерйозне ставлення до таких умінь, як
комунікабельність, толерантність, педагогічний такт, урахування особистісних
поглядів своїх колег і підлеглих, однак особливого значення надають
організаторським, управлінським якостям.
0,4% курсантів засвідчили високий рівень готовності до управлінської
діяльності курсантів за особистісно-рефлексивним критерієм – за показником
«самооцінювання

особистісних

якостей

щодо

здійснення

управлінської

діяльності». Відповідно майбутні офіцери чітко усвідомлюють необхідність
розвитку

власних

комунікативних

вольових

умінь,

пошуку

якостей,
шляхів

організаторських,
професійного

управлінських,

удосконалення

в

управлінській діяльності, чому сприяє збагачення знань щодо сутності, засобів і
методів управлінської діяльності, стилів керівництва. Вони мають стійку
мотивацію до управління соціально-психологічною атмосферою у колективі,
адекватного застосування методів заохочення і покарання щодо підлеглих,
спрямовані на розвиток педагогічного такту, комунікабельності, вважають
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важливим в управлінській діяльності виявляти толерантність, повагу до особистої
думки інших.
За результатами діагностики готовності до управлінської діяльності
курсантів за показником особистісно-рефлексивного критерію «самоаналіз
управлінських якостей щодо здійснення відповідного виду діяльності» було
отримано такі результати: низький – 22,1%, середній – 10%, високий – 0,7%
рівні. Майбутні офіцери відповідали на питання, які визначали рівень
самооцінювання щодо володіння методиками прийняття управлінських рішень
відповідно до специфіки фаху, уміннями аналізувати і проектувати якість власної
управлінської діяльності, уміннями ефективної взаємодії з посадовими особами
вищого і нижчого рангу, прийняття управлінських рішень зі службових і
повсякденних питань; прогнозування результатів і наслідків своїх управлінських
дій; знаннями про суть і методи ефективного керівництва підрозділом внутрішніх
справ, особливості управління у професійному середовищі, нормативно-правову
базу, що регулює професійну діяльність у внутрішніх військах МВС України
тощо.
З метою аналізу рівнів готовності курсантів до управлінської діяльності за
особистісно-рефлексивним

критерієм

(показником

«орієнтація

на

самовдосконалення, саморозвиток готовності до управлінської діяльності у
майбутньому») було застосовано метод експертного оцінювання, відповідно
розроблено бланк експертної оцінки (додаток Н). 16 експертів шляхом
використання картки експертного оцінювання, проведення індивідуальних і
групових бесід оцінювали рівень готовності курсантів до управлінської діяльності
за всіма критеріями і показниками, зокрема зорієнтованість курсантів на
саморозвиток і самовдосконалення в управлінській діяльності. Експерти
оцінювали критерії рівня вияву показників шляхом ранжування. За результатами
оцінювання кожен курсант за кожний показник міг тримати від 1 до 5 балів. За
підсумком майбутній офіцер отримував загальну кількість балів, що відповідало
певному рівню: низький – від 12 до 36 балів; середній – від 37 до 48 балів;
високий – від 49 до 60 балів. Експерти з’ясували, що 24,3% майбутніх офіцерів
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виявляють низький рівень зорієнтованості на саморозвиток в управлінській
діяльності,

15,7% – середній рівень, 0,7% – високий рівень. Значна частина

курсантів не володіє необхідним рівнем мотивації щодо саморозвитку у процесі
управлінської діяльності, не розуміє необхідності удосконалення знань з проблем
управління,

управлінських

функцій,

ефективних

методів

прийняття

управлінських рішень.
Отже, в результаті констатувального етапу експериментальної роботи було
з’ясовано, що причинами недостатньо високого рівня готовності до управлінської
діяльності курсантів є відсутність системного підходу до організації фахової
підготовки, проведення науково-дослідницької, самостійної і виховної роботи у
вищих навчальних закладах МВС України без поглибленого урахування
специфіки управлінської діяльності. Відповідно виникла необхідність у апробації
організаційно-педагогічних умов формування готовності до управлінської
діяльності курсантів у процесі фахової підготовки, упровадження моделі
формування цієї якості.
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3.2. Хід і результати формувального експерименту
На основі результатів проведення констатувального експерименту щодо
діагностики рівнів готовності до управлінської діяльності курсантів, що
формується у результаті фахової підготовки, нами було окреслено мету
формувального

експерименту,

яка

полягала

у

підтвердженні

гіпотези

дослідження: ефективність формування готовності до управлінської діяльності
курсантів у вищих навчальних закладах системи МВС України значно
підвищиться,

якщо,

будуть

реалізовані

організаційно-педагогічні

умови

формування цієї якості у процесі фахової підготовки; буде апробовано модель
формування готовності до управлінської діяльності у процесі фахової підготовки
з урахуванням положень методологічних підходів і принципів.
Основними завданнями формувального експерименту були:
– запровадити модель формування готовності до управлінської діяльності
курсантів у процесі фахової підготовки;
– експериментально перевірити ефективність упровадження організаційнопедагогічних умов і розробленої моделі у процес фахової підготовки майбутніх
офіцерів;
– виявити динаміку змін у показниках готовності до управлінської
діяльності курсантів у процесі фахової підготовки;
Дослідно-експериментальна робота на формувальному етапі проводилась на
базі Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків),
Академії Державної пенітенціарної служби (м. Чернігів), Навчально-наукового
інституту №3 Національної академії внутрішніх справ України (м. Київ),
Національної

академії

Національної

гвардії

України

(м. Харків),

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (м. Дніпро)
протягом 2011–2016 рр. Формувальним експериментом було охоплено 222 особи:
110 – становили контрольну групу, 112 – експериментальну групу. Було залучено
16 викладачів, які сприяли здійсненню експериментальної роботи.
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На

початку

формувального

експерименту

курсанти

контрольної

та

експериментальної груп знаходилися в рівних стартових умовах. За своїм
кількісним і віковим складом групи суттєво не відрізнялися. Підготовка
майбутніх офіцерів у контрольній групі здійснювалася за традиційною системою,
а в експериментальній – відповідно до розробленої моделі.
Нами визначено такі етапи підготовки студентів: ціле-мотиваційний,
змістово-актуалізаційний, практико-орієнтовний, рефлексивно-оцінювальний.
На ціле-мотиваційному етапі відбувалось формування мотиваційноціннісного

компоненту

діяльності,

що

готовності

відповідає

майбутніх

офіцерів

ціннісно-регулятивному

до

критерію

управлінської
готовності.

Охарактеризуємо основні аспекти реалізації цього етапу.
Насамперед було організовано методичні, науково-методичні семінари для
викладачів, які здійснюють фахову підготовку курсантів, з метою розвитку їхньої
педагогічної

майстерності,

професійного

зростання,

актуалізації

їхнього

професійного досвіду, що було спрямоване на надання їм функцій педагогатьютора, який володіє ґрунтовними знаннями з теорії і практики управлінської
діяльності, уміннями їх застосовувати в умовах професійної діяльності відповідно до
специфіки правоохоронного середовища. Було проведено низку заходів з проблем
«Історія виникнення й розвитку наукових поглядів на управління», «Основні
зарубіжні теорії (школи) управління», «Поняття і зміст аналітичної роботи в ОВС
та

характеристика

її

основних

напрямів»,

«Сутність

та

особливості

інформаційного забезпечення управління в ОВС» тощо. Викладачі, які були
залучені до проведення методичних, науково-методичних семінарів з проблем
управління у правоохоронній сфері на наукових і практико орієнтованих засадах,
формували

мотивацію

курсантів

щодо

необхідності

оволодіння

теорією

управлінської діяльності, управління в системі МВС, здатностями формувати власні
управлінські й організаторські уміння.
На означеному етапі було проведено заходи виховного спрямування, зміст
яких визначався висвітленням досвіду управлінської діяльності правоохоронців,
військовослужбовців. Під час годин інформування курсантам експериментальних
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груп

було

запропоновано

відеолекторій,

який

демонстрував

можливості

використання педагогічного потенціалу кіномистецтва з військової, правоохоронної
тематики з метою формування спрямованості на підвищення ефективності
управлінської діяльності. Відеолекторій формували дві категорії фільмів: навчальні
та документальні і художньо-мистецькі. Перша категорія була підготовлена власне
курсантами та командирами взводів, що була спрямована на висвітлення досвіду
управлінської діяльності в реальних умовах, в умовах фасилітації умов бойової,
службової обстановки, які демонстрували процес прийняття рішення командиром
підрозділу, основи етапи прийняття управлінського рішення, прийняття рішення
командира взводу на виконання службово-бойового завдання (підрозділи з
конвоювання), специфіку організації роботи командира щодо несення служби в
умовах введення правового режиму надзвичайного стану, порядок і тактику дій
військових нарядів

з

елементами

прийняття

управлінського

рішення

в

екстремальних умовах тощо. Другу категорію відеолекторію становили фільми,
створені представниками кіноіндустрії, які демонстрували ситуації поетапності
прийняття управлінського рішення правоохоронцями чи військовослужбовцями,
необхідність дотримання певного стилю керівництва підлеглими і підрозділом
загалом, важливість педагогічного впливу командира, правоохоронця на офіцерів
в умовах необхідності екстреного прийняття і реалізації управлінського рішення.
Курсантам було запропоновано перегляд таких документальних і художніх
фільмів, затверджених Українським інститутом національної пам’яті, як: «Тонка
червона лінія» (США, Канада), «Вітер зі сходу» (Франція, Швейцарія),
«Сталінград» (Німеччина), «Прапори наших батьків» (США), «Хайтарма»
(Україна), «Катинь» (Польща) тощо. З-поміж документальних фільмів було
рекомендовано перегляд таких: «Війна без переможців», «Аджимушкай.
Підземелля смерті», «Київ. Місто, зрадили», «1377 спалених заживо», «Чорна
піхота», «Катинь. Листи з раю», «Код секретності 18», серіал «Невідома
Україна», «У вересні 1939» та ін. (Український інститут національної пам’яті,
2017).

Після

переглядів

фільмів

або

демонстрували ефективність прийняття

окремих

важливих

епізодів,

які

управлінських рішень, реалізацію
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управлінських функцій офіцерами було проведено бесіди дискусійного характеру,
застосовано метод «мозкового штурму» тощо.
Заходами виховного спрямування, які були спрямовані на висвітлення
практичних аспектів

управлінської

діяльності,

ознайомлення

з

досвідом

виконання функцій управлінця, було організовано низку зустрічей з військовими,
правоохоронцями, учасниками бойових дій, командирами, які мали досвід
ефективної управлінської діяльності: з підполковником, начальником відділення
управління

військової

частини

роботи

з

особовим

складом

(в/ч 2260)

І. Микитюком, начальником відділення управління в/ч 3018, полковником
В. Голомбівським, заступником командира в/ч 3066, полковником В. Білоусовим,
командиром танку в/ч 3018, старшиною А. Крицьким та ін. Висвітлення досвіду
реалізації

управлінських

функцій,

ефективного

діалогу

між

офіцерами,

підлеглими у ході виконання службових, управлінських, правоохоронних завдань
сприяли формуванню спрямованості, потреби в опануванні теорією і практикою
управлінської діяльності, поглибленому вивченні психології управління, теорії
менеджменту.
Ефективним

засобом

формування

мотивації,

ціннісних

орієнтацій,

спрямованості на поглиблене вивчення специфіки управлінської діяльності,
розвитку управлінських, організаторських якостей мало залучення курсантів у
музейне середовище. Було організовано екскурсії у Національний військовоісторичний музей України, Національний музей історії України, Український
інститут національної пам’яті, Національний музей Національної гвардії України.
Основною метою було вивчення досвіду відомих особистостей щодо здійснення
ними управлінської діяльності, результативності прийняття управлінських
рішень, налагодження діалогічної взаємодії з метою ефективного втілення етапів
управлінського рішення. Зокрема у Національному військово-історичному музеї
курсанти ознайомитися з фактами життя і діяльності Гетьмана Української
держави П. Скоропадського, маршала авіації О. Покришкіна, учасників війни в
Афганістані (Національний військово-історичний музей, 2017); з діяльністю
командирів – учасників Другої світової війни (І. Кожедуб, Є. Завалій та ін.). За
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результатами відвідування музеїв, ознайомлення з життям і професійними
досягненнями

військовослужбовців,

з

окремими

фактами

здійснення

управлінської діяльності у курсантів значно підвищувався рівень мотивації,
спрямованості, формувались цінності відповідальності за прийняття і виконання
рішень, що спрямовувало їх поглиблено вивчати теоретичні та практичні питання
управлінської діяльності.
На ціле-мотиваційному етапі реалізації моделі формування готовності до
управлінської діяльності курсантів експериментальної групи було залучено до
науково-дослідної роботи в межах діяльності наукового гуртка. У ході цього
етапу курсантів мотивували до означеного виду діяльності (обирали проблему
дослідження щодо психолого-педагогічних засад управлінської діяльності,
проводили консультації, спрямовували на зібрання матеріалу тощо). Тематику
науково-дослідних

робіт

було

запропоновано

з

урахуванням

специфіки

управлінської діяльності офіцера з метою поглибленого вивчення проблем теорії і
практики управління у правоохоронній сфері. Це сприяло підвищенню рівня
мотивації курсантів щодо ґрунтовного дослідження психологічних аспектів
управлінської діяльності, науково-педагогічних і власне професійних засад
організації управлінського процесу, формування відповідних професійних
якостей. Зокрема проблематика робіт включала такі теми: «Оптимізація
позитивного соціально-психологічного клімату в підрозділах Національної гвардії
України», «Психологія спілкування», «Особливості спілкування в управлінській
діяльності», «Загальна характеристика управління», «Організаційно-регулюючі
(впливові) методи, їх місце в процесі управління», «Суть і роль планування як
функції управління», «Складові елементи управління та їх характеристика»,
«Об’єктивні основи та суб’єктивні фактори управління», «Поняття управління
органами внутрішніх справ та його особливості», «Поняття та елементи
організаційної

структури

системи

управління»,

«Характеристика

лінійної

організаційної структури управління», «Система актів, що регламентують
управлінську діяльність ОВС», «Сутність, зміст та класифікація управління»,
«Характеристика

лінійно-функціонального

типу

організаційної

структури
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управління», «Класифікація цілей управління», «Поняття інформації, її види і
роль в управлінській діяльності ОВС», «Поняття та сутність функцій управління»,
«Суть і види управлінських рішень», «Суть і зміст контролю в управлінській
діяльності ОВС», «Характеристика стилів керівництва в ОВС», «Змістовна
сторона процесу управління як процесу ціледосягнення», «Вимоги, що ставляться
до управлінських рішень в ОВС», «Характеристика системи планування в ОВС»,
«Аналіз системи морально-психологічного забезпечення управлінської діяльності в
арміях закордонних країн та військах МВС України», «Рішення командира підрозділу
в управлінській діяльності», «Культура професійного спілкування офіцера
Національної гвардії України МВС України», «Перспективи використання
досвіду управлінської діяльності іноземних країн щодо відбору та комплектації
правоохоронців» тощо.
У ході реалізації означеного етапу впровадження моделі формування
готовності до управлінської діяльності курсантів у процесі фахової підготовки
було оновлено зміст фахової дисципліни «Українська мова (за професійним
спрямуванням)» шляхом введення змістового модулю «Професійна комунікація у
правоохоронному середовищі». Змістовий модуль передбачав опанування таких
тем, як: «Спілкування як інструмент професійної діяльності. Культура усного
фахового спілкування», «Техніка професійного мовлення. Невербальні засоби
спілкування». На ціле-мотиваційному етапі було проведено бінарні лекції у межах
фахової дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням) з проблем
«Поняття професійного спілкування у правоохоронній сфері», «Комунікативні
уміння майбутнього офіцера» тощо. Фахівці різних галузей (філології та
військового управління) ознайомили курсантів з

особливостями формування

культури спілкування, механізмами налагодження професійного діалогу в межах
здійснення

управлінської

діяльності,

обґрунтували

необхідність

розвитку

комунікативних умінь з метою мовленнєвого оформлення управлінських рішень
на всіх етапах його реалізації, забезпечення взаємодії між керівниками, колегами,
підлеглими.
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У ході реалізації цього етапу впровадження моделі формування готовності
до управлінської діяльності курсантів було оновлено зміст фахової дисципліни
«Тактична підготовка військ» шляхом введення змістового модулю «Процес
управління. Система управлінських рішень в органах внутрішніх справ». Було
проведено

лекції-дискусії

з

таких

проблем,

як:

«Сутність

та

загальна

характеристика процесу управління», «Поняття управлінського циклу. Складові
процедури управлінського циклу», «Ознаки управлінського рішення, які
приймаються в органах внутрішніх справ» та ін. Лексії-дискусії були організовані
таким чином, що курсанти мали можливість дискутувати з приводу нормативного
забезпечення

реалізації управлінських рішень,

суб’єктивних факторів

їх

прийняття, врахування психологічних бар’єрів у професійному спілкуванні,
аналізу конфліктних ситуацій у правоохоронному професійному середовищі.
Оновлення змісту фахової дисципліни «Історія військ і військового
мистецтва» на першому етапі впровадження моделі формування готовності до
управлінської діяльності курсантів відбувалось за рахунок введення змістового
модулю «Методологічні та історичні засади військової педагогіки», до якого були
включені теми: «Педагогічна діяльність офіцера МВС», «Самовиховання
правоохоронців». У процесі ознайомлення з означеними темами курсантам було
запропоновано лекції-дискусії, бесіди під час семінарських занять з таких
проблем, як: сутність самовиховання та його роль у професійному розвитку
офіцера; основні напрями самовиховання; потреби та мотиви як соціальнопсихологічні основи самовиховання і готовності до управлінської діяльності;
загальні методи самовиховання і формування готовності до управлінської
діяльності: самопізнання, самоаналіз, самооцінка, самонаказ, самозасудження,
самопереконання; особливості самовиховання офіцера та педагогічне керівництво
самовихованням у системі МВС України з урахуванням специфіки управлінської
діяльності; особливості військово-педагогічної діяльності офіцера; взаємодія
військово-педагогічної і управлінської діяльності офіцера; напрями розвитку
педагогічної майстерності офіцера; основні якості офіцера–педагога, управлінця:
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психолого-педагогічна ерудиція, вимогливість, педагогічний такт, педагогічна
етика.
У межах опанування фахових дисциплін курсанти експериментальних груп
були зорієнтовані на укладання тезаурусу з проблем управлінської діяльності.
Завдання

укладання

тезаурусу

вони

виконували

упродовж

усіх

етапів

експериментальної роботи щодо впровадження моделі формування готовності до
управлінської діяльності у процесі фахової підготовки. Для цього на даному етапі
їм

було

запропоновано

опрацювати

лексикографічні

видання,

в

яких

розкривається сутність основних понять управлінської діяльності офіцера:
управління, управлінських цикл, психологія управління, принципи управління,
управлінська діяльність, управлінське рішення, функції управлінської діяльності,
стилі керівництва тощо. Курсанти були зорієнтовані на використання таких
лексикографічних праць, як: «Словник офіцера внутрішніх військ з воєннонаукових питань» (Шмаков, 2005), Словник сучасних військово-політичних та
військових термінів (Словник сучасних військово-політичних та військових
термінів, 2017) тощо.
На змістово-актуалізаційному етапі упровадження моделі формування
готовності до управлінської діяльності курсантів у процесі фахової підготовки
відбувалося

формування

понятійно-змістового

компоненту,

що

відповідає

когнітивному критерію готовності.
На цьому етапі відбувалось оновлення змісту фахових дисциплін «Тактична
підготовка військ», «Українська мова (за професійним спрямуванням») шляхом
збагачення тематикою з проблем теорії, практики, психології управління,
управлінської діяльності офіцера, розвитку управлінських, організаторських,
комунікативних умінь майбутніх офіцерів, опанування психолого-педагогічними
засадами здійснення управлінської діяльності. Під час вивчення дисциплін
фахового спрямування здійснювалося особистісне включення курсантів у процес
оволодіння теоретичними знаннями.
З метою поглиблення знань щодо специфіки управлінської діяльності
відбулось

оновлення

змісту

фахової

дисципліни

«Українська

мова

(за
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професійним спрямуванням)» змістовими модулями «Особливості

усного

професійного спілкування», «Специфіка використання невербальний засобів у
професійному спілкуванні». Курсанти ознайомилися з такими проблемами, як:
індивідуальні та колективні форми фахового спілкування; функції та види бесід;
стратегія поведінки під час ділової бесіди; нарада; дискусія; мовний, мовленнєвий
і спілкувальний етикет у правоохоронних органах; доцільність застосування
мовного етикету у процесі управлінської діяльності офіцера. Особливу увагу було
приділено опануванню теоретичного матеріалу з таких проблем, як: публічний
виступ як засіб комунікації переконання; архітектоніка публічного виступу;
рекомендації до підготовки публічного виступу; мистецтво аргументації
(доведення, докази, демонстрація, спростування) тощо. Акцентувалась увага на
практико орієнтованих аспектах виявлення комунікативних умінь у процесі
спілкування у професійному правоохоронному середовищі з метою підвищення
впливу на підлеглих, колег у процесі управлінської діяльності.
Зміст фахової дисципліни «Тактична підготовка військ» на змістовоакуалізаційному

етапі

впровадження

моделі

формування

готовності

до

управлінської діяльності курсантів було оновлено шляхом введення такого
змістового модулю «Сутність та зміст управління і управління правоохоронними
органами». Під час вивчення цього модулю курсанти ознайомлюватись з
теоретичними аспектами таких проблем, як: історія розвитку науки управління;
основні школи управління; складові елементи поняття управління (діяльність,
ціль, об’єкт, інформація); внутрішня та зовнішня сфери управління; об’єктивні
основи та суб’єктивні чинники управління; поняття управління в органах
внутрішніх справ і його особливості; внутрішнє та зовнішнє управління в органах
внутрішніх справ; актуальні проблеми удосконалення управління в органами
внутрішніх справ.
Однією з умов активізації самостійної роботи курсантів було надання
навчально-методичного забезпечення з фахової дисципліни «Тактична підготовка
військ», що передбачало можливість ознайомлення з електронним варіантом
методичного портфоліо й опрацювання на його основі питань для самостійного
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опанування матеріалу до практичних і семінарських занять. На цьому етапі
упровадження моделі формування готовності до управлінської діяльності
курсанти були умотивовані створювати власне портфоліо зі специфіки
управлінської діяльності, що передбачало опрацювання відповідних джерел. Було
запропоновано таку структуру власного портфоліо, як:
– тезисний виклад відповідей до практичних і семінарських занять;
– відповіді на питання для самостійного вивчення матеріалу;
– виконання тестових завдань;
– укладання тезаурусу з проблем управлінської діяльності;
– участь у проекті;
– поетапна підготовка наукової роботи.
З метою активізації самостійної роботи, створення власного порфоліо,
продовження роботи щодо укладання тезаурусу з проблем управлінської
діяльності

було

енциклопедичні,

запропоновано

опрацювати

навчально-методичні

законодавчі,

довідниково-

інформаційно-електронні

ресурси

з

проблем теорії і психології управління, управлінської діяльності, прийняття і
реалізації управлінських рішень. З-поміж основних ресурсів було рекомендовано
такі:

http://www.limi.ru/db/hrm/default.html (тренінг, тренінгові компанії,

управління

персоналом,

кадровий

менеджмент);

http://psymanager.km.n.i/psycliology/tsikl/l'ile_situa-tion.html

(ситуації

в

управлінському циклі); http://www.iieam.ru/puhlica\\om/fmariees/sec-tion J 1/artiele
(технології

372/

корпоративного

управління);

http://psymanager.km.ru/psychology/tsikl/rile_nature-ofmanag.html

(управлінський

цикл керівника); http://www.wam.ru/diet/manag.html (глосарій з менеджменту);
http://www.soeioego.ru/teoriya

(проблеми

теорії

і

практики

управління);

http://www.stan-dard.га/articles/article03.pmm (стандарти якості в управлінській
діяльності) та ін.
З метою поглиблення знань курсантів з проблем управлінської діяльності,
забезпечення їх міцності і системності було активізовано діяльність наукового
гуртка з проблем управління у правоохоронному середовищі. На першому етапі
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майбутнім офіцерам було запропоновано тематику наукових робіт, складено план
дослідження. Акцентувалась увага на проведенні індивідуальних консультацій з
викладачем щодо змісту наукової роботи з урахування індивідуальних задатків,
інтелектуальних

здібностей,

інтелектуальних

здібностей,

особистісних

і

професійних інтересів. Науково-дослідна робота значно активізувалась у процесі
роботи в малих групах у межах засідань наукового гуртка. Курсанти поділялися на
дві групи залежно від специфіки індивідуальної науково-дослідної теми, наприклад,
одна група займалась проблемами аналізу управлінських якостей майбутніх
офіцерів, інша – питаннями розвитку комунікативних умінь; або одна група вивчала
проблеми теорії і практики управлінської діяльності загалом, а інша – специфіку
управлінської

діяльності

офіцерів-правоохоронців.

Основною

метою

було

налагодження командної співпраці, ефективного діалогу між колегами. У межах
групи визначався ведучий, секретар, хронометрист. Курсанти обговорювали і
наводили основні аргументи щодо важливості певних якостей, наводити приклади
ефективності їх вияву в управлінській діяльності, процесі прийняття управлінських
рішень; одні обґрунтовували доцільність застосування загальних принципів, методів
управлінської діяльності в правоохоронній сфері, інші – наводили аргументи щодо
необхідності урахування специфічних особливостей правоохоронної сфери та
недоцільності перенесення загальних аспектів з теорії управління на управлінську
діяльність офіцера. Важливо, що більшість курсантів на цьому етапі вже
опрацювали значну кількість психолого-педагогічних джерел, літератури з теорії і
практики менеджменту. Відповідно вони могли аргументовано довести власну
думку, опираючись на науково доведені теорії і практико орієнтовані результати.
Доцільною формою роботи в межах проведення семінарських і практичних
занять з метою збагачення знань щодо формування міцності і системності знань
щодо специфіки управлінської діяльності було проведення дискусій. Для цього
курсантам було запропоновано теми для проведення дискусій у межах вивчення
дисципліни «Тактична підготовка військ»: «Школа наукової організації праці
(Ф. Тейлор, Ф.і Л. Гілберт, Г. Гантт, Г. Емерсон): чи ефективними є ідеї
представників цієї школи в управлінській діяльності офіцера?», «Класична школа
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управління (А. Файоль, М. Вебер, Л. Урвик): у чому полягає сутність основних
положень школи з проекцією на управлінську діяльність офіцера», «Школа
психології і людських відносин (М.-П. Фоллетт, Е. Мейо): ідеї соціальної взаємодії,
влади й авторитету, лідерства і мотивації», «Школа науки управління (Р. Акофф,
С. Бір, Р. Люс та ін.): доцільність ідей в управлінській сфері ОВС», «Провідні
підходи

до

управління

у

військовому

і

правоохоронному

середовищі

(процесуальний, системний)» тощо.
На цьому етапі з метою забезпечення міцності і системності знань щодо
специфіки управлінської діяльності офіцера було оновлено зміст ознайомчої
практики, яку курсанти проходять після І курсу навчання у військових частина.
Метою ознайомчої практики є ознайомлення курсантів першого з напрямами
службово-бойової діяльності військових частин

і підрозділів з охорони

громадського порядку, їх структурних підрозділів і служб. Тривалість та терміни
проведення ознайомчої практики визначаються навчальним планом (протягом 2-х
тижнів), а її зміст – програмою ознайомчої практики. Підготовка до ознайомчої
практики

курсантів

здійснюється

під

керівництвом

викладачів

фахових

дисциплін. У процесі практики відбувається: ознайомлення з майбутньою
спеціальністю у формі залучення до виконання службових обов’язків на посадах
патрульного (постового); вивчення організаційно-штатної структури військових
частин і підрозділів з охорони громадського порядку; набуття досвіду щодо
виконання завдань, що покладні на ці підрозділи, ознайомлення з формами,
методами (технологіями) їх реалізації; поглиблення та закріплення на практиці
теоретичних знань із фахових дисциплін, добір фактичного матеріалу для
виконання майбутніх робіт (завдань); формування потреби в постійному
підвищенні свого теоретичного та практичного рівня підготовки за спеціальністю.
Нами було включене завдання – актуалізувати знання з теорії і практики
управлінської діяльності офіцера. У межах практики було проведено бінарні
лекції, лекції-дискусії з таких тем, як: «Основні закони управління у
правоохоронному середовищі», «Принципи управління організацією» тощо.
Курсанти брали участь у дискусіях під час лекцій із проблем законів управління
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(закони відповідності стану розвитку суспільства, закон централізації управління,
закон демократизації управління тощо), принципів управлінської діяльності
(наукової обґрунтованості практики управління, ефективності, раціональності,
постійного

удосконалення

процесів

і

методів

управління,

дисципліни,

єдиноначальності, підпорядкування особистих інтересів загальним, ієрархічності,
справедливості, ініціативи тощо).
У межах практики було введено змістовий модуль, який передбачав
актуалізацію теоретичного матеріалу з проблеми системи управління підрозділом
при підготовці та у ході службово-бойового застосування, що включало
повторення основних відомостей щодо структури систем управління, загальної
моделі системи управління, основні положення теорії управління у військовій
справі, правоохоронному середовищі, а також набуття практичних умінь щодо
організації управління у взводі, роті, батальйоні, полку, бригаді.
Після проходження ознайомчої практики на основі зібраного фактологічного
матеріалу курсантам було запропоновано підготувати проекти з проблем
управлінської діяльності офіцера. У процесі підготовки проектів, над яким
майбутніх офіцери працювали у групах, реалізувалися діяльнісний, особистісно
орієнтований підходи до формування їхньої готовності до управлінської діяльності.
Проекти були представлені вже на рефлексивно-оцінному етапі упровадження
моделі формування готовності до управлінської діяльності курсантів у процесі
фахової підготовки. Групування учасників проекту здійснювалося з урахуванням
інтересів, мотивації, спрямованості курсантів на ґрунтовне дослідження проблем
управлінської діяльності. Групова робота над проектом сприяла активізації
відповідального ставлення курсантів до колективної роботи, забезпечувала
налагодження партнерських взаємин, ефективного професійного діалогу. Курсанти
добирали теоретичний матеріал, відеоматеріал, готували презентації у межах
виконання таких проектів, як: «Психологія спілкування і його особливості в
управлінській діяльності», «Керівник органу внутрішніх справ як суб’єкт
управління», «Теоретико-методологічні основи психології праці у контексті
організації управлінської діяльності», «Менеджмент та успішне управління». На
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змістово-актуалізаційному етапі упровадження моделі формування готовності до
управлінської діяльності обговорено мету реалізації проекту, його задум, методи
оформлення, засоби презентації ідеї проекту тощо.
Практико орієнтований етап упровадження моделі формування готовності
до управлінської діяльності курсантів у процесі фахової підготовки передбачав
добір змісту навчання, форм і методів, що спрямовувалися на формування
операційно-діяльнісного

компоненту

готовності,

що

відповідало

праксеологічному критерію.
З цією метою до навчальних програм дисциплін «Тактична підготовка
військ», «Службово-бойова діяльність», «Управління повсякденною діяльністю
підрозділів» було введено

змістові

модулі,

спрямовані на

формування

управлінських, організаторських, комунікативних умінь. Основні проблемні
питання модулів курсанти опановували під час самостійної роботи у ході
підготовки до практичних і семінарських занять.
У процесі вивчення дисципліни «Тактична підготовка військ» курсанти
вивчали матеріал модулю «Система управлінських рішень в органах внутрішніх
справ», що передбачало ознайомлення і поглиблення матеріалу з таких проблем:
ознаки управлінського рішення, які приймаються в органах внутрішніх справ;
класифікація управлінських рішень в органах внутрішніх справ; вимоги, що
ставляться до управлінських рішень; передумови вироблення управлінського
рішення в органах внутрішніх справ; підготовка та прийняття управлінського
рішення; стадії процесу підготовки та прийняття управлінського рішення;
організація виконання управлінського рішення як центральний елемент процесу
управління; основні стадії організації виконання управлінського рішення; види
забезпечення діяльності виконавців управлінського рішення.
Збагачення навчальної програми дисципліни «Тактична підготовка військ»
змістовим модулем «Стилі керівництва командира» сприяло опануванню
матеріалу з цих питань: стилі керівництва командира як характерні манери
поведінки, прийоми впливу на підлеглих, що використовуються керівником у
процесі підготовки і реалізації управлінських рішень; авторитарний стиль
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керівництва: нівелювання думок підлеглих, можливості конфліктних ситуацій,
агресивність,

пригніченість,

насолода

владою,

догматизм,

стереотипність

мислення; ліберальний стиль керівництва: низький ступінь виявлення влади й
особистого впливу, партнерські стосунки, неосмислене виконання директив,
домовленість і прохання, м’якість у спілкуванні, уникнення конфліктів;
демократичний стиль керівництва: залучення підлеглих до прийняття рішень,
високий ступінь довіри, важливість результатів і способів досягнення рішення,
відкритість діалогу.
Введення змістового модулю у навчальну програму фахової дисципліни
«Службово-бойова діяльність» «Організація процесу управління в ОВС:
аналітична робота, планування, взаємодія та координація, контроль і облік в
ОВС»

сприяло

відпрацюванню

основних

процедур

щодо

управлінської

діяльності, опануванню курсантами управлінськими уміннями: здійснення
аналітичної роботи в органах внутрішніх справ, значення аналітичної роботи в
процесі управління; вимоги, що ставляться до аналітичної роботи; види
аналітичних документів, що складаються в органах внутрішніх справ; здійснення
функцій прогнозування в управлінській діяльності; планування як функція
управління; складання плану реалізації управлінських рішень; планування в
органах внутрішніх справ (загальні, спеціальні, індивідуальні).
Змістовий модуль фахової дисципліни «Службово-бойова діяльність»
«Методи управлінської діяльності офіцера» був спрямований на формування
організаторських умінь у межах опанування таких проблемних питань: методи
військового управління; специфіка проведення службової наради; тактика
проведення бесід у правоохоронній сфері з метою підвищення ефективності
управлінської діяльності.
Збагачення

змісту

фахової

дисципліни

«Управління

повсякденною

діяльністю підрозділів» відбувалося шляхом введення змістових модулів:
«Методи

управлінської

діяльності.

Стадії

управлінської

діяльності»,

«Психологічні засади управлінської діяльності». Під час підготовки до
практичних і семінарських занять, у процесі самостійного вивчення проблемних
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питань у курсантів формувались управлінські і комунікативні уміння, які
стосувалися

методів підготовки управлінських рішень, основних стадій

управлінського процесу; вироблення управлінського рішення; класифікації
управлінських рішень; вимог до управлінських рішень; чинників, які визначають
якість, результативність і ефективність управлінських рішень; характеристики
етапу підготовки управлінського рішення, етапу прийняття
управлінського

рішення;

організаційного,

правового,

технічного,

інформаційного

психологічного,

і

і реалізації

документального,

консультативно-дорадчого

забезпечення підготовки і реалізації управлінських рішень; основних причини
невиконання управлінських рішень; способів вирішення конфліктів; методів
управління конфліктами; методики вирішення конфліктних ситуацій; соціальнопсихологічних параметрів управління; психології ділового спілкування в
управлінській діяльності; психології переговорів.
З метою формування комунікативних умінь майбутніх офіцерів як важливого
чинника ефективної управлінської діяльності було проведено комунікативні
тренінги. Їх метою було формування комунікативних умінь з метою ефективного
проведення службових нарад і бесід у процесі прийняття і реалізації
управлінських рішень. Тренінги передбачали реалізацію таких етапів: підготовка
до проведення (збір матеріалу, його систематизація за окремими проблемами,
підготовка презентації); власне проведення тренінгу (у формі лекції-презентації,
рольових ігор, дискусій, практикуму); аналіз результатів (у формі виконання
групових та індивідуальних завдань, бесід).
У процесі тренінгової діяльності

викладач представив у формі лекції

презентації матеріал щодо класифікації службових нарад, його різновиди
(інформаційна, проблемна, службова), послідовність проведення наради (вступне
слово, інформація про виконання рішень минулої наради, оголошення порядку
денного, мети, регламенту; тематики доповідей, рішення (постанова), практичних
рекомендацій керівнику щодо ефективної підготовки до проведення наради;
класифікації бесід

у процесі здійснення управлінської діяльності; фази
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проведення бесід (початок, передача інформації, аргументування, спростування
аргументів співрозмовника, прийняття рішення).
У формі рольової гри курсанти моделювали проведення службової наради.
За цієї обставини вони враховували основні вимоги до її проведення, реалізуючи
провідне завдання – визначення подальших дій організації та її підрозділів на
основі

застосування

колективного

обговорення

у

виробленні

доцільно

правильного рішення. Учасники гри обирали керівника, секретаря наради з числа
курсантів за ієрархічним принципом. Особливу увагу приділено підготовці
промов з урахуванням специфіки службового етикету, використання відповідних
мовних

конструкцій,

уніфікованих

етапів

підготовки

виступу

(інтенція

(винайдення); диспозиція (розташування); елокуція (словесне оформлення
думки); меморія (запам'ятовування);

акція (публічне виголошення виступу);

релаксація (ослаблення напруження)). Підготовка промови до службової
програми включала практикум, під час якого відбувався добір мовних засобів з
елементами офіційно-ділового і публіцистичного стилів, текст структурувався на
вступ, основний виклад і висновок. Курсанти практикували виголошення
промови під час службової наради, використовуючи невербальні засоби
спілкування, дотримуючись вимог

мовленнєвої культури. Інші курсанти

аналізували недоліки промов, виголошених курсантами.
Курсанти також у формі рольової гри моделювали різні види бесід, зокрема
ділових: кадрові (прийом на роботу, звільнення з роботи, переміщення посади);
дисциплінарні (пов'язані з порушенням трудової дисципліни, ухиленням від
виконання службових обов'язків тощо); організаційні

(пов'язані

з

процесом

виконання завдання); прийом відвідувачів (співробітників, колег, незнайомих
громадян тощо). Основна увага акцентувалася

на моделюванні мовних

конструкцій, використання форм мовленнєвого службового етикету.
У результаті проведення комунікативних тренінгів у малих групах
проводилися дискусії з обговорення таких проблем: які характерні недоліки, що
допускають керівники-офіцери під час проведення нарад щодо прийняття
управлінських рішень; що можна порадити командирові для підвищення
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ефективності проведення нарад; які вимоги має виступ командира; як правильно
підготувати і провести ділову бесіду; які типи ділових бесід можуть проводитися
керівником з підлеглими у сфері правоохоронної роботи? тощо.
З метою розвитку таких комунікативних умінь, як педагогічна техніка,
здатність до діалогічної взаємодії, було проведено тренінги з розвитку
педагогічної майстерності. Тренінг реалізовувався на трьох етапах: підготовка,
власне тренінгова діяльність, завершення. На етапі підготовки викладач
формулював мету і завдання та разом з курсантами добирав вправи, проблемні
ситуації, які сприяють розвитку педагогічної ерудиції, спостережливості,
педагогічного мислення. Було акцентовано увагу на тому, що елементи
педагогічної майстерності в управлінській діяльності майбутнього офіцера
дозволяють виявляти тактовність, педагогічний такт, цілеспрямованість у
спілкування на рівні «керівник – керівник», «керівник – підлеглий». Курсанти
демонстрували приклади толерантності, гнучкості, спостережливості.
На етапі реалізації тренінгів було використано низку форм і методів.
Основні теоретичні аспекти проблеми розвитку педагогічної майстерності було
представлено у формі лекцій на основі використання відеопрезентації, які
моделювали

реальні

ситуації

вирішення

службових

питань,

прийняття

управлінських рішень шляхом застосування керівником, офіцером елементів
педагогічної майстерності.
Практична частина тренінгів також передбачала виконання різних вправ:
вправ із постановки голосу, на підвищення рівня техніки мовлення, культури
мовлення, риторичної майстерності, удосконалення дикції тощо. У результаті
проведення тренінгів було застосовано метод «мозкового штурму» щодо
визначення

важливості

таких

якостей,

як:

соціальна

активність,

цілеспрямованість, урівноваженість, гуманність, справедливість, педагогічна
ерудиція,

педагогічне

спостережливість,
педагогічний такт.

цілепокладання,

педагогічний

педагогічне

оптимізм,

мислення,

педагогічне

педагогічна

передбачення,
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На практико орієнтованому етапі перевага у процесі вивчення нововведених
змістових модулів фахових дисциплін надавалась фасилітативним методам, що
пов’язано зі спрямованістю на формування управлінських, організаторських,
комунікативних умінь і здатності до прийняття управлінських рішень в умовах,
наближених до реальних. Ефективним фасилітативним методом вивчення
специфіки управлінської діяльності офіцера є робота в малих групах. Під час
практичних і семінарських занять із фахових дисциплін «Службово-бойова
діяльність»,

«Управління

повсякденною

діяльністю

підрозділів»

в

експериментальній групі було запропоновано такі завдання для роботи у малих
групах: функція стратегічного планування реалізації управлінських рішень,
помилки некомпетентного керівника; соціально-психологічні якості керівника;
типові помилки в управлінській діяльності та шляхи їх усунення тощо.
Виконуючи однакові завдання, учасники груп під керівництвом викладача
порівнювали
варіант.

результати його виконання, визначаючи найбільш доцільний

Найбільш

підготовлені

курсанти

з

кожної

групи

здійснювали

узагальнення роботи груп і формулювати обґрунтовані висновки.
З-поміж фасилітативних методів застосовувався метод моделювання на
основі вирішення проблемно-пошукових ситуацій, спрямованих на формування
управлінських, організаторських і комунікативних умінь. Цей метод дозволив
проаналізувати курсантам важливі аспекти управлінської діяльності на основі
вивчення їхніх загальних характеристик, прогнозування дій, вибору оптимального
варіанту відповіді. Варто відзначити, що курсанти були спрямовані на створення
абстрактної, наочної моделі вирішення відповідного завдання, що дозволяло
унаочнити певні властивості, ознаки проблеми управлінської діяльності офіцера,
відтворити внутрішні зв’язки, функціональні параметри. Процес підготовки і
проведення практичних занять із використанням методу проблемно-пошукових
завдань було розподілено на декілька: підготовчий етап (організація самостійної
роботи над завданням, підготовка матеріально-технічного забезпечення, підбір
літератури,
(демонстрація

створення

моделі

вирішення

вирішення

завдання);

проблемно-пошукової

виконавчий

ситуації,

етап

пропозиція
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послідовності

його

виконання,

наведення

аргументів,

формулювання

суб’єктивних висновків); підсумковий етап (аналіз підсумків виконання завдань
щодо вирішення проблемно-пошукової ситуації, узагальнення їх курсантамилідерами, висновок викладача). Зокрема було запропоновано такі проблемнопошукові ситуації: охарактеризувати

управлінські рішення

за

напрямом

діяльності офіцера на основі прикладів з практичної діяльності (службово-бойові,
службово-адміністративні, навчально-виховні, кадрові); за функціями управління
(планувальні, організаційні, мотивуючі, контролюючі); за підходом до прийняття
рішення (інтуїтивні, на основі суджень, за допомогою раціональної процедури).
Курсантам також було запропоновано розробити алгоритм прийняття і реалізації
раціонального управлінського рішення, що включало такі етапи, як: констатація
проблеми та її формулювання, отримання вказівки від начальника, оцінювання
релевантних чинників і з’ясування причин, розроблення альтернативних варіантів
рішень, вибір раціонального рішення за конкретних умов, постановка завдання
підлеглим і реалізація рішення, контроль за виконанням рішення, оцінювання
результатів прийнятого рішення.
Шляхом моделювання курсанти вирішувати проблемно-пошукові ситуації
щодо формування управлінських і організаторських умінь під час актуалізації
здатностей до реалізації основних етапів прийняття управлінського рішення:
планування

(стратегічне

планування,

організаційне

планування,
планування,

оперативне
метод

планування,

сітьового

завчасне

планування

й

управління); організації (повноваження, відповідальність, делегування, лінійні і
функціональні повноваження); стимулювання (засоби мотивування: обмін
досвідом, розкриття перспектив професійного зростання, участь у прийнятті
рішення, професійна гордість, компенсація за ненормований час, співбесіда);
контролювання (попередній, поточний, підсумковий контроль; самоконтроль;
суцільний і вибірковий контроль).
Ефективність щодо формування організаторських і управлінських умінь
забезпечували ділові і рольові ігри, що проводилися в межах практичних і
семінарських занять під час вивчення фахових дисциплін «Службово-бойова
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діяльність»,

«Тактична

підготовка

військ»,

«Управління

повсякденною

діяльністю підрозділів». Цей метод був спрямований на виявлення здатності до
колективної співпраці, діалогічної взаємодії, на розвиток управлінських якостей
на основі знань теорії управлінської діяльності, психології управління. Сценарій
ділової чи рольової гри готували або викладач, або ініціативні курсанти.
Обиралися виконавці (безпосередні учасники гри) та експерти з числа курсантів
експериментальної групи. Було запропоновано ігри на опанування методів
управлінської

діяльності:

курсанти

демонстрували

застосування

організаційно-адміністративних,

можливі

розпорядчих,

ситуації

із

стимулюючих

методів управління. Значний потенціал щодо формування управлінських умінь
мали заняття, які ґрунтувалися на виконання ролей керівників і підлеглих у
процесі прийняття управлінських рішень за умов вияву різних стилів керівництва
(авторитарного,

ліберального,

демократичного).

За

підсумком

викладач

враховував висновки курсантів (експертів) щодо доцільності застосування певних
методів управління, стилю керівництва, стратегії подолання конфліктних
ситуацій у процесі прийняття управлінського рішення і формулював обґрунтовані
висновки.
Ефективність ділових і рольових ігор у процесі формування готовності до
управлінської діяльності була підтверджена під час опанування тем з проблем
психології управлінської діяльності, зокрема щодо вирішення конфліктних
ситуацій, які часто становлять бар’єри у прийнятті раціонального управлінського
рішення. Було запропоновано розіграти стратегії управління конфліктом:
«виграти – програти», «програти – програти», «виграти – виграти», а також
суперництво, пристосування, компроміс, уникання, співпраця (проблемновирішальна стратегія), а також розіграти ролі щодо можливих шляхів вирішення
конфліктної ситуації, застосування тактик вирішення конфлікту (тактики
психологічного

насильства,

тиску,

демонстративних

дій,

санкціонування,

коаліцій, фіксації своєї позиції, дружелюбності). Викладач разом з курсантамиекспертами

за

підсумком

проведеної

роботи

обговорювали

доцільність
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застосування певних тактик і стратегій в умовах конфліктної ситуації з метою
ефективного прийняття управлінського рішення.
Робота з укладання тезаурусу щодо специфіки управлінської діяльності
офіцера тривала в межах підготовки до практичних і семінарських занять,
самостійного вивчення проблемних питань, опрацювання інформаційно-довідкових,
законодавчо-нормативних, електронних лексикографічних ресурсів, а також у
процесі підготовки до вікторин. Така форма роботи значно активізувала
когнітивний

досвід

курсантів,

практично

засвідчила

якість

опрацювання

термінології з теорії і практики управлінської діяльності, спонукала до подальшого
удосконалення знань і умінь щодо прийняття управлінських рішень.

Навчальна

група поділялась на дві команди. Судді призначалися з числа найбільш
підготовлених курсантів. Суддям,

на відміну від членів обох команд,

дозволяється в разі виникнення суперечливих питань користуватися літературою,
керівними документами, власним портфоліо чи електронним портфоліо, наданим
викладачами фахових дисциплін. Однак суддя повинен бути готовий надати
вичерпну відповідь на поставлене запитання, якщо курсанти не спроможні будуть
цього зробити. Тому, якщо призначаються два судді, один з них слідкує

за

відповіддю курсанта, а другий може використовувати навчальний матеріал для
перевірки повноти відповіді. Для фіксації відповідей і проведення розрахунків
зароблених курсантами балів судді повинні мати списки команд, в яких за № 1
повинні бути записані капітани кожної з них. За чисельністю і рівнем знань з
дисципліни команди повинні бути однаковими. Обов’язки капітана команди:
визначати особу, яка буде відповідати на певне питання, фіксувати її відповіді на
аркуші паперу (за потреби не забувати відповідати і самому); відслідковувати
кількість балів, які заробили члени команди, давати можливість висловитися
насамперед тим курсантам, які ще не мають необхідної кількості балів для
отримання позитивної оцінки; спілкуватися з суддею, відстоювати права членів
команди у разі виникнення спірних ситуацій (за необхідності звертатися за
допомогою до викладача); висувати щодо суддів пропозиції виступити замість
команди суперників, доповнити чи поправити їхні відповіді; у кінці заняття бути
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готовим обґрунтувати свої підрахунки щодо кількості балів кожного члена
команди і команди в цілому (у разі виникнення спірних ситуацій). Повна
відповідь передбачає отримання 1 балу, неповна – 0,5 бала, неправильна – 0,3
бала.
На практико орієнтованому етапі значно активізквала науково-дослідна
робота

курсантів

у

межах

діяльності

наукового

гуртка.

Посилилась

консультативна робота викладачів фахових дисциплін, які забезпечували
виконання функцій педагога-тьютора у процесі консультативної роботи,
організації внутрішньо факультетських семінарів з метою апробації результатів
науково-дослідної роботи курсантів. Майбутні офіцери також брали участь у
конференціях всеукраїнського, міжвузівського рівнів, підготовці матеріалів до
друку у збірниках статей. Майбутніх фахівців було залучено до проведення і
участі в таких конференціях і семінарах, як: «Службово-бойова діяльність
Національної гвардії України: теорія і практика», «Психологія освіти дорослих на
сучасному етапі реформування військової освіти», «Практична спрямованість
освітнього

процесу

як

пріоритетний

напрям

навчання»,

«Перспективи

реформування Національної гвардії України», «Методичні засади професійного
спілкування у військовому колективі» тощо.
На

міжвузівських

конференціях

курсанти

продемонстрували

власні

результати наукових досліджень з таких проблем: «Специфіка підготовки
майбутніх фахівців Національної гвардії України до управлінської діяльності»,
«Імідж офіцера як фактор професійної успішності»,

«Методичні засади

організації управлінської діяльності у військовому середовищі» «Спілкування
курсантів

у

військовому

середовищі

як

засіб

формування

професійної

самосвідомості майбутніх офіцерів НГУ», «Розвиток комунікативних здібностей
військовослужбовців як запорука професійного розвитку» тощо. Тези доповідей
було опубліковано у збірниках матеріалів конференцій, що сприяло підвищенню
рівня самооцінювання майбутніх офіцерів, стимулювало їх до подальшого
професійного зростання.
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На практико орієнтованому етапі упровадження моделі формування
готовності

до

управлінської

діяльності

було

оновлено

зміст

програми

стажування, яке курсанти згідно з навчальним планом підготовки проходять на
IV курсі. До програми були включені змістовий модуль «Організація управління
підрозділом у процесі підготовки і в ході службово-бойового застосування». У
процесі стажування курсанти відпрацьовували організаторські й управлінські
уміння, що передбачало опанування: порядку і змісту роботи командира щодо
прийняття рішення на службово-бойове застосування підрозділу та етапів
організації виконання службово-бойових завдань; методів роботи командира і
штабу; визначення заходів, які необхідно провести негайно для швидкої
підготовки підрозділів до виконання одержаного завдання; розрахунку часу;
оцінювання обстановки; постановки завдань підлеглим; організація взаємодії
усіх видів забезпечення управління, підготовки особового складу, озброєння і
техніки до виконання службово-бойових завдань (СБЗ); контролю за діяльністю
підрозділу;

специфіки

управління

підрозділом

з

використанням

засобів

радіозв’язку; управління підрозділом з використанням сигнальних засобів;
порядку роботи командира взводу (роти) під час вироблення рішення у процесі
виконання СБЗ; дій командира взводу щодо управлінню підрозділом у процесі
виконання СБЗ в пошуковій групі; організація управління взводом у процесі
виконання СБЗ в пошуковій групі.
На практико орієнтованому етапі реалізації моделі формування готовності
до управлінської діяльності курсантів у процесі фахової підготовки ними було
представлено методичне портфоліо, яке вони готували упродовж трьох
попередніх етапів. Було залучено експертів – викладачів фахових дисциплін, які
здійснювали його аналіз

щодо

результативності підготовки завдань до

практичних і семінарських занять, завдань для самостійного опрацювання,
укладання тезаурусу з проблем управлінської діяльності офіцера, виконання
тестових завдань різних рівнів складності, результатів проходження ознайомчої
практики і стажування, участі у діяльності наукового гуртка з проблем
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управлінської

діяльності,

презентації

науково-дослідної

роботи

під

час

конференцій, семінарів.
Рефлексивно-оцінювальний етап упровадження моделі формування готовності
до управлінської діяльності курсантів у процесі фахової підготовки спрямовувався
на формування її емоційно-вольового компоненту, що реалізується в особистіснорефлексивному критерії. На основі застосування методів дискусій, «мозкового
штурму», бесід, демонстрації результатів виконання проектів курсанти здійснювали
самооцінювання

особистісних

і

управлінських

якостей

щодо

здійснення

управлінської діяльності, виявляли рівень зорієнтованості на самовдосконалення,
саморозвиток готовності до управлінської діяльності в майбутньому.
У процесі застосування методу «мозкового штурму» спостерігалась
ефективність в організації спільної колективної роботи, підвищення розумової
активності, вияву умінь приймати управлінські рішення, здатності до пошуку
плідних ідей, формулювання конструктивних висновків, уміння розв’язувати
нестандартні ситуації.

Було сформульовано спектр проблем щодо здійснення

управлінської діяльності, що вимагають застосування управлінських умінь,
особистісних якостей для їх ефективного вирішення. З-поміж основних питань,
які було запропоновано для вирішення методом «мозкового штурму», визначено
такі:
Чи потрібно виявляти етичність у прийнятті управлінського рішення?
Обґрунтуйте доцільність прийняття інтуїтивних управлінських рішень.
Означте вимоги до прийняття раціональних управлінських рішень.
Чи є ефективним такий метод прийняття управлінського рішення, як
кільцеве опитування?
Колективне прийняття управлінського рішення: доцільне чи недоцільне в
правоохоронному середовищі?
У чому сутність авторитарного стилю управління?
Спростуйте чи підтвердіть доцільність демократичного стилю управління у
правоохоронній сфері.
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Які особистісні якості офіцера важливі у процесі реалізації управлінського
рішення? тощо.
Ефективність опитування підтвердило застосування методу дискусії
«Дерево рішень», який дозволив аргументовано зважити переваги та недоліки
різних варіантів відповідей на певне проблемне питання. Позитивні та негативні
аспекти фіксувалися в таблицях, що розміщувалися на дошці в аудиторії.
Курсанти

обговорювати

проблему,

висували

свої

варіанти

відповідей,

прогнозуючи наслідки. Більшість проблемних питань стосувалися особистісних
якостей, управлінських умінь майбутніх офіцерів та їх застосування в
управлінській діяльності:
Чи доцільно виявляти у процесі прийняття управлінського рішення
гнучкість?
Чи важливою є така якість офіцера-управлінця, як прогностичність?
Чи ефективним є офіцер, який наділений авторитарними якостями?
Аргументуйте необхідність чи неважливість володіння офіцером культурою
спілкування, мовлення?
Чи є позитивною така якість керівника, як емоційність? тощо.
На цьому етапі упровадження моделі використовувалися дискусії, які
передбачали аналіз проблемних ситуацій, практико орієнтованих питань,
обговорення яких сприяло актуалізації знань, вияву організаторських і
управлінських умінь на основі самоаналізу й самооцінювання. З-поміж
дискусійних питань було акцентовано увагу на таких, як: вимоги до
управлінських рішень; основні причини виникнення конфліктів у службах і
підрозділах

ОВС;

доцільність

застосування

організаційно-регулюючих

(впливових) методів у процесі управління; сутність контролювання як функції
управління; ефективність організаційно-регулюючих методів управління; основні
функції керівника органів внутрішніх справ; соціально-психологічні методи
управління та їх вплив на професійну діяльність офіцерів; пізнавальнопрограмуючі функції управління.
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На рефлексивно-оцінювальному етапі було представлено результати
виконання проектів. На основі використання інформаційних джерел, аналізу
практичних аспектів управлінської діяльності, застосування відеоматеріалу,
прикладів реальних ситуацій у правоохоронній сфері було підготовлено такі
проекти:
1. Менеджмент та успішне управління – розкривались такі питання, як
реалізація

функцій процесу управління; функції менеджменту як

види

управлінської діяльності; мета управлінського процесу, його учасники, предмет,
засоби здійснення.
2. Психологія спілкування та його особливості в управлінській діяльності –
презентувались результати аналізу таких аспектів проблеми, як: інформаційнокомунікативна,

інтерактивна,

перцептивна

функції

спілкування;

зміст

і

специфічні ефекти міжособистісного спілкування; міжособистісні відносини в
групах; спілкування з «важкими» людьми; загальне поняття про взаємодію та
взаємовплив у системах управління; ділове спілкування як засіб управлінського
впливу.
3. Керівник органу внутрішніх справ як суб’єкт управління – було розкрито
поняття та сутність стилів керівництва управління; кваліфікаційні вимоги до
керівників у правоохоронній професійній сфері; обґрунтовано вимоги до стилю
керівника-офіцера на основі реальних професійних ситуацій.
4. Теоретико-методологічні основи психології праці в контексті організації
управлінської діяльності – висвітлено соціально-психологічні, психологічні,
психофізіологічні чинники управлінського впливу; умови середовища, комфортні
для управлінської діяльності; проблеми виникнення та становлення наукових
методів дослідження процесів праці; концепції психології праці та їх практичне
втілення в управлінській діяльності офіцера.
Підвищенню

рівня

самооцінювання

щодо

здійснення

управлінської

діяльності, здійснення самоаналізу власних управлінських, організаторських,
комунікативних умінь, здатності до прийняття управлінських рішень сприяло
проведення групових та індивідуальних бесід. У процесі їх організації було
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запропоновано такі питання: які соціально-управлінські та правові чинники
ефективної управлінської діяльності офіцерів; як здійснюються такі управлінські
процедури: цілевизначення, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність,
вибір варіанту дій, реалізація рішення, зворотній зв'язок; яким чином відбувається
взаємозв’язок

елементів

управління;

якими

психологічними

механізмами

управлінського впливу Ви володієте; які види психологічного впливу варто
застосовувати в управлінській діяльності; які прийоми психологічного впливу є
доцільними в управлінській діяльності офіцера? тощо.
Таким

чином,

представлена

поетапність

реалізації

організаційно-

педагогічних умов і моделі формування готовності до управлінської діяльності
майбутніх офіцерів у процесі фахової підготовки засвідчує послідовність
формування означених компонентів готовності курсантів відповідно до критеріїв
і показників.
3.3. Аналіз результатів формувальної дослідно-експериментальної
роботи
На початку формувального експерименту нами було проведено контрольний
зріз із метою виявлення динаміки рівнів готовності майбутніх офіцерів до
управлінської діяльності. Діагностика рівнів готовності здійснювалася

в

контрольних та експериментальних групах курсантів за допомогою відібраного
діагностичного

інструментарію, що забезпечило об’єктивність отриманих

результатів.
З генеральної сукупності курсантів вищих навчальних закладів системи
МВС України було зроблено дві вибірки, які віднесено до контрольної та
експериментальної груп (КГ та ЕГ), кількістю 112 і 110 осіб відповідно. У процесі
застосування відібраного діагностичного інструментарію з кожного з чотирьох
критеріїв (ціннісно-регулятивний, когнітивний, праксеологічний, особистіснорефлексивний) курсанти були розподілені на групи з урахуванням трьох
показників. У таблиці 3.2 цей розподіл має такий вигляд:
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Таблиця 3.2.
Рівні готовності до управлінської діяльності курсантів у процесі фахової
підготовки на початку формувального експерименту
ЕГ (n = 110 осіб)

Ціннісно-регулятивний

Критерій

Показники

1 показник

2 показник

3 показник
Всього

Когнітивний

1 показник

2 показник

3 показник

Всього

Праксеологічний

1 показник

2 показник

3 показник

рефлексивний

Особистісно-

Всього

1 показник

2 показник
3 показник

КГ (n = 112 осіб)

Високий
рівень

Середній
рівень

Низький
рівень

Високий
рівень

Середній
рівень

Низький
рівень

1

11

19

2

13

16

0,9%

10,0%

17,3%

1,8%

11,6%

14,3%

5

21

23

5

23

17

4,5%

19,1%

20,9%

4,5%

20,5%

15,2%

1

19

10

3

19

14

0,9%

17,3%

9,1%

2,7%

17,0%

12,5%

7
6,4%
1

51

52

10

55

47

46,4%
16

47,3%
13

8,9%
2

49,1%
14

42,0%
11

0,9%

14,5%

11,8%

1,8%

12,5%

9,8%

5

15

18

5

15

20

4,5%

13,6%

16,4%

4,5%

13,4%

17,9%

8

23

11

9

24

12

7,3%

20,9%

10,0%

8,0%

21,4%

10,7%

14

54

42

16

53

43

12,7%

49,1%

38,2%

14,3%

47,3%

38,4%

4

15

17

4

18

13

3,6%

13,6%

15,5%

3,6%

16,1%

11,6%

5

15

18

6

24

15

4,5%

13,6%

16,4%

5,4%

21,4%

13,4%

4

12

20

2

14

16

3,6%

10,9%

18,2%

1,8%

12,5%

14,3%

13

42

55

12

56

44

11,8%

38,2%

50,0%

10,7%

50,0%

39,3%

3

16

17

5

12

19

2,7%

14,5%

15,5%

4,5%

10,7%

17,0%

1

18

21

1

15

18

0,9%

16,4%

19,1%

0,9%

13,4%

16,1%

0

11

23

1

25

16
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Таблиця 3.2. (продовження)
0,0%

10,0%

20,9%

0,9%

22,3%

14,3%

4

45

61

7

52

53

3,6%

40,9%

55,5%

6,3%

46,4%

47,3%

9

48

53

11

54

47

8,6%

43,6%

47,7%

10,0%

48,2%

41,7%

Всього

Всього у середньому

Дані таблиці засвідчують, що на початку формувального експерименту у
КГ курсанти продемонстрували переважно низький (41,7%), середній (48,2%) і
найменше

високий

експериментальну

(10%)
групу,

рівень

готовності.

фактично

показали

Курсанти,
такі

рівні

які

становили

готовності

до

управлінської діяльності: низький – 47,7%, середній – 43%, високий – 8,6%.
Для проведення експериментальної роботи 110 осіб експериментальної та
112 особи контрольної груп були розподілені в статистичний ряд за трьома
показниками кожного критерію (таблиця 3.3.).
Таблиця 3.3.
Середні показники всіх критеріїв експериментальної та контрольної груп
курсантів на початку формувального етапу експерименту
Низький рівень

Середній рівень

Високий рівень

1

2

3

4

6

7

8

9

ЕГ

16

20

16,5

16,25 17,25

14,5

3,25

4

2,25

КГ

14,5

17,5

14,75

20,5

19,25 14,25

3,75

4,25

3,25

№
показника

5

Підставою для припущення, що ознаки генеральних сукупностей ЕГ і КГ
мають нормальний закон розподілу, може служити діаграма.
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Рис.1. Діаграма середніх показників чотирьох критеріїв експериментальної
та контрольної груп студентів на констатувальному етапі експерименту.
Типовою задачею для аналізу даних у педагогічних дослідженнях є
встановлення збігу або різниці характеристик контрольної та експериментальної
груп. Для цього при рівні значущості х = 0,05 перевіримо правильність нульової
гіпотези:
Н0: М(X) = М(Y) (немає різниці між основними характеристиками
експериментальної і контрольної груп до початку формувального експерименту,
вибірка є однорідною) проти альтернативної гіпотези:
Н1: М(Y) > М(X)

(різниця у виявлених експериментальних даних

експериментальної і контрольної груп до експерименту є значущою).
При великих обсягах вибірок (N = 110 осіб і M = 112 осіб) статистичний
критерій Z асимптотично наближається до закону розподілу N (0; 1). Тоді для
визначення критичних точок застосовується функція Лапласа.

де в подальшому:
xi і yi – номер показника;
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N – кількість членів експериментальної групи;
M – Кількість членів контрольної групи;
ni – частота ЕГ;
mi – частота КГ.
Проведемо відповідні обчислення.

Обчислимо спостережуване значення критерію:
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При альтернативній гіпотезі Н1: М(Y) > М(X) будуємо правобічну критичну
область, критична точка якої знаходиться за таблицею значень функції Лапласа з
рівності

Оскільки – 0,67 < 1,65 → Z < Zкр, то відсутні підстави для відхилення Н0:
М(X) = М(Y). Характеристики експериментальної і контрольної груп співпадають
на рівні значущості 0,05. Вибірка є однорідною.
Внаслідок

проведення

формувального

експерименту

ми

отримали

відомості, які згруповані в таких таблицях.
Таблиця 3.4.
Порівняльний аналіз змін рівнів готовності
до управлінської діяльності курсантів у процесі фахової підготовки
за ціннісно-регулятивним критерієм респондентів контрольної
та експериментальної груп після експерименту
Рівні
підготовки

Експериментальна

Контрольна

група

група

Осіб

%

Осіб

%

Низький

3

2,7%

32

28,6%

Середній

38

34,5%

44

39,3%

Високий

69

62,7%

36

32,1%

Всього

110

100,0%

112

100,0%

Дані таблиці 3.4. засвідчують, що за ціннісно-регулятивним критерієм
готовності до управлінської діяльності, що формується у результаті фахової
підготовки, курсанти ЕГ продемонстрували значні зміни: високий рівень – 62,7%
(було 6,2%), середній рівень – 34,5% (було 46,4), низький рівень – 2,7% (було
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47,3%), що свідчить про переважно високий рівень готовності за означеним
критерієм. Курсанти КГ показали майже рівнозначні показники високого,
низького і середнього рівнів сформованості їхньої готовності до управлінської
діяльності за цим критерієм: високий рівень – 32,1% (було 8,9%), середній рівень
– 39,3% (було 49,1%), низький рівень – 28,6% (було 42%).
Таблиця 3.5.
Порівняльний аналіз змін рівнів готовності
до управлінської діяльності курсантів у процесі фахової підготовки
за когнітивним критерієм респондентів контрольної та експериментальної
груп після експерименту
Рівні
підготовки

Експериментальна

Контрольна

група

група

Осіб

%

Осіб

%

Низький

14

12,7%

27

24,1%

Середній

38

34,5%

45

40,2%

Високий

58

52,7%

40

35,7%

Всього

110

100,0%

112

100,0%

За результатами діагностики показників готовності до управлінської
діяльності курсантів за когнітивним критерієм після проведення формувального
експерименту було проведено порівняльний аналіз у ЕГ і КГ. Виявлено, що у ЕГ
значно зросла частка курсантів із високим рівнем (52,7%, було 12,7%),
зменшилась частка курсантів із середнім (34,5%, було 49,1%) та низьким (12%,
було 38,2%). Курсанти КГ продемонстрували переважно середній рівень
готовності за цим критерієм: низький – 24,1% (було 38,4%), середній – 47,3%
(було 40,2%), високий – 35,7% (було 14,3%) (таблиця 3.5.).
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Таблиця 3.6.
Порівняльний аналіз змін рівнів готовності
до управлінської діяльності курсантів у процесі фахової підготовки
за праксеологічним критерієм респондентів контрольної
та експериментальної груп після експерименту
Рівні
підготовки

Експериментальна

Контрольна

група

група

Осіб

%

Осіб

%

Низький

22

20,0%

29

25,9%

Середній

42

38,2%

66

58,9%

Високий

46

41,8%

17

15,2%

Всього

110

100,0%

112

100,0%

Аналіз отриманих даних після проведення експерименту щодо рівнів
сформованості

готовності

до

управлінської

діяльності

курсантів

за

праксеологічним критерієм засвідчив, що у курсантів ЕГ значно підвищився
високий рівень (41,8%, було 11,8%), середній рівень показали 38,2% (було 38,2%),
низький – 20,0% (50,0%). У КГ у курсантів за цим критерієм відбулись незначні
інтенсивні зміни: низький рівень – 25,9% (було 3,3%), середній рівень – 58,9%
(було 50,%), високий рівень – 15,2% (було 10,7%) (таблиця 3.6.).
За результатами аналізу за відібраним інструментарієм рівні готовності
курсантів до управлінської діяльності, сформованої у ході фахової підготовки, за
особистісно-рефлексивним критерієм було виявлено, що у курсантів ЕГ
підвищилися показники високого рівня і зменшилися показники середнього
рівня: високий рівень – 35,5% (було 3,6%), середній рівень – 42,7% (було 40,9%),
низький рівень – 21,8% (було 55,5%). Курсанти, які становили КГ, показали
незначні зміни у рівнях готовності за цим критерієм: низький рівень – 39,3%
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(було 47,3%), середній – 48,2% (було 46,4%), високий – 12,5% (було 6,3%)
(таблиця 3.7.).
Таблиця 3.7.
Порівняльний аналіз змін рівнів готовності
до управлінської діяльності курсантів у процесі фахової підготовки
за особистісно-рефлексивним критерієм респондентів контрольної
та експериментальної груп після експерименту
Експериментальна

Контрольна

група

група

Рівні
підготовки
Осіб

%

Осіб

%

Низький

24

21,8%

44

39,3%

Середній

47

42,7%

54

48,2%

Високий

39

35,5%

14

12,5%

Всього

110

100,0%

112

100,0%

Зведена таблиця 3.8. відображає зміни показників унаслідок проведеної
експериментальної роботи.
Таблиця 3.8.
Рівні готовності до управлінської діяльності курсантів
у процесі фахової підготовки на завершення формувального етапу
експерименту
ЕГ (n = 110 осіб)

Ціннісно-регулятивний

Критерій

Показники

1 показник

2 показник

3 показник

КГ (n = 112 осіб)

Високий
рівень

Середній
рівень

Низький
рівень

Високий
рівень

Середній
рівень

Низький
рівень

21

11

0

13

10

11

19,1%

10,0%

0,0%

11,6%

8,9%

9,8%

29

15

2

14

18

12

26,4%

13,6%

1,8%

12,5%

16,1%

10,7%

19

12

1

9

16

9

17,3%

10,9%

0,9%

8,0%

14,3%

8,0%
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Таблиця 3.8. (продовження)
Всього

Когнітивний

1 показник

2 показник

3 показник

Всього

Праксеологічний

1 показник

2 показник

3 показник

Особистісно-рефлексивний

Всього

1 показник

2 показник

3 показник

Всього

Всього у середньому

69

38

3

36

44

32

62,7%

34,5%

2,7%

32,1%

39,3%

28,6%

17

11

7

10

13

9

15,5%

10,0%

6,4%

8,9%

11,6%

8,0%

20

10

3

19

14

12

18,2%

9,1%

2,7%

17,0%

12,5%

10,7%

21

17

4

11

18

6

19,1%

15,5%

3,6%

9,8%

16,1%

5,4%

58

38

14

40

45

27

52,7%

34,5%

12,7%

35,7%

40,2%

24,1%

17

15

6

6

22

8

15,5%

13,6%

5,5%

5,4%

19,6%

7,1%

15

15

8

7

26

10

13,6%

13,6%

7,3%

6,3%

23,2%

8,9%

14

12

8

4

18

11

12,7%

10,9%

7,3%

3,6%

16,1%

9,8%

46

42

22

17

66

29

41,8%

38,2%

20,0%

15,2%

58,9%

25,9%

13

16

7

7

15

16

11,8%

14,5%

6,4%

6,3%

13,4%

14,3%

12

19

9

4

17

15

10,9%

17,3%

8,2%

3,6%

15,2%

13,4%

14

12

8

3

22

13

12,7%

10,9%

7,3%

2,7%

19,6%

11,6%

39

47

24

14

54

44

35,5%

42,7%

21,8%

12,5%

48,2%

39,3%

53

41

16

27

52

33

48,2%

37,5%

14,3%

23,9%

46,7%

29,5%

Узагальнені результати

діагностики

рівня

готовності курсантів

до

управлінської діяльності, сформованої у процесі фахової підготовки, після
проведення експериментальної роботи представлено в такому статистичному
ряду (таблиця 3.9).
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Таблиця 3.9.
Середні показники всіх критеріїв експериментальної та контрольної груп
курсантів на завершенні формувального етапу експерименту
Низький рівень

Середній рівень

Високий рівень

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ЕГ

5,25

5,5

5

13,25

14,75

13,25

17

19

17

КГ

9,75

12,25

11

18,5

18,75

15

6,75

11

9

На гістограмі відображений характер якісних змін унаслідок проведеної
експериментальної роботи.

Рис. 3.1.

Діаграма

середніх

показників

чотирьох

критеріїв

експериментальної та контрольної груп курсантів на формувальному етапі
експерименту.
Після проведення формувального експерименту за допомогою функції
Лапласа необхідно перевірити статистичну гіпотезу Н0: М(X) = М(Y) проти
альтернативної гіпотези Н1: М(Y) > М(X).
Застосуємо алгоритм визначення правдивості збігу і розбіжностей для
експериментальних даних з таблиці 9. Підрахуємо за формулою (1) Zкр.
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Обчислимо спостережуване значення критерію

При альтернативній гіпотезі Н1: М(Y) > М(X) будуємо правобічну критичну
область. Як відомо,
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Оскільки 3,79 > 1,65 → Z > Zкр, то немає підстав приймати гіпотезу Н0 .
Отже, на формувальному етапі експерименту достовірність відмінностей
характеристик порівняльних вибірок

експериментальної та контрольної груп

складає 95%. Генеральні середні експериментальної і контрольної груп не
співпадають. Вибірка неоднорідна.
Таким чином, початкові характеристики ЕГ і КГ співпадають, а кінцеві
(після закінчення експерименту) – розрізняються. Можна зробити висновок, що
ефект змін зумовлений ефективністю

упровадження моделі формування

готовності до управлінської діяльності у процесі фахової підготовки.
Таблиця 3.10.
Динаміка змін рівнів готовності до управлінської діяльності курсантів
у процесі фахової підготовки у експериментальних (ЕГ)

ЕГ на контрольному етапі

Приріст

КГ на констатувальному
етапі

КГ на контрольному етапі

Праксеологічний

Когнітивний

Цінніснорегулятивний

Критерії

ЕГ на констатувальному
етапі

та контрольних (КГ) групах

Приріст

52

3

-44,5%

47

32

-13,4%

51

38

-11,8%

55

44

-9,8%

Високий

7

69

+56,4%

10

36

+23,2%

Низький

42

14

-25,5%

43

27

-14,3%

Середній

54

38

-14,5%

53

45

-7,1%

Високий

14

58

+40,0%

16

40

+21,4%

Низький

55

22

-30,0%

44

29

-13,4%

Середній

42

42

0,0%

56

66

+8,9%

Високий

13

46

+30,0%

12

17

+4,5%

Рівні

Низький
Середній
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Особистіснорефлексивний

Таблиця 3.10. (продовження)
Низький

61

24

-33,6%

53

44

-8,0%

Середній

45

47

+1,8%

52

54

+1,8%

Високий

4

39

+31,8%

7

14

+6,3%

Рис. 3.2. Діаграма рівнів сформованості готовності до управлінської
діяльності курсантів до і після експерименту.
Отже,
дослідження,

результати
яка

експериментальної

полягала

в

роботи

підтвердженні

підтвердили

ефективності

гіпотезу

визначених

організаційно-педагогічних умов й упровадження моделі формування готовності
до управлінської діяльності курсантів у процесі фахової підготовки та
обґрунтованих організаційно-педагогічних умов. Послідовна та цілеспрямована
реалізація моделі та організаційно-педагогічних умов забезпечило набуття
майбутніми офіцерами необхідних мотивації, знань, умінь, рефлексивних оцінок
щодо здійснення управлінської діяльності відповідно до специфіки обраного
фаху.
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Висновки до третього розділу
За результатами проведення експериментальної роботи було отримано
кількісні та якісні показники, які підтверджують гіпотезу дослідницького пошуку,
доцільність упровадження організаційно-педагогічних умов і розробленої моделі
формування готовності до управлінської діяльності курсантів у процесі фахової
підготовки.
Визначено та обґрунтовано етапи реалізації моделі: ціле-мотиваційний,
змістово-актуалізаційний, практико орієнтований, рефлексивно-оцінювальний. На
кожному етапі визначалися завдання, добиралися відповідні форми і методи
формування готовності до управлінської діяльності у процесі фахової підготовки,
здійснювалося оновлення змісту фахових дисциплін, навчальних програм,
активізувалась науково-дослідна і самостійна робота курсантів.
Ціле-мотиваційний етап спрямовувався на формування мотивації щодо
здійснення управлінської діяльності, ціннісних орієнтацій і спрямованості
курсантів на поглиблене опанування знань і умінь, що забезпечують ефективність
означеного виду діяльності (ціннісно-рефлексивний критерій). На цьому етапі
було проведено низку методичних, науково-методичних семінарів для викладачів
фахових дисциплін, спрямований на опанування ними функцій педагога-тьютора.
Зміст фахових дисциплін («Тактична підготовка військ», «Українська мова (за
професійним спрямуванням») «Історія військ та військового мистецтва»)
доповнювався

модулями з

проблем

специфіки

управлінської діяльності,

психології управління, теорії і практики означеного виду діяльності. Основними
формами навчання були бінарні лекції, лекції-дискусії, бесіди, укладання
тезаурусу, активізація самостійної і дослідницької роботи в межах наукового
гуртка,

залучення

до

проектної

діяльності.

З-поміж

заходів

виховного

спрямування, спрямованих на підвищення мотивації до управлінської діяльності,
переважали проведення відеолекторіїв (перегляд документальних і художніх
фільмів

з

подальшим

обговоренням),

зустрічі

з

військовослужбовцями,

учасниками бойових дій, командирами-управлінцями, відвідування музеїв.
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Змістово-актуалізаційний етап передбачав набуття курсантами знань щодо
управлінської діяльності, поглиблене опанування теоретичного матеріалу з
проблем управління, комунікації у сфері правоохоронних органів, психології
управлінських процесів (когнітивний критерій). Зміст фахових дисциплін
(«Тактична

підготовка

військ»,

«Українська

мова

(за

професійним

спрямуванням») та програми ознайомчої практики збагачувався змістовими
модулями відповідної проблематики. Було використано такі форми, як: лекції,
семінарські і практичні заняття, активізація роботи наукового гуртка, укладання
тезаурусу, надання електронного порфоліо викладачів і самостійне укладання
власного порфоліо, робота в малих групах, дискусії, опрацювання законодавчих,
довідниково-енциклопедичних,

навчально-методичних

ресурсів,

зокрема

електронних тощо.
Практико
організаторських,

орієнтований

етап

управлінських,

реалізовувався

з

метою

комунікативних умінь,

формування

умінь прийняття

управлінських рішень (праксеологічний критерій). Відбувалося введення модулів
у зміст фахових дисциплін: «Тактична підготовка військ», «Управління
повсякденною діяльністю підрозділів», «Службово-бойова діяльність». Процес
навчання був організований у формі комунікативних тренінгів, тренінгів з
розвитку педагогічної майстерності, практикумів, вікторин, лекцій-презентацій,
участі у конференціях і семінарах всеукраїнського і міжвузівського рівнів,
представлення власного портфоліо щодо специфіки управлінської діяльності
тощо, шляхом використання фасилітативних методів (рольові та ділові ігри,
професійно-пошукові ситуації). На завершення етапу курсанти проходили
стажування, програма якого була збагачена змістовим модулем, спрямованим на
формування організаторських, управлінських і комунікативних умінь.
Рефлексивно-оцінювальний етап реалізовувався з метою формування
здатності до саморозвитку, самовдосконалення в управлінській діяльності,
здійснення рефлексивного оцінювання власних знань і умінь з означеного виду
діяльності (особистісно-рефлексивний критерій). Було застосовано такі форми і
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методи навчання, як: групові та індивідуальні бесіди, проекти, методи дискусії,
метод «мозкового штурму», метод «Дерево рішень».
Розроблено

методичні

рекомендації

«Формування

готовності

до

управлінської діяльності курсантів у процесі фахової підготовки у вищих
навчальних закладах МВС

України»,

в

яких

представлено

можливості

використання педагогічного потенціалу фахових дисциплін, програм ознайомчої
практики і стажування, зміст, форми і методи навчальної роботи, самостійної і
науково-дослідницької діяльності. Зміст методичних рекомендацій структуровано
відповідно до етапів реалізації моделі формування готовності до управлінської
діяльності курсантів у процесі фахової підготовки.
Результати експерименту свідчать про те, що відбулося зростання рівнів
готовності до управлінської діяльності курсантів, що формується в результаті
фахової підготовки. Після проведення формувального експерименту низький
рівень готовності виявлений у 29,5 % учасників експериментальних груп (на
констатувальному – 41,7 %), високий рівень – у 23,9% (було 10%). Кількість
курсантів із середнім рівнем готовності до управлінської діяльності в
експериментальній групі зменшилася з 48,2 % до 46,7% (у результаті вияву
багатьма курсантами високого рівня готовності).
Достовірність

відмінностей

характеристик

зрівнювальних

вибірок

експериментальної та контрольної груп на формувальному етапі експерименту,
перевірена за допомогою функції Лапласа, складає 95%.
Результати

формувального

експерименту

дозволяють

стверджувати

ефективність розроблених організаційно-педагогічних умов і моделі формування
готовності до управлінської діяльності курсантів у процесі фахової підготовки,
про що свідчить зростання рівнів готовності за усіма показниками визначених
критеріїв, тоді як рівні готовності респондентів контрольної групи залишилися
без суттєвих змін.
Результати дослідження відображені у публікаціях автора (Троцький,
2017с; Тогочинський, Грош, Рембач, Троцький, 2008; Тогочинський, Іващенко,
Ткаченко, Троцький, 2009; Примак, Тогочинський, Рембач, Троцький, 2009).
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
У дисертації здійснено теоретичне обґрунтування та запропоновано
практичне вирішення проблеми формування готовності до управлінської
діяльності курсантів у процесі фахової підготовки у вищих навчальних закладах
МВС України. Отримані в ході дослідницького пошуку результати дозволили
зробити такі висновки.
1. Теоретичний аналіз проблеми формування готовності до управлінської
діяльності курсантів у процесі фахової підготовки, здійснений з урахуванням її
сутнісних характеристик з позиції теорії управління, психології управління,
психології особистості, соціології та педагогіки, дав можливість з’ясувати, що
управлінська діяльність майбутнього офіцера є складовою його професійної
діяльності, яка характеризується багатофункціональністю (аналіз ситуації;
прийняття рішення; планування роботи щодо реалізації рішення; організація
виконання рішення; аналіз виконаного рішення; коригування; прогнозування);
динамічністю, субординаційністю взаємодії, напруженістю, конкретністю, чіткою
регламентованістю, високим рівнем відповідальності, спрямованої на послідовне
управління діями інших, забезпечення їх злагодженості й узгодженості та
пов’язана з безперервним вирішенням сукупності управлінських функцій.
Виявлення педагогічного потенціалу фахової підготовки курсантів у вищих
навчальних закладах МВС України, аналіз окремих аспектів зарубіжного досвіду
формування готовності до управлінської діяльності майбутніх правоохоронців
дозволили визначити, що на сучасному етапі розвитку правоохоронної сфери
актуалізується потреба у підготовці мобільного фахівця, здатного вчитися
упродовж усього життя, наділеного позитивним ставленням до свого фаху,
прагненням до постійного особистісного та професійного саморозвитку,
розумінням фахових функцій, здатністю до їх виконання на високому
професійному рівні, розвитку власної моральності, інтелекту, емпатійності,
культури, що становить підґрунтя ефективної управлінської діяльності.
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2. Розкрито сутність і структуру готовності до управлінської діяльності
курсантів, сформованої у процесі фахової підготовки у вищих навчальних
закладах МВС України.

Сформульовано авторську дефініцію готовності

майбутніх курсантів до управлінської діяльності як складного інтегрованого
особистісного

утворення,

яке

складається

з

індивідуально-психологічних

особливостей і характеризується активно-позитивним ставленням курсантів до
управлінської

діяльності,

стійкою

професійною

спрямованістю

щодо

її

здійснення, наявністю оптимального обсягу фахових знань та умінь, певного
досвіду управлінця, що дозволяє успішно здійснювати управлінську діяльність.
Обґрунтовано структуру готовності до управлінської діяльності курсантів, яка
включає такі компоненти, як мотиваційно-ціннісний, понятійно-змістовий,
операційно-діяльнісний, емоційно-вольовий. Така структура дозволила цілісно
охарактеризувати готовність до управлінської діяльності курсантів з урахуванням
специфіки

професійного

середовища,

особливостей

фаху,

вимог

до

професіоналізму фахівців правоохоронної сфери.
3. Визначено критерії і показники готовності до управлінської діяльності
курсантів, сформованої у процесі фахової підготовки, а саме: ціннісногорегулятивний критерій (показники: мотивація до здійснення майбутньої
управлінської діяльності; спрямованість на здійснення управлінської діяльності;
сформованість ціннісних орієнтацій щодо управлінської діяльності); когнітивний
критерій (показники: знання щодо специфіки управлінської діяльності офіцера,
володіння тезаурусом з проблем управлінської діяльності, міцність і системність
знань щодо управлінської діяльності); праксеологічний критерій (показники:
володіння управлінськими й організаторськими здатностями, здатність прийняття
управлінських

рішень,

наявність

комунікативних

умінь);

особистісно-

рефлексивний критерій (показники: самооцінювання особистісних якостей;
самоаналіз управлінських якостей щодо здійснення відповідного виду діяльності;
орієнтація на самовдосконалення, саморозвиток готовності до управлінської
діяльності у майбутньому). На основі визначених критеріїв і показників
готовності курсантів до управлінської діяльності, сформованої у процесі фахової
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підготовки, шляхом використання підібраного діагностичного інструментарію
було визначено три рівні їхньої готовності до цього виду діяльності: високий,
середній і низький.
4. Теоретично

обґрунтовано

організаційно-педагогічні

умови,

які

забезпечують ефективність формування готовності курсантів до управлінської
діяльності у процесі фахової підготовки: оновлення змісту, форм і методів
фахової підготовки; активізація науково-дослідницької та самостійної роботи;
укладання навчально-методичного супроводу. Розроблено та впроваджено модель
формування готовності до управлінської діяльності курсантів у процесі фахової
підготовки, яка ґрунтується на цінностях професійного розвитку майбутнього
фахівця та основних положеннях методологічних підходів (діяльнісного,
особистісно орієнтовного, культурологічного, системного, компетентнісного) і
розглядається

як

складна,

динамічна

система,

структура

якої

інтегрує

мотиваційно-цільовий, процесуальний, рефлексивний блоки, відображає логічний
процес формування готовності до управлінської діяльності, реалізується поетапно
(ціле-мотиваційний,

змістово-актуалізаційний,

практико-орієнтований,

рефлексивно-оцінювальний етапи) у ході фахової підготовки. Результати
експериментальної роботи підтвердили, що обґрунтовані автором організаційнопедагогічні умови та модель забезпечують ефективність формування готовності
до управлінської діяльності курсантів у процесі фахової підготовки. Свідченням
цього є зростання рівнів готовності курсантів ЕГ за всіма показниками відповідно
до визначених критеріїв, водночас рівні готовності майбутніх офіцерів КГ
залишилися без суттєвих змін.
5. З метою підвищення ефективності формування готовності курсантів до
управлінської діяльності у процесі фахової підготовки
упроваджено

навчально-методичний

супровід

до

розроблено й

дисциплін

фахового

спрямування («Управління повсякденною діяльністю підрозділів», «Тактична
підготовка військ», «Службово-бойова діяльність», «Українська мова (за
професійним спрямуванням)»), лекційні матеріали, плани до практичних і
семінарських занять, тестові завдання, питання для самостійної підготовки,
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методичні рекомендації «Формування готовності до управлінської діяльності
курсантів у процесі фахової підготовки у вищих навчальних закладах МВС
України». Оновлено зміст програм ознайомчої практики і стажування, тематику
науково-дослідної роботи у межах наукового гуртка, проблематику проектів з
проблем управлінської діяльності.
Здійснене дослідження не вичерпує усіх аспектів дослідницького пошуку.
Подальшого вивчення потребують проблеми методів і форм професійного
розвитку викладачів фахових дисциплін у вищих навчальних закладів системи
МВС України з метою формування готовності до управлінської діяльності
курсантів; розвитку управлінської культури, управлінської компетентності
працюючих

фахівців

правоохоронної

сфери;

використання

елементів

прогресивного досвіду формування їхньої готовності до управлінської діяльності
в умовах формальної і неформальної освіти зарубіжжя.
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Додаток А
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

0304 «Право»

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ
КВАЛІФІКАЦІЯ

6.030401 «Правознавство»
юрист з об’єктом діяльності – забезпечення
службової діяльності підрозділів
Національної гвардії України

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускників факультету
підготовки фахівців для Національної гвардії України Національної академії
внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0304
«Право», напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» є галузевим документом,
у якому відображаються цілі вищої освіти та професійної підготовки фахівців для
підрозділів Національної гвардії України, визначаються вимоги до їх
компетентності, інших соціально-важливих властивостей та якостей.
ОКХ поширюється на Національну академію внутрішніх справ та його
відокремлені структурні підрозділи, де готують фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавр
,
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

галузі знань

0304 «Право»

,

(шифр і назва галузі знань)

напряму підготовки

«Правознавство»

,

(код і назва напряму підготовки)

кваліфікації

юрист

(код і назва кваліфікації)

з узагальненим об’єктом діяльності забезпечення службової діяльності
підрозділів Національної гвардії України (для освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр)
з нормативним терміном навчання (денна форма)
4 роки
.

(років, місяців)

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2010:
1229.7 Командир взводу______________
.

(код і назв професійної роботи за класифікаційним угрупуванням)

і може займати первинні посади 1229.7 Командир взводу;
командира роти
.

1229.7 заступник

.

(назви посад із посиланням на нормативно-правовий або нормативний документ, в якому вони встановлені)

1

Додаток укладено на основі нормативних документів, розміщених на сайті Національної академії внутрішніх
справ України
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Відповідно до Державного класифікатора видів економічної діяльності ДК
009:2005 та з урахуванням вимог ринку праці, видами професійної діяльності
бакалавра з права за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» є:
- діяльність у сфері права – К.74.11;
- діяльність з охорони громадського порядку та безпеки – К.75.24.1.
- діяльність з нагляду, охорони та інших видів захисту - К. 74.60.0
Фахівець здатний виконувати професійну роботу відповідно до
Національного класифікатора України: Класифікатора професій ДК 003: 2010 за
кваліфікаційним угрупуванням:
- 1229.7 заступник командира роти
- 1229.7 командир взводу (органи внутрішніх справ)
Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом
підготовки 6.030401 «Правознавство» (у подальшому - фахівець) у галузі знань
0304 «Право» у відповідності з фундаментальною та спеціальною підготовкою
може виконувати такі види професійної діяльності:
правозастосовчу (застосування норм матеріального і процесуального
права);
наглядову (контроль за дотриманням законності);
установчу (реєстрація юридичних станів, прав і фактів; провадження з
відпрацюванням нормативних актів);
правотворчу (локальна правотворчість);
надання правових послуг (надання адміністративних послуг у сфері
забезпечення громадської безпеки);
організаційну (забезпечення професійної діяльності).
Фахівець повинен:
- мати громадянську зрілість і високу суспільну активність;
- володіти професійною етикою, правовою та психологічною культурою;
- усвідомлювати глибоку повагу до закона і дбайливе ставлення до
соціальних цінностей правової держави;
- шанобливо ставитися до честі й гідності громадянина України;
- виховувати в собі високу моральну свідомість, гуманність, твердість
моральних переконань, відповідальність за долі людей і доручену справу;
- бути принциповим і незалежним при забезпеченні прав, свобод і законних
інтересів особи, її охорони й соціального захисту;
- бути непримиренним до будь-якого порушення закону у власній
професійній діяльності;
- розуміти сутність і соціальну значимість своєї професії;
- чітко уявляти зміст, характер і взаємодію правових явищ;
- знати основні дисципліни, що визначають область його діяльності;
- бачити їх взаємозв'язок у цілісній системі знань і значення для реалізації
права в професійній діяльності.
Загальні вимоги до властивостей і якостей випускників факультету
підготовки фахівців для Національної гвардії України Національної академії
внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом

246
підготовки 6.030401 «Правознавство», як соціальних особистостей подаються у
вигляді переліку здатності вирішувати певні проблеми й задачі соціальної
діяльності та системи умінь, що є відображенням наявності цих здатностей.
Основні компетентності випускника, який повинен уміти:
- формувати власні оцінки, позиції щодо минулого, сучасного та майбутнього
України;
- підвищувати свій загальний та право освітній рівень підготовки;
- при виконанні службових обов’язків бути незалежним від впливу будь-яких
політичних, громадських об’єднань;
- розуміти сучасні проблеми розвитку суспільства й виробляти власну життєву
позицію;
- не брати участь у діяльності політичних партій, рухів, інших громадських
об’єднань, що мають політичну мету;
- володіти поняттями й категоріями загальнолюдської, політичної й правової
культури;
- поважати гідність особи і виявляти до неї гуманне ставлення, захищати права,
виконувати свої завдання неупереджено, у точній відповідності з законом;
- застосовувати знання про державно-правові ідеї минулих років при з'ясуванні
сучасних вітчизняних і зарубіжних правових теорій, концепцій та ідей;
- брати участь у заходах, пов’язаних із вдосконаленням нормативно-правового
забезпечення діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ;
- висловлювати свою думку та обґрунтовувати власну позицію з певних питань;
- мати свій погляд на суспільні та громадські події;
- застосовувати досягнення національної та світової культури у вирішенні
професійних та життєвих завдань;
- орієнтуватися в законодавчій системі, а також контролювати дотримання
законності;
- бути для підлеглих прикладом активності, хоробрості, витривалості і
розпорядливості, особливо у важкі хвилини; підтримувати ініціативу,
заохочувати героїзм, самовідданість, військову хитрість і кмітливість своїх
підлеглих;
- оцінювати, із застосуванням відповідних методичних прийомів і встановлених
критеріїв, рівень розвитку власних пізнавальних процесів (відчуття, сприйняття,
уява, пам’ять, мислення, увага);
- оцінювати відповідність якісних та кількісних показників рівню розвитку
власних пізнавальних процесів за встановленими виробничими нормами й
вимогами;
- формувати, підтримувати та розвивати професійно важливі психологічні та
морально-ділові якості, готовність до професійної діяльності в екстремальних
ситуаціях, позитивну мотивацію до вибору безпечних технологій виконання
службових завдань;
- визначати характер впливу рівня розвитку власних пізнавальних процесів на
ефективність виконання професійних і соціально-виробничих завдань різного
рівня складності;

247
- формувати ціннісну орієнтацію, мотиваційну спрямованість на розвиток
професійно важливих якостей та рис, а саме: активності, наполегливості,
відповідальності, чуйності, терпимості, здатності знаходити адекватні шляхи
вирішення й самореалізації в різноманітних життєвих ситуаціях, у тому числі у
службовій діяльності та міжособистісних стосунках;
- із застосуванням відповідних методичних засобів визначати фактори, що
порушують відчуття психологічного комфорту в процесі життєдіяльності, та
зменшувати рівень їх впливу;
- розвивати внутрішній самоконтроль, складові психологічної готовності до дій в
екстремальних і конфліктних ситуаціях, комунікативну культуру;
- встановлювати рівень відповідності власних індивідуально-типологічних
особливостей, рис характеру, інтересів, здібностей, переконань та цінностей
наявним умовам;
- при виконанні своїх службових обов’язків ставитися до громадян справедливо,
уважно, доброзичливо, неупереджено, з почуттям поваги до людської гідності, не
допускаючи при цьому жодних проявів дискримінації на ґрунті статі, раси, віку,
мови, походження, освіти, матеріального стану, політичних та інших переконань;
- не допускати проявів жорстокого або принизливого ставлення до людей,
поважати їх природне право на життя, законні права на свободу думки, совісті,
самовираження, збереження здоров’я, мирного зібрання, володіння майном тощо;
- виявляти стійкість, принциповість, непримиренність у боротьбі зі злочинністю,
мужність і сміливість, високу фізичну, вольову та інтелектуальну готовність до
дій у складних, нестандартних ситуаціях;
- критично ставитись до власних професійних якостей та поведінки. Постійно
працювати над самовдосконаленням, підвищенням свого професійного та
загальнокультурного рівня;
- за допомогою спеціальних методичних прийомів здійснювати корекцію власних
індивідуально-типологічних особливостей, рис характеру, інтересів, здібностей,
переконань та цінностей при виникненні ознак фрустрації, депресії,
психоемоційної напруги та інших негативних переживань;
- формулювати цілі власної діяльності з урахуванням суспільних, державних і
виробничих інтересів;
- визначати структуру власної діяльності та приймати рішення щодо її здійснення;
- діагностувати власний стан, стан і настрій інших людей, рівень психологічної
напруги, вирішуючи завдання різної складності;
- повинен свідомо розуміти належність працівника до Міністерства внутрішніх
справ як цілісного організму держави;
- визначати чинники, що призводять до виникнення конфліктів у
міжособистісному спілкуванні, та зменшувати рівень їх впливу;
- вміти визначати етапи розвитку конфліктної ситуації, проводити заходи із
вирішення конфлікту відповідно до суспільних, державних і виробничих
інтересів;
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- володіти розвиненими комунікативними здібностями, уміти в процесі
спілкування вирішувати професійні завдання, ефективно використовувати мову
співрозмовника, легко встановлювати контакти з оточуючими;
- формувати та контролювати власну поведінку з метою забезпечення
гармонійних стосунків з учасниками спільної діяльності, враховуючи
психологічні особливості її членів, зумовлені віком, статтю, політичними та
релігійними уподобаннями, рівнем розвитку психічних функцій, можливими
життєвими кризами тощо.
- у службових та позаслужбових стосунках з людьми, в особистій поведінці бути
зразком чесності, чемності, тактовності, зовнішньої охайності і внутрішньої
дисциплінованості, культури спілкування і зокрема мовної.
- користуватися прийомами саморегулювання та самоконтролю, розвитку
вольових якостей особистості
- володіти знаннями у галузі загальної та екстремальної психології як основи
розуміння причин виникнення негативних психічних станів, умов формування
конфліктів, засобів їх подолання.
- розвивати основні психологічні регуляторні процеси: планування,
програмування, оцінку результатів і регуляторно-особистісних властивостей:
гнучкості і самостійності, які відображають розвиненість загального рівня
саморегуляції як передумови успішності оволодіння різними формами діяльності;
- використовувати засоби психотренінгу для нівелювання впливу шкідливих
чинників професійної діяльності, профілактики захворювань та протистояння
хибним звичкам;
- доречно використовувати мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення,
погодження тощо;
- вміти встановлювати психологічний контакт зі співрозмовником;
- в умовах усних ділових контактів з використанням прийомів і методів усного
спілкування і відповідних комунікативних методів застосовувати прагматичну
компетенцію з метою ефективного виконання професійних завдань;
- вміти донести до слухача інформацію, отримати відповідну реакцію у вигляді
зацікавленості (упевнити) або будь-яких дій (спонукати);
- вміти адекватно розпізнавати невербальні символи співрозмовника та
використовувати методи невербального спілкування;
- пошук нової текстової інформації (робота з джерелами навчальної, наукової та
довідкової інформації);
- на підставі виробничих завдань, використовуючи методику складання фахової
документації, термінологічні словники тощо, дотримуючись норм сучасної
української літературної мови, складати професійні тексти та документи;
- використовуючи принципи професійного спілкування на рівні сучасної
української літературної мови, здійснювати спілкування з учасниками трудового
процесу;
- складаючи професійні тексти та спілкуючись на професійному рівні,
використовувати
українські
виробничо-професійні
фразеологізми та
номенклатурні назви;
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- використовуючи лексико-граматичний мінімум у певній галузі та іншомовні
(друковані та електронні) джерела, в умовах письмових ділових контактів із
використанням прийомів і методів письмового спілкування та відповідних
методів оформлення ділової документації;
- у виробничих умовах під час усного та письмового спілкування за допомогою
відповідних методів застосовувати компоненти соціолінгвістичної компетенції
для досягнення взаємного порозуміння;
- за допомогою формальних логічних процедур проводити аналіз наявної
інформації щодо її відповідності умовам необхідним та достатнім для
забезпечення ефективної діяльності;
- за допомогою формальних логічних процедур проводити структурування
інформації;
- на підставі результатів здійсненої діяльності за допомогою певних критеріїв
встановлювати якість попередньо виконаних логічних операцій;
- на підставі аналізу інформації, використовуючи принципи планування,
планувати заходи із забезпечення дотримання вимог Декларації про права й
свободи людини;
- самостійно працювати над підвищенням своєї кваліфікації, вільно орієнтуватися
в спеціальній літературі, у тому числі іноземній;
- удосконалювати володіння державною мовою в офіційно-діловій сфері;
- покращувати навички грамотного письма, засвоювати норми сучасного
українського правопису, вивчати особливості офіційно-ділового стилю;
- покращувати власні знання щодо використання комп'ютерних технологій та
спеціальної техніки;
- самостійно працювати над підвищенням своєї кваліфікації, вільно орієнтуватися
в спеціальній літературі, у тому числі іноземній;
- удосконалювати володіння державною мовою в офіційно-діловій сфері;
- покращувати навички грамотного письма, засвоювати норми сучасного
українського правопису, вивчати особливості офіційно-ділового стилю;
- покращувати власні знання щодо використання комп'ютерних технологій та
спеціальної техніки та ін.
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Додаток Б
Навчальні плани підготовки майбутніх офіцерів у вищих навчальних закладах МВС України
А) Навчальний план підготовки фахівців на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр» за спеціальністю
«Право», напрям підготовки «Правознавство» (Національна академія внутрішніх справ, м. Київ)
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Т - теоретичне навчання, Е - екзаменаційна сесія, П - практика, С - стажування, К - канікулярна відпустка, ДЕ - проведення державних екзаменів,
ДП - захист дипломного проекту (роботи)
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3

8

Разом

137

17

20

Тижні

4

Назва
практики

Семестр

4
4
4

Разом

Практика

4
5
5

ІV. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ

ІІІ. ПРАКТИКА

Канікулярна
відпустка

Екзаменаційна сесія

38
37
37

Виконання
дипломного
проекту(роботи)

Теоретичне
навчання

1
2
3

Державна атестація

Курс

ІІ. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ, тижні

6
6
6

52
52
52

Ознайомча
Навчальна
Навчальна

2
4
6

4
4
4

4

2

42

Стажування

8

8

4

20

198

Назва навчальної дисципліни

Теорія держави та права
Кримінальне право
Адміністративне право
Комплексний екзамен з тактики
внутрішніх військ та вогневої
підготовки
Спеціальна фізична підготовка

Семестр

1
2
3
4

Вересень

Форма державної
атестації (екзамен,
дипломний проект
(робота))

Курс

І. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

екзамен
екзамен
екзамен

8
8
8

екзамен

8

екзамен

8
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Кількість годин

Розподіл аудиторних годин по курсах і семестрах
І курс

54

54

54

34

2

54

54

6

18

12

36

36

36

12

24

36

54

14

40

54

76

150

практичні

54
48

семінарські

15

лекції

Самостійна робота

Аудиторних
у тому числі:

Всього

Загальний обсяг

Курсові роботи

Заліки

Екзамени

Шифр за ОПП

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кількість кредитів
ECTS

V. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Розподіл за
семестрами

1

2

ІІ курс
ІІІ курс
Семестри
3

4

5

6

ІV курс
7

8

15

10

Кількість тижнів в семестрі
22

15

22

15

22

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
Iсторiя України

1

3,0

108

54

20

Українська мова (за професійним спрямуванням)

1

3,0

108

54

6

Фiлософiя

2

3,0

108

54

18

Історія української культури

2

2,0

72

36

Полiтологiя

6

2,0

72

Основи економiчної теорiї

2

3,0

108

Іноземна мова

4

2

Всього

5,0

180

90

21,0

756

378

34

36
54

90

90

20

20

20

30

152

378

128

164

20

30

90

36

1.2. Дисципліни природничо-наукової (фундаментальної) підготовки
Теорія держави та права

1

5,0

180

90

42

42

6

90

Історія держави та права України

2

5,0

180

90

36

44

10

90

Історія держави та права зарубіжних країн

1

5,0

180

90

36

44

10

90

3,0

108

36

18

32

4

72

8
6
176

2
24
56

18
36
396

10

8

Державне право зарубіжних країн

3

Юридична деонтологія
Інформатика

1
2

1,0
36
18
8
2,0
72
36
6
21,0
756
360
146
1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
6
1,5
54
28
10

Всього
Правова статистика

90
90
36
18
198

36
126

36

26

28

Історія вчень про державу та право

6

1,0

36

18

8

10

18

18

Актуальні проблеми теорії держави та права

8

1,5

54

18

18

18

36

Права і свободи людини та громадянина
Конституційне право України
Адміністративне право
Адміністративно-деліктне право
Міжнародне право
Цивільне право

2

4
4
3

1,0
3,5
4,0
1,5
2,0
10,0

36
126
144
54
72
360

18
64
64
36
28
126

8
30
24
12
14
56

10
38
24
12
20
70

4
24
12
2
36

18
62
80
18
44
234

4

2,0

72

18

12

16

8

54

12,0

432

216

48

84

84

216

1,5

54

28

18

18

3
4

4

Сімейне право
Кримінальне право

4,6

Судові та правоохоронні органи України

4
2

26

18
18
64

54

64
36
28
72
18

40

40

54

82

28

Криміналістика

6

6,0

216

120

24

20

76

96

44

76

Кримінальний процес

6

7,5

270

144

44

56

44

126

72

72

Цивільний процес

6

5,0

180

72

34

28

28

108

36

36

Трудове право

5

3,5

126

36

26

16

12

90

36

Фінансове право

4

2,0

72

28

12

24

Екологічне право

6

2,0

72

28

14

16

6

44

4,0

144

54

14

46

12

90

4

2,0

72

36

8

16

12

36

2

1,0

36

18

4

6

8

18

1,5

54

36

10

10

16

18

36
18

Господарське право

6

Адміністративний процес
Риторика
Основи охорони праці

7

44

Конфліктологія

7

1,0

36

18

6

6

6

18

Юридичне документознавство

8

1,5

54

36

10

10

16

18

Кримінально-виконавче право

7

1,5

54

36

14

14

8

18

7
7

2,5
1,5
1,5

90
54
54

54
28
28

18
8
8

18
16
12

18
4
8

36
26
26

3,0

108

54

14

28

12

54

1,5

54

28

8

10

10

26

1516

534

682

474

2156

Кримінологія
Судова медицина
Судова психіатрія

5

Основи управління та прийняття рішень у військовій справі

7

Безпека життєдіяльності
Навчальні практики
Всього

2

2
2,4,6

12,0

432

102,0

3672

28
28
54
36
18

36
36
54
28
28
54
28

432
92

158

322

296

394

200

54
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2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
2.1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
Логіка (Юридична логіка)
Етика та естетика

2
2

1,0
1,0

Військова психологія

7

1,0

36

18

Історія війн та військового мистецтва
Військова педагогіка та виховна робота в підрозділах ВВ

8

1,0
1,5

36
54

18
30

5,5

198

102

10
36

8

Всього

36
36

18
18

6
8

6
10

6

8
18

6

6

6

18

6

6

6

18

10
38

10
28

24
96

18
18
18
18
30
36

18

48

18

2.1.2. Дисципліни професійної та практичної підготовки
Режим секретності

3

1,0

36

18

6

6

18

7,0

252

150

30

120

102

3,4,5,6

10,0

360

234

12

222

126

7

2,4,6

14,0

504

360

30

294

144

46

8

2,4,6

10,0

360

240

12

228

120

24

4

3,0

108

54

2

52

54

118

Автомобільна підготовка

4

Спеціальна фізична підготовка

7

Тактика внутрішніх військ
Вогнева підготовка
Будова та експлуатація автомобільної техніки
Фізична підготовка*

1,2

Стажування

8

Всього
ВСЬОГО
Кількість годин на тиждень
Кількість екзаменів
Кількість заліків

6

36

216

120

2

8,0

288

2

2

53,0

1908

1058

94

42

922

202,5

7290

3414

886

1088

1632

96

18
54

40

56

36

54

36

54

36

46

46

50

38

60

74

36

24

36

24

24

36

36

18

36

40

80

850

70

136

182

232

98

138

146

56

3876

396
26

554
25

396
26

584
27

394
26

568
26

364
24

158
11

18

18

44

14

22

286

2

Кількість курсових робіт
2.2 Дисципліни вільного вибору курсанта
Загальна тактика

Напрям підготовки фахівців для підрозділів внутрішніх військ МВС України
7
2,4,6
7
8,5
306
152
26
26
100

154

18

18

18

18

Військово-інженерна підготовка

4

4,0

144

72

16

56

72

14

22

14

22

Раіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів

4

4,0

144

72

16

56

72

14

22

14

22

Розвідка

6

4,0

144

72

16

56

72

14

22

Військова топографія

2

3,0

108

2

52

54

Інженерно-технічні засоби охорони

7

3,0

108

54
54

38

54

Зв'язок

6

3,0

108

54

4

50

54

Управління діяльністю підрозділів у мирний час

8

2,0

72

36

16

16

4

18

36

Вступ на посаду
Службово-бойова діяльність підрозділів ВВ МВС України:
1. Службово-бойова діяльність підрозділів з конвоювання.
2. Службово-бойова діяльність підрозділів СМВЧМ та ВЧСП.
3. Службово-бойова діяльність підрозділів з охорони ОВО
Практичне навчання водінню автомобіля*
Водіння бойових машин*

8

2,0

72

36

6

6

24

18

36

4,0

144

72

20

28

24

72

72

36
24

36
24

108

108

12

144
72
1350
8640

76
36
674
4088

6

30

130
1016

84
1172

8

8

5

Первинна військово-професійна підготовка*
Статути ЗС України*
Стройова підготовка*
Всього
Загальна кількість
Кількість годин на тиждень
Кількість екзаменів
Кількість заліків
Кількість курсових робіт

7
6
29

53

4

37,5
240,0

8

8

14

40
18
26

36
24

36
24

96
40
36
460
2092

36

28

108
68
36
640
4516

10
6
60
456
30
4

10
6
102
656
30
4

10
6
60
456
30
1

10
6
84
668
30
5

8
6
58
452
30
2

10
6
86
654
30
6

80
444
30
6

144
302
30
1

2

13

3

12

2

8

6

7

1

1

1

1

18

253
Б) Навчальний план підготовки фахівців на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр» (галузь знань
«Право», спеціальність «Право») в навчально-науковому інституті №3 на факультеті підготовки фахівців для
підрозділів Національної гвардії України у Національній академії внутрішніх справ України, м. Київ)
І. ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

1

2

3

4

Жовтень
5

6

7

Листопад
8

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Червень

Липень

Серпень

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1

Т

Е

К

2

Т

Е

К

Т - 22

3

Т

Е

К

Т - 22

4

Т

Е

К

ПОЗНАЧЕННЯ:

Травень

Т - 24
Е
Е

С

Т-11

П

Е

Е

Л

К

П

К

П

К

А

Т - теоретичне навчання, Е - екзаменаційна сесія, П - практика, С - стажування, К - канікулярна відпустка, А - атестація,

Канікулярна
відпустка

Разом

Семестр

Тижні

1

39

5

2

6

52

3,0

2

2

2

37

5

4

6

52

5,0

4

4

3

37

5

4

6

52

5,0

6

4

4

26

5

4

4

2

41

5,0

8

4

Разом

139

20

14

4

20

197

Виконання
дипломної
роботи

Навчальна
практика
(стажування)

Кількість
кредитів ECTS

Атестація

Екзаменаційна
сесія

ІV. АТЕСТАЦІЯ

Теоретичне
навчання

ІІІ. ПРАКТИКА

Курс

ІІ. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ, тижні

0

Форма атестації
(екзамен,
дипломна робота)

Семестр

Курс

Вересень

Комплексний екзамен за
спеціальністю

екзамен

8

Комплексний екзамен за
спеціалізацією

екзамен

8

Назва навчальної дисципліни
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Кількість годин

Розподіл аудиторних годин по курсах і семестрах

Аудиторних

І курс

ІІ курс

ІІІ курс

ІV курс

Історія та культура України

1

3,0

90

30

6

24

60

30

ГСЕ 1.1.2

Філософія

2

4,0

120

60

20

40

60

ГСЕ 1.1.3

Логіка

1

2,0

60

30

6

24

30

30

ГСЕ 1.1.4

Соціологія

1

2,0

60

30

10

20

30

30

ГСЕ 1.1.5

Українська мова професійного спрямування

2

1

5,0

150

70

8

62

80

30

40

ГСЕ 1.1.6

Іноземна мова

7

1-6

14,0

420

360

2

358

60

40

60

40

40

60

60

60

ГСЕ 1.1.7

Юридичне документознавство

7

2,0

60

30

12

8

10

30

32,0

960

610

64

116

430

350

160

160

40

40

60

60

90

практичні

семінарські

лекції

у тому числі:

Всього

Екзамени

Загальний обсяг

ГСЕ 1.1.1

Курсові роботи

15

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Заліки

Самостійна робота

Шифр за ОПП

Розподіл за
семестрами

Кількість кредитів
ECTS

V. ПЛАН ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

1

2

3

4

5

6

7

8

11

Кількість тижнів в семестрі

24

15

22

15

22

15

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
1.1. Цикл дисциплін гуманітарної і соціально-економічної підготовки

Всього за циклом

60

30

1.2. Цикл дисциплін природничо-наукової (фундаментальної) підготовки
ПНФ 1.2.1

Історія держави та права України

2

ПНФ 1.2.2

Теорія держави та права

2

ПНФ 1.2.3

Історія держави та права зарубіжних країн

ПНФ 1.2.4

Конституційне право

ПНФ 1.2.5

Цивільне право та процес

ПНФ 1.2.6

Адміністративне право і процес

4

ПНФ 1.2.7

Міжнародне право

5

ПНФ 1.2.8

Судові та правоохоронні органи України

3,0

90

30

16

14

6,0

180

90

40

44

3,0

90

30

10

20

60

3

6,0

180

60

20

40

120

3,4

8,0

240

120

40

40

40

120

40

80

6,0

180

60

20

20

20

120

30

30

3,0

90

30

12

12

6

60

3,0

90

30

16

14

38,0

1140

450

174

204

1

2

2

3
2

Всього за циклом

60
6

90

30
36

30
60

30

60
72

690

54

30
36

144

70

170

30

20

20

50

40

50

60

40

60

1.3. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки
ППП 1.3.1

Кримінальне право

ППП 1.3.2

Кримінологія

6

ППП 1.3.3

Кримінальний процес

6

5

ППП 1.3.4

6

5

ППП.1.3.6

Криміналістика
Основи психологічного супроводження службовобойової дільності НГУ
Загальна тактика

8

ППП.1.3.8

Тактична підготовка військ

7

ППП.1.3.9

Безпека військової діяльності

ППП 1.3.10

Навчальні практики

ППП 1.3.5

4,6

10,0

300

160

50

50

60

140

4,0

120

60

20

30

10

60

10,0

300

150

56

48

46

150

7,0

210

100

30

36

34

110

5,0

150

100

4

9,0

270

180

48

32

100

90

4

16,0

480

290

24

24

242

190

40

8

20

12

3,5

6

4
6

70
60

50

20

20

20

20

20

20

20

20

30

20

30

20

40

50

40

50

30

40

40

8

2,0

60

2,4,6

13,0

390

20

Всього за циклом

76,0

2280

1080

236

240

504

1200

60

90

100

160

210

Всього за нормативною частиною

146,0

4380

2140

474

560

1006

2240

256

394

210

370

300

20

20

20

340

80

40

400

170

40

390

255
2. ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА
2.1. Дисципліни професійної та практичної підготовки за вибором навчального закладу
ПП.2.1.1

Стрілецька зброя та вогнева підготовка

ПП.2.1.2

Бойове застосування озброєння та військової техніки

ПП.2.1.3

Основи будови та експлуатації озброєння та
військової техніки

ПП.2.1.4
ПП.2.1.5
ПП.2.1.6

8

8,0

240

170

6,0

180

120

7

6,0

180

120

Основи будови та експлуатації автомобільної техніки

4

3,0

90

Військова топографія
Стажування

4

4,0

120

8

5,0

150

32,0

960

Всього за циклом

10

160

70

70

50

4

116

60

60

2

58

80

8

8

550

24

8

20

20

20

20

20

20

20

20

10

20

20

20

20

20

10

30

20

20

20

64

40

30

20

30

468

250

30

100

100

110

60

50

30

64

20

20

20

10

20

4

60

20

20

20

10

20

10

20

10

30

20

20

20

2.2.1 Дисципліни професійної та практичної підготовки за вибором курсанта
ПП.2.2.1.1
ПП.2.2.1.2

Військово-інженерна підготовка
Радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів

4

3,0

90

70

6

4

3,0

90

70

6

ПП.2.2.1.3

Інженерно-технічні засоби охорони

6

3,0

90

60

8

8

44

30

ПП.2.2.1.4

Розвідка

7

6,0

180

100

18

18

64

80

ПП.2.2.1.5

8

3,0

90

50

6

6

38

40

ПП.2.2.1.6

Основи військового управління
Методична підготовка

8

2,0

60

40

6

6

28

ПП.2.2.1.7

Організація військового зв’язку

8

3,0

90

60

8

8

ПП.2.2.1.8

Управління повсякденною діяльністю підрозділів

7

2,0

60

40

10

ПП.2.2.1.9

Службово-бойова діяльність підрозділів НГУ

8

3,0

90

60

8

ПП.2.2.1.10

Автомобільна техніка (автомобільна підготовка)

6,0

180

120

32

ПП.2.2.1.11

Практичне водіння (у т.ч. водіння бойових машин)

7

3,0

90

ПП.2.2.1.12

Безпека життєдіяльності та охорона праці

2

2,0

60

30

8

ПП.2.2.1.13

Військова педагогіка та робота з особовим складом в
підрозділах НГУ

7

2,0

60

30

10

ПП.2.2.1.14

Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка

14,0

420

320

ПП.2.2.1.15

Первинна військово-професійна підготовка

4,0

120

ПП.2.2.1.16

Статути Збройних Сил України та їх практичне
застосування (у тому числі стройова підготовка)

3,0

90

60

Всього за циклом

62,0

1860

1110

126

86

Всього за вибірковою частиною

94,0

2820

1660

150

94

240,0

7 200,0

3 800,0

624,0

654,0

2 462,0

3 240,0

Загальна кількість

4

2,4,6, 1,3,5,
8
7,

6

60
10

30

30

20

10

20

10

20

44

30

10

20

10

20

10

20

20

8

44

30

88

60

90

90

8

14

30

10

10

30

320

100

20

30

40
60
20

40

30

30

30

30

30

30
30
30

50

30

50

30

50

30

50

30

10

10

10

10

10

10

988

750

100

170

130

180

70

1456

1000

130

270

230

290

130

190

200

180

240

230

200

120
60

386,0 664,0 440,0 660,0 430,0 640,0 400,0 240,0

Тижневе навантаження

26

28

29

30

29

29

27

24

Кількість екзаменів

2

5

2

5

1

5

2

5

Кількість заліків

4

5

3

6

5

5

6

4

Кількість курсових робіт

1

1

1
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Додаток В
Рівні готовності майбутніх офіцерів
до управлінської діяльності у процесі фахової підготовки
Критерій

Показники

Цінніснорегулятивний

Мотивація до
здійснення
майбутньої
управлінської
діяльності

Спрямованість
на здійснення
управлінської
діяльності

Рівні
Низький
Недостатня
мотивація
до
здійснення
майбутньої
управлінської
діяльності;
відсутність потреби у
здійсненні означеної
діяльності; курсант
не
може
спроектувати
мету
щодо
самоудосконалення і
саморозвитку
у
процесі майбутньої
управлінської
діяльності

Відсутність
чіткої
спрямованості
на
професійний
розвиток,
на
розвиток
професіоналізму,
формування
професійних якостей,
насамперед
управлінських,
організаторських та
комунікативних, що
забезпечують
професійний успіх,
кар’єрне зростання

Середній
Мотивація
до
здійснення
майбутньої
управлінської
діяльності нечітко
виражена,
недостатньо дієва;
нечітко
спостерігається
потреба
у
здійсненні
означеної
діяльності; курсант
недостатньо
аргументовано
формулює
мету
щодо
самоудосконалення
і саморозвитку у
процесі майбутньої
управлінської
діяльності
Достатньо
виражена
спрямованість
на
професійний
розвиток,
на
розвиток
професіоналізму,
формування
професійних
якостей,
насамперед
управлінських,
організаторських та
комунікативних, що
забезпечують
професійний успіх,
кар’єрне зростання

Високий
Чітко
виражена
мотивація
до
здійснення
майбутньої
управлінської
діяльності; наявність
потреби у здійсненні
означеної діяльності;
курсант
прогнозує
мету,
шляхи
самоудосконалення і
саморозвитку
у
процесі майбутньої
управлінської
діяльності

Чітка позиція щодо
спрямованості
на
професійний
розвиток, на розвиток
професіоналізму,
формування
професійних якостей,
насамперед
управлінських,
організаторських та
комунікативних, що
забезпечують
професійний
успіх,
кар’єрне зростання
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Додаток В (продовження)

Когнітивний

Сформованість
ціннісних
орієнтацій щодо
управлінської
діяльності

У
курсанта
несформовані
ціннісні
орієнтації,
пов’язані
зі
управлінською
діяльністю,
зі
статусними
досягненнями,
умовами праці, з
результатами
діяльності,
особистісним
і
професійним
розвитком,
з
самоствердженням
у професії

Курсант не має
достатнього
уявлення
про
ціннісні орієнтації,
пов’язані
із
сутністю
управлінської
діяльності,
зі
статусними
досягненнями,
умовами праці, з
результатами
діяльності,
особистісним
і
професійним
розвитком,
із
самоствердженням
у професії

Курсант має і реалізує
сформовані
ціннісні
орієнтації, пов’язані із
сутністю управлінської
діяльності,
зі
статусними
досягненнями, умовами
праці, з результатами
діяльності,
особистісним
і
професійним розвитком,
з самоствердженням у
професії

Знання щодо
специфіки
управлінської
діяльності
офіцера

Володіння
курсантом
фрагментарними
знаннями
щодо
специфіки
управлінської
діяльності, мети,
засобів,
етапів
прийняття
управлінських
рішень, ресурсів,
що забезпечують
ефективність
управлінської
діяльності

Володіння
курсантом
базовими знаннями
щодо
специфіки
управлінської
діяльності,
мети,
засобів,
етапів
прийняття
управлінських
рішень,
ресурсів,
що забезпечують
ефективність
управлінської
діяльності

Володіння
курсантом
цілісними,
міждисциплінарними
знаннями
щодо
специфіки
управлінської
діяльності,
мети,
засобів,
етапів
прийняття
управлінських рішень,
ресурсів,
що
забезпечують
ефективність
управлінської діяльності
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Праксеологічний

Володіння
тезаурусом
з
проблем
управлінської
діяльності

Недостатнє уявлення
про основні поняття
управлінської
діяльності; курсант
не може визначити
сутність провідних
категорій
теорії
управління,
управлінської
діяльності офіцера

Міцність
і
системність
знань
щодо
управлінської
діяльності

Курсант не може
співвіднести
теоретичний
матеріал
щодо
специфіки
управлінської
діяльності з власною
професією,
спроектувати
їх
використання
на
практиці

Володіння
управлінськими
й
організаторськ
ими
здатностями

Курсант майже не
виявляє
таких
якостей, які свідчать
про
наявність
управлінських
і
організаторських
умінь: критичність,
вміння працювати з
людьми,
вміння
орієнтуватися
у
нестандартних
ситуаціях,
толерантність,
рішучість,
урівноваженість,
цілеспрямованість у
досягненні
цілей,
стресостійкість,
гнучкість

Курсант
має
недостатньо
цілісне
уявлення про основні
поняття управлінської
діяльності;
може
фрагментарно
визначити
сутність
провідних
категорій
теорії
управління,
управлінської
діяльності офіцера
Курсант недостатньо
чітко
може
співвіднести
теоретичний матеріал
щодо
специфіки
управлінської
діяльності з власною
професією, не має
чіткого уявлення про
спроектування
їх
використання
на
практиці
Недостатнє володіння
такими якостями, які
свідчать про наявність
управлінських
і
організаторських
умінь
або
які
виявляються
фрагментарно:
критичність,
вміння
працювати з людьми,
вміння орієнтуватися у
нестандартних
ситуаціях,
толерантність,
рішучість,
урівноваженість,
цілеспрямованість

Курсант має чітке
уявлення про основні
поняття
управлінської
діяльності;
може
обґрунтувати
сутність провідних
категорій
теорії
управління,
управлінської
діяльності офіцера
Курсант
може
співвіднести
теоретичний
матеріал
щодо
специфіки
управлінської
діяльності з власною
професією,
спроектувати
їх
системне
використання
на
практиці
Володіння
такими
якостями,
які
свідчать
про
наявність
управлінських
і
організаторських
умінь: критичність,
вміння працювати з
людьми,
вміння
орієнтуватися
у
нестандартних
ситуаціях,
толерантність,
рішучість,
урівноваженість,
цілеспрямованість у
досягненні
цілей,
стресостійкість,
гнучкість поведінки,
порядність,
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поведінки,
порядність,
відповідальність,
чесність,
принциповість,
цілеспрямованість,
захоплення
професійною
діяльністю, турбота
про підлеглих
Здатність
прийняття
управлінських рішень

Курсант не здатний
знаходити
нестандартні
рішення, не виявляє
здатності
до
передбачення
наслідків ухвалення
рішень,
наполегливості
у
досягненні
цілей,
самостійності
і
конструктивності у
прийнятті рішення,
вміння
надихати
особистим
прикладом колег і
підлеглих

Наявність
комунікатив
них умінь

Курсант не виявляє
комунікативності у
вирішенні
професійних
завдань,
педагогічного такту,
не володіє здатністю
переконувати колег і
підлеглих,
не
виявляє
самостійність,
конкретність
суджень, майже не
володіє
ораторськими
вміннями

у досягненні цілей,
стресостійкість,
гнучкість поведінки,
порядність,
відповідальність,
чесність,
принциповість,
цілеспрямованість,
захоплення
професійною
діяльністю, турбота
про підлеглих
Курсант
часто
виявляє
здатність
знаходити
нестандартні
рішення,
передбачати
наслідки ухвалення
рішень,
наполегливість
у
досягненні
цілей,
самостійність
і
конструктивність у
прийнятті рішення,
частково
володіє
вмінням надихати
особистим
прикладом колег і
підлеглих
Курсант
виявляє
певну
комунікативність у
вирішенні
професійних
завдань,
педагогічного такту,
недостатньо володіє
здатністю
переконувати колег
і підлеглих, часто не
виявляє
самостійності,
конкретності
суджень,
недостатньо володіє
ораторськими
вміннями.

відповідальність,
чесність, принциповість,
цілеспрямованість,
захоплення професійною
діяльністю, турбота про
підлеглих

Курсант
здатний
знаходити нестандартні
рішення,
виявляє
здатність
до
передбачення наслідків
ухвалення
рішень,
наполегливість
у
досягненні
цілей,
самостійність
і
конструктивність
у
прийнятті
рішення,
володіє
вмінням
надихати
особистим
прикладом
колег
і
підлеглих

Курсант
виявляє
високий
рівень
комунікативності
у
вирішення професійних
завдань,
педагогічний
такт, володіє здатністю
переконувати колег і
підлеглих,
виявляє
самостійність,
конкретність суджень,
володіє
ораторськими
вміннями.
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Особистісно- Самооцінювання
рефлексивний емоційних,
вольових
якостей
щодо
здійснення
управлінської
діяльності

Курсант не може
адекватно оцінити
власні емоційні й
вольові якості, які
забезпечують
результативність й
успішність
здійснення
управлінської
діяльності; не може
здійснити самоаналіз
управлінської
діяльності,
рівень
знань,
умінь,
здатностей
до
означеного
виду
діяльності; виявляє
неефективність
у
взаємодії
з
посадовими особами
вищого і найвищого
рангів; не може
спроектувати
сутність,
цілі,
завдання,
засоби
управлінської
діяльності на власну
діяльність

Орієнтація
на Курсант
не
самовдоскона
усвідомлює
лення,
необхідності
саморозвиток
поновнення
знань
готовності
до щодо управлінської
управлінської
діяльності;
діяльності
у важливості
майбутньому
професійного
самовдосконалення,
особистісного
розвитку
шляхом
самонавчання
у
сфері

Курсант
недостатньо чітко
може
оцінити
власні емоційні й
вольові якості, які
забезпечують
результативність й
успішність
здійснення
управлінської
діяльності;
несистемно
здійснює
самоаналіз
управлінської
діяльності, оцінює
рівень знань, умінь,
здатностей
до
означеного
виду
діяльності; інколи
виявляє
неефективність у
взаємодії
з
посадовими
особами вищого і
найвищого рангів;
недостатньо
об’єктивно
може
спроектувати
сутність,
цілі,
завдання,
засоби
управлінської
діяльності
на
власну діяльність
Курсант
недостатньо чітко
усвідомлює
необхідність
поновнення знань
щодо управлінської
діяльності; інколи
виявляє
нерозуміння
важливості
професійного
самовдосконалення, особистісного
розвитку шляхом

Курсант
може
адекватно
оцінити
власні
емоційні
й
вольові якості, які
забезпечують
результативність
й
успішність здійснення
управлінської
діяльності;
може
здійснити ґрунтовний
самоаналіз
управлінської
діяльності,
рівень
знань,
умінь,
здатностей
до
означеного
виду
діяльності;
виявляє
ефективність
у
взаємодії з посадовими
особами
вищого і
найвищого
рангів;
може
спроектувати
сутність,
цілі,
завдання,
засоби
управлінської
діяльності на власну
діяльність

Курсант
глибоко
усвідомлює
необхідність
поновнення
знань
щодо
управлінської
діяльності, важливість
професійного
самовдосконален-ня,
особистісного
розвитку
шляхом
самонавчання у сфері
управлінської
діяльності;
виявляє
активність в
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управлінської
самонавчання
у
діяльності;
не сфері управлінської
спрямований
на діяльності;
удосконалення
недостатньо
управлінських,
спрямований
на
організаторських,
удосконалення
комунікативних
управлінських,
умінь
організаторських,
комунікативних
умінь

удосконаленні
управлінських,
організаторських,
комунікативних
умінь
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Додаток Ґ
Анкета для визначення мотивації до управлінської діяльності курсантів
Шановний курсанте!
Просимо Вас відповісти на питання анонімної анкети з метою з’ясування
мотивів щодо здійснення управлінської діяльності у майбутньому та загальної
оцінки готовності до означеного виду діяльності у професійному середовищі.
Ваші відповіді будуть враховані у процесі організації фахової підготовки
майбутніх офіцерів у вищих навчальних закладах системи МВС України.
1. Які мотиви спонукають Вас до управлінської діяльності?
а) моральні;
б) пізнавальні;
в) професійні;
г) матеріальні;
г) інші (вкажіть які).
2. Чи вважаєте Ви престижним займатись управлінською діяльністю?
а) так;
б) ні;
в) не задумувався;
г) інше.
3. На Вашу думку, Ви можете самореалізуватись у професії через
управлінську діяльність?
а) так;
б) ні;
в) не задумувався;
г) інше.
4. Чи відчуватимете Ви себе психологічно захищеним, здійснюючи
управлінську діяльність?
а) так;
б) ні;
в) не задумувався;
г) інше.
5. На Ваше переконання, рівень Вашої самооцінки підвищиться, якщо у
майбутньому Ви будете здійснювати управлінську діяльність?
а) так;
б) ні;
в) не задумувався;
г) інше.
6. Якими прагненнями Ви керуєтесь у реалізації потреби в управлінській
діяльності?
а) реалізація інтелектуальних здібностей;
б) можливість самостійно приймати рішення;
в) спілкування з професіоналами;
г) інше.
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7. Чи вважаєте Ви, що управлінська діяльність дає можливість виявляти
владу над людьми?
а) так;
б) ні;
в) не задумувався;
г) інше.
8. На Вашу думку, управлінська діяльність створює умови для кар’єрного
зростання?
а) так;
б) ні;
в) не задумувався;
г) інше.
9. Ви переконані, що управлінська діяльність надає можливості для творчої
роботи?
а) так;
б) ні;
в) не задумувався;
г) інше.
10. Чи вважаєте Ви, що управлінська діяльність забезпечує комфортні
умови професійного розвитку, створює можливості для спокійного, забезпеченого
життя?
а) так;
б) ні;
в) не задумувався;
г) інше.
Дякуємо за участь в опитуванні!

Додаток розроблено автором.

264
Додаток Д
Вивчення спрямованості особистості
(Методика В. Смікала і М. Кучера)2
У основі методики В. Смікала – М. Кучера – змінена орієнтовна анкета
Б. Баса.
Методика В. Смікала – М. Кучера заснована на словесних реакціях особи в
передбачуваних ситуаціях, пов'язаних з роботою або участю в них інших людей.
Мета дослідження – визначення спрямованості людини: особистісне (на себе),
професійне (на завдання).
Інструкція:
На кожен пункт анкети можливі 3 відповіді, позначені буквами А, В, С. Із
відповідей на кожен пункт виберіть ту, яка, на Вашу думку є найбільш важливою
або відповідає реальності. Букву Вашої відповіді напишіть в аркуші відповідей
навпроти номера питання у стовпчику «Більше всього». Потім з відповідей на це
ж питання виберіть ту, що найменше виражає Вашу точку зору, найменш
важливіша для Вас або найменше відповідає правді. Відповідну букву напишіть
напроти номера питання, але в рубриці «Менше всього». Для кожного питання
використовуйте лише дві букви, відповідь, що залишилася, не записуйте ніде. Над
питаннями не думайте дуже довго: перший вибір зазвичай буває найкращим. Час
від часу контролюйте себе: чи правильно Ви записуєте відповіді, чи в ті
стовпчики, чи скрізь проставлені букви. Якщо виявиться помилка, виправіть її.
Текст опитувальника
1. Більш всього задоволення в житті дає:
А. Оцінка роботи.
В. Усвідомлення того, що робота виконана добре.
С. Усвідомлення, що знаходишся серед друзів.
2. Якби я грав у футбол, то хотів би бути:
А. Тренером, який розробляє тактику гри.
В. Відомим гравцем.
С. Капітаном команди.
3. Кращими викладачами є ті, які:
А. Застосовують індивідуальний підхід.
В. Зацікавлені своїм предметом і викликають інтерес до нього.
С. Створюють в колективі атмосферу, в якій ніхто не боїться висловити
свою точку зору.

2

Методика В. Смекала и М. Кучера «Изучение направлености личности» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.psihologu.info/59-spravochnik-psikhologa-srednej-shkoly-o-n-istratova/536-izuchenie-napravlennostilichnosti.html
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4. Учнів (студентів, курсантів) оцінюють як найгірших такі викладачі, які:
А. Не приховують, що деякі люди їм несимпатичні.
В. Викликають у всіх дух змагання.
С. Справляють враження, що предмет, який вони викладають, їх не
цікавить.
5. Я радію, коли мої друзі:
А. Допомагають іншим, коли є така нагода.
В. Завжди вірні і надійні.
С. Інтелігентні і у них широкі інтереси.
6. Кращими друзями важаються ті:
А. З якими складаються взаємні стосунки.
В. Котрі можуть більше, ніж я.
С. На яких можна сподіватися.
7. Я хотів би бути відомим, як ті:
А. Хто досягнув життєвого успіху.
В. Хто може сильно любити.
С. Хто відрізняється дружелюбністю і доброзичливістю.
8. Якщо я б міг вибирати, я хотів би бути:
А. Науковим працівником.
В. Начальником відділу.
С. Досвідченим льотчиком (інша професія).
9. Коли я був дитиною, я любив:
А. Ігри з друзями.
В. Успіхи у справах.
С. Коли мене хвалили.
10. Більш всього мені не подобається, коли я:
А. Зустрічаю перешкоди під час виконанні покладеного на мене завдання.
В. Коли в колективі погіршуються товариські стосунки.
С. Коли мене критикує дорослий (вчитель, викладач).
11. Головна роль школи (навчального закладу) повинна полягати в:
А. Підготовці учнів (студентів, курсантів) до роботи за фахом.
В. Розвитку індивідуальних здібностей і самостійності.
С. Виховання в учнів (студентів, курсантів) якостей, завдяки яким вони
могли б уживатися з людьми.
12. Мені не подобаються колективи, в яких:
А. Недемократична система.
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В. Людина втрачає індивідуальність.
С. Неможливий прояв власної ініціативи.
13. Якби у мене було більше вільного часу, я б використовував його:
А. Для спілкування з друзями.
В. Для улюблених справ і самоосвіти.
С. Для безтурботного відпочинку.
14. Мені здається, що я здатний максимально реалізувати свої здібності,
уміння, коли:
А. Працюю з симпатичними людьми.
В. Маю роботу, яка мене задовольняє.
С. Мої зусилля достатньо винагороджені.
15. Я люблю, коли:
А. Приємно проводжу час з друзями.
В. Інші цінують мене.
С. Відчуваю задоволення від виконаної роботи.
16. Якщо б про мене писали в газетах, мені хотілося б, щоб:
А. Відзначили справу, яку я виконав.
В. Похвалили мене за мою роботу.
С. Повідомили про те, що мене обрали в комітет або бюро.
17. Я б вчився краще, якби викладач:
А. Застосовував до мене індивідуальний підхід.
В. Стимулював би мене до цікавої роботи.
С. Організував би дискусію з певних питань.
18. Немає нічого гіршого, ніж:
А. Образа власної гідності.
В. Поразка при виконанні важливого завдання.
С. Втрата друзів.
19. Найбільше всього я ціную:
А. Особистий успіх.
В. Спільну роботу.
С. Практичні результати.
20. Дуже мало людей:
А.Які щиро радіють виконаній роботі.
В. Із задоволенням працюють у колективі.
С. Виконуюють роботу по-справжньому добре.
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21. Я не люблю:
А. Сварки і суперечки.
В. Несприйняття всього нового.
С. Людей, що ставлять себе вище за інших.
22. Я хотів би:
А. Щоб ті, хто мене оточує, вважали мене своїм другом.
В. Допомагати іншим в загальній справі.
С. Викликати захоплення інших.
23. Мені подобається, коли керівництво:
А. Вимогливе.
В. Користується авторитетом.
С. Доступне.
24. На роботі я хотів би:
А. Щоб рішення приймалися колективно.
В. Самостійно працювати над вирішенням проблеми.
С. Щоб керівник визнав мої досягнення.
25. Я хотів би прочитати книгу:
А. Про мистецтво добре уживатися з людьми.
В. Про життя відомої людини.
С. Типу «Зроби сам».
26. Якщо у мене були б музичні здібності, я хотів би бути:
А. Диригентом.
В. Солістом.
С. Композитором.
27. Вільний час із задоволенням проводжу:
А. Дивлячись детективні фільми.
В. Розважаючись з друзями.
С. Займаючись своєю улюбленою справою.
28. За умови фінансового успіху я б із задоволенням:
А. Придумав цікавий конкурс.
В. Виграв би в конкурсі.
С. Організував би конкурс і керував ним.
29. Для мене найважливіше знати:
А. Що я хочу зробити.
В. Як досягти мети.
С. Як залучити інших до досягнення моєї мети.

268
30. Людина повинна поводитися так, щоб:
А. Інші були задоволені нею.
В. Виконувати насамперед своє завдання.
С. Не потрібно було докоряти їй за виконануроботу.
Форма 1
|Більше
|1
|
|2
|
|3
|
|4
|
|5
|
|6
|
|7
|
|8
|

|Менше
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|Більше
|9

|Менше
|

|Більше
|16

|Менше
|

|24

|10

|

|17

|

|25

|11

|

|18

|

|26

|12

|

|19

|

|27

|13

|

|20

|

|28

|14

|

|21

|

|29

|15

|

|22

|

|30

|

|

|23

|

|

Ключ до опитувальника Смікала—Кучера
Спрямованість
на себе
1. А
11.В
21.С

Спрямованість на
Спрямованість на
спільні дії
завдання
1. С 11. С 21. А 1. В 11.А 21. В

2. В

12. В

22. С 2. С

12. А 22. А 2. А

12. С

22. В

З. А

13. С

23. В З. С

13. А 23. С З. В

13. В

23. А

4. А

14. С

24. С 4. В

14. А 24. А 4. С

14. В

24. В

5. В

15. А

25. В 5. А

15. С 25. А 5. С

15. В

25. С

6. С

16. В

26. В 6. А

16. С 26. А 6. В

16. А

26. С

7. А

17. А

27. А 7. С

17. С 27. В 7. В

17. В

27. С

269
8. С

18. А

28. В 8. В

18. С 28. С 8. А

18. В

28. А

9. С

19. А

29. А 9. А

19. В 29. С 9. В

19. С

29. В

10. С

20. С

30. С 10. В 20. В 30. А 10. А 20. А

30. В

Оброблення результатів
СН
|Кількість «+»
|

ССД

СЗ
|

|

|Кількість «-»

|

|

|

|Сума

|

|

|

|+30

|

|

|

Кількість «+» підсумовується за кількістю «-» (з врахуванням знаку!).
Отриманий результат записується в підсумкову таблицю в рядок «Сума».
Нарешті до отриманого числа додається 30 (знову з врахуванням знаку!). Цей
показник і характеризує рівень вираженості даного типу спрямованості. Загальна
сума всіх балів за трьома видами спрямованості має дорівнювати 90.
Підсумкова таблиця (приклад).
|
СН
|Кількість «+»
|+12

|ССД

|СЗ

|+8

|+

|Кількість «-»
|-8

|-11
|

|-11

|Сума
|+4
|+30
|+34

|-3
|
|+27
|

|-1

|

|+29

Перевірка: загальна сума – 27+29+34=90
Інтерпретація результатів
Спрямованість на себе (спрямованість на себе – СС) пов'язується з
переважанням мотивів власного благополуччя, прагненням до особистої
першості, престижу. Така людина найчастіше буває зайнята сама собою, своїми
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відчуттями і переживаннями та мало реагує на потреби людей. У роботі бачить
перш за все можливість задовольнити свої потреби.
Колективістська спрямованість, або спрямованість на спільні дії (ССД),
має місце тоді, коли вчинки людини визначаються потребою в спілкуванні,
прагненням підтримувати хороші стосунки з товаришами по роботі. Така людина
виявляє зацікавленість у спільній діяльності.
Ділова спрямованість (спрямованість на завдання – СЗ) відображає
переважання мотивів, що породжуються самою діяльністю, захоплення процесом
діяльності, безкорисливе прагнення до пізнання, опанування новими уміннями і
навичками. Зазвичай така людина прагне співпрацювати з колективом, тому
досягається найбільша продуктивність групи, людина прагне довести точку зору,
яку вважає корисною для виконання поставленого завдання.
Необхідно відзначити, що всі три види спрямованості не абсолютно
ізольовані, а зазвичай поєднуються. Тому коректніше говорити в результаті
діагностики не про єдину, а про домінуючу спрямованість особи.
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Додаток Е
Методика «Квадрат цінностей» (О.А. Мурзіна)3
Інструкція. Перед Вами аркуш, розділений на квадрати. В ньому 49 понять,
що характеризують різні цінності трудової діяльності людини. У кожному
квадраті наведено цінність, яка певною мірою є сформованою у Вас.
У першому рядку по горизонталі виберіть ту цінність, яка є найбільш
значущою для Вас, відповідає Вашим сподіванням. Поставте 7 балів у правому
верхньому куті квадрату, де міститься ця цінність. Лишилося ще 6 понятьцінностей. Яка є більш характерною для Вас? Поставте 6 балів у правому
верхньому куті. Аналогічним чином припишіть 5,4, 3, 2, 1 бали цінностям, які є
менш значущими для Вас.
Потім погляньте на інші горизонтальні рядки квадратів і зробіть те ж саме
стосовно понять-цінностей, що в них містяться.
Квадрат професійних цінностей
8.Пропаганда
законодавства

15.Влада
людьми

22.Хороші
побутові умови

29.
Розвиток
здібностей

36.Самовираження
в праці

2.Розумова
активність,
логічність
3.Престиж
професії

9. Цінується серед
друзів

16.Стабільне
майбутнє

23.Винахідництво,
творчість

30.Подолання
труднощів

37.Неспокійна
ритмічна робота

10.
Матеріальне
благополуччя

17.Нові трудові
навички, уміння

24.Самостійність

31.Часта зміна
видів діяльності

4.Успіх у житті

11. Вдосконалення
духовної освіти

32. Піклування
про людей

12.Нестандартність
мислення

6.
Реалізація
особистісних
можливостей
7.Ненормований
робочий день

13.Робота
в
здоровій атмосфері

25.Подонання
непередбачуваних
обставин
26.Участь
у
перебудові
суспільства
27.Робота
з
людьми

45.Широкі
контакти
з
людьми
46.Керуван-ня
людьми

5.Гармонійний
розвиток

18.Змога
відстоювати
власну думку
19.Робота
в
екстремальних
умовах
20.Служба
Закону

38.Значущість
праці
для
суспільства
39.Фізичне
напруження,
витривалість
40.Зростання по
службі, на роботі
41.Спокійне життя

48.Всебічний розвиток

21.Побудова
версій,
моделювання
ситуацій

28.Авторитет

35.Нагороди,
заохочення

42.Розширення
світогляду

49.Незалежність

1.Користь
людей

для

14.Дотримання
прав держави
людей

і

над

33.Боротьба
з
порушниками
закону
34.Популярність

43.Нестандартність
ситуацій
44.Відповідальність

47.Громад-ське
визнання

Обробка результатів. Під час обробки анкети слід зважити на порядок
розміщення цінностей відповідно до ознак певної групи ціннісних орієнтацій.
 суспільно значущих ціннісних орієнтацій, пов’язаних зі змістом праці
(ЗП);
 ціннісних орієнтацій, пов’язаних з статусними досягненнями (СД);
 ціннісних орієнтацій, пов’язаних з результатом праці (РП);
 ціннісних орієнтацій, пов’язаних з розвитком особистості (СР);
 ціннісних орієнтацій, пов’язаних зі змогою застосування здібностей,
самоствердженням у професії (СС);
 ціннісних орієнтацій, пов’язаних з умовами праці (УП).
3

Мурзіна О.А. Дослідження професійних орієнтацій на основі методики «Квадрат цінностей» [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2132
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Таблиця відповідності професійних цінностей типам ціннісних орієнтацій
Типи ціннісних
орієнтацій
Суспільно значущі
(СЗ)
Пов’язані зі змістом
праці (ЗД)
Пов’язані зі
статусними
досягненнями (СД)
Пов’язані з
результатом праці
(РП)
Пов’язані з
розвитком
особистості (СР)
Самоствердження у
професійній
діяльності (СС)
Пов’язані з умовами
праці (УП)

сз
зп
сд
рп
ср
сс
уп

Перелік цінностей
Користь для людей; додержання прав держави і людей; служба
закону; участь у перебудові суспільства; турбота про людей;
значущість праці для суспільства; відповідальність.
Розумове напруження, аналітичність, логічність; пропаганда
законодавства; будувати версії, моделювання ситуації; робота з
людьми; боротьба з порушниками закону; фізичне напруження,
витривалість, воля; широкі контакти з людьми.
Престиж професії; цінується серед людей; влада над людьми;
авторитет; популярність; підвищення по службі, роботі;
керівництво людьми.
Успіх у житті; матеріальне благополуччя; стабільне майбутнє;
хороші житлові умови; нагороди та заохочення; спокійне життя;
громадське визнання.
Гармонійний розвиток; вдосконалення духовного світу; нові
трудові вміння та навички; винахідництво; творчість; розвиток
здібностей; розширення світогляду; всебічний розвиток.
Реалізація особистісних можливостей; нестандартність мислення;
змога відстоювати власну думку; подолання труд; незалежність.
Ненормований робочий день; робота в здоровому оточенні,
атмосфері; робота в екстремальних умовах; подолання
непередбачених труднощів; часта зміна видів діяльності;
неспокійна, ритмічна робота; нестандартність ситуацій.

зп
сд
рп
ср
сс
уп
сз

Цінності
Кількість
балів
Місце за
значенням

сз

сд
рп
ср
сс
уп
сз
зп
зд

рп
ср
сс
уп
сз
зп
сд
сд

ср
уп
сз
зп
сд
рп
ср
рп

сс
уп
сз
зп
сд
рп
ср
ср

уп
сз
зп
сд
рп
ср
сс
сс

Бланк для визначення змісту ціннісно-смислової сфери особистості

уп
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Критерії для оцінювання рівня сформованості
професійних цінностей

Рівні
сформованості
професійних
цінностей

Критерії для оцінювання

Високий рівень

Яскраво виражене прагнення (пошуково-активне ставлення) до
майбутньої професії. Активне вивчення навчальної та іншої
літератури, інформації про результати діяльності представників
даного фаху. Самостійний пошук додаткової інформації, активна
участь у роботі гуртків, факультативів, курсів за вибором,
наукових товариств, конференцій, семінарів, занять.

Середній рівень

Епізодичне, активно-пасивне ставлення до майбутньої професії,
пасивна участь у роботі наукових товариств, гуртків, клубів за
інтересами. Вивчення спеціальної літератури, пошук додаткової
інформації про спеціальність здійснюється нерегулярно. У роботі
конференцій, занять активності не виявляє.

Низький рівень

Байдужий до змісту, умов та результатів роботи за фахом.
Товариства, гуртки, клуби за інтересами не відвідує. Фаховою
літературою не цікавиться. Пасивний на заняттях.
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Додаток Ж
Анкета для визначення рівня знань щодо здійснення управлінської
діяльності курсантів
Шановний курсанте!
Просимо Вас відповісти на питання анонімної анкети з метою з’ясування
рівня знань щодо здійснення управлінської діяльності у майбутньому та загальної
оцінки готовності до означеного виду діяльності у професійному середовищі.
Ваші відповіді будуть враховані у процесі організації фахової підготовки
майбутніх офіцерів у вищих навчальних закладах системи МВС України.
Знання щодо специфіки управлінської діяльності офіцера
1. Визначте мету управлінської діяльності майбутнього офіцера
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Які основні завдання управлінської діяльності майбутнього офіцера?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Визначте сутність управлінських рішень _______________________________
_____________________________________________________________________
4. Особливості управлінських рішень у сфері МВС – це _____________________
_____________________________________________________________________
5. Організація виконання управлінських рішень у правоохоронній сфері включає
такі етапи:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Основні вимоги до управлінських рішень такі: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Назвіть чинники, які визначають якість, результативність і ефективність
управлінських рішень___________________________________________________
______________________________________________________________________
8. Охарактеризуйте етап підготовки управлінського рішення
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Визначте особливості етапу прийняття і реалізації управлінського рішення
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
10. Назвіть психологічні фактори, які забезпечують успішність прийняття
управлінського рішення _________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Володіння тезаурусом з проблем управлінської діяльності
1. Управлінська діяльність – це …
а) управлінська діяльність визначається як синтез індивідуальної та спільної
діяльності;
б) сукупність скоординованих дій та заходів, спрямованих на досягнення певної
мети в межах організації;
в) управлінська діяльність – процес раціонального забезпечення взаємодії людей,
яке відбувається з урахуванням соціальних і психологічних потреб кожної
особистості, актуалізація їх внутрішньої мотивації до ефективної професійної
діяльності, відповідального ставлення до результату цієї діяльності,
налагодження комунікації у професійному середовищі;
г) інше.
2. Назвіть основні методи управлінської діяльності__________________________
______________________________________________________________________
3. Які Ви знаєте стадії управлінського процесу?_____________________________
______________________________________________________________________
4. Назвіть методи підготовки управлінських рішень._________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Управлінське рішення – це … __________________________________________
______________________________________________________________________
6. Управління» – це …
а) галузь педагогіки, яка вивчає об’єктивні закономірності процесу управління;
б) сукупність взаємопов’язаних елементів (мети, функцій, організаційних
структур управління, методів управління, кадрів управління та ін.) і підсистем
управління, що взаємодіють між собою для досягнення головної мети діяльності
організації та діяльності окремої особистості;
в) керування професійним і особистісним розвитком особового складу підрозділу;
г) інше.
7. Функціями управлінської діяльності офіцера є:
а) цілепокладання, планування, організації, координування, стимулювання,
контроль, облік та аналіз результатів;
б) визначення цілей діяльності, встановлення послідовності дій виконавців,
контроль;
в) визначення комплексу завдань діяльності та основних результатів;
г) інше.
8.
Різновидами контролю виконання управлінського рішення керівником
підрозділу, з’єднання є:
а) внутрішній / зовнішній;
б) особистий / державний;
в) попередній (превентивний), поточний (оперативний), підсумковий контроль.
г) інше.
9. Основні види управлінської діяльності:
а) професійна / особистісна;

276
б) індивідуальна / групова;
в) державна / професійна;
г) інше.
10. Основними ознаками управлінської діяльності офіцера є:
а) цілеспрямованість, комунікабельність, врахування особистих портеб особового
складу;
б) залежність від соціальних факторів
в) двобічність процесу управлінської діяльності, який здійснюється за активної
взаємодії самого офіцера та його підлеглих; складність основних функцій, які
притаманні управлінській діяльності, взаємодія з зовнішнім середовищем;
необхідність поєднання та узгодження управлінського процесу з безпосереднім
командиром і вищим органом;
г) інше.
Міцність і системність знань щодо управлінської діяльності
1. Яким чином функції управління реалізуватимуться у Вашій професійній
діяльності?_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_
2. Якими якостями має володіти управлінець – керівник підрозділу (з’єднання) – з
метою організації управлінської діяльності?________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Охарактеризуйте кожен з етапів прийняття управлінського рішення,
проектуючи їх на конкретну професійну ситуацію___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Яким чином можна формувати у собі організаторські, управлінські якості,
враховуючи особливості фаху?___________________________________________
______________________________________________________________________
5. Який стиль керівництва є найбільш прийнятним для Вас в управлінській
діяльності? Аргументуйте негативні і позитивні аспекти цього стилю, враховуючи
особливості діяльності органів внутрішніх справ.
а) демократичний;
б) авторитарний;
в) партнерський;
г) комбінований.
Аргументи:____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Які управлінські функції Ви маєте виконувати у майбутній професійній
діяльності?____________________________________________________________
______________________________________________________________________
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7. Які методи управлінської діяльності є найбільш доцільними у Вашій
професійній роботі?
а) організаційно-розпорядчі;
б) адміністративні;
в) економічні;
г) соціально-психологічні.
8. Яким чином комунікативні якості впливають на здійснення управлінської
діяльності?_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Визначте сутність кожного з етапів прийняття управлінського рішення:
цілевизначення_________________________________________________________
______________________________________________________________________
інформаційне забезпечення_______________________________________________
______________________________________________________________________
аналітична діяльність
______________________________________________________________________
вибір варіанту дій
______________________________________________________________________
реалізація рішення
______________________________________________________________________
зворотній зв'язок
______________________________________________________________________
10. Яким чином управлінські функції офіцера реалізуються у процесі вирішення
конфліктних ситуацій у колективі?________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Дякуємо за участь в анкетуванні!

Додаток розроблено автором.
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Додаток З
Анкета для визначення управлінських і організаторських умінь
щодо здійснення управлінської діяльності курсантів (за В. Ягуповим)4
Шановний курсанте!
Оберіть з кожної групи такі якості, які забезпечують виявлення
організаційних та управлінських умінь у професійній діяльності, насамперед в
управлінській. Загальна кількість якостей не повинна перевищувати перелік з 18.
Ваші відповіді будуть враховані у процесі організації фахової підготовки
майбутніх офіцерів у вищих навчальних закладах системи МВС України.
І. Інтелектуальні якості:
 гнучкість, нестандартність, оригінальність мислення, здатність знаходити
нетривіальні рішення;
 ерудованість;
 здатність вдосконалювати свої знання, вчитися на досвіді інших;
 практичність, кмітливість;
 зосередженість та уважність;
 поєднання аналітичного і синтетичного типів мислення;
 критичність, самостійність, точність і конкретність суджень.
ІІ. Ділові якості:
 здатність визначати цілі і ставити завдання;
 вміння працювати з людьми, спілкуватися, взаємодіяти, переконувати,
впливати на колег і підлеглих;
 здатність передбачувати майбутній розвиток подій і наслідки ухвалення
рішень;
 домінантність, сугестивність (здатність впливати на людей);
 наполегливість у досягненні цілей, здатність ризикувати;
 готовність брати на себе відповідальність у вирішенні проблем;
 відчуття субординації;
 незалежність, самостійність у прийнятті рішення.
ІІІ. Спеціальні професійні якості та здібності:
 конструктивність у прийнятті рішень;
 здатність до самоосвіти;
 педагогічний такт, толерантність;
 прогностичні здібності;
 вміння орієнтуватися у нестандартних ситуаціях;
 комунікативність у вирішення професійних завдань;
 володіння управлінською культурою.
4

Ошибка! Источник ссылки не найден. Ягупов В. Військова дидактика: навч. посібник.- К.: Київск. ун-т, 200.400с.
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IV. Емоційно-вольові якості:
 рішучість в ухваленні рішень, пов’язані з професійною діяльністю;
 витримка, врівноваженість;
 віра у свої сили, впевненість;
 твердість характеру;
 самостійність;
 цілеспрямованість у досягненні цілей;
 терплячість;
 емпатійність (здатність до співчуття);
 витривалість нервово-фізіологічної сфери, емоційна врівноваженість і
стресостійкість;
 динамічність, гнучкість поведінки, уміння переконувати.
V. Морально-етичні якості:
 порядність;
 людяність;
 надійність;
 відповідальність, чесність, принциповість;
 послідовність, об’єктивність;
 тактовність, ввічливість;
 справедливість;
 доброзичливість;
 довіра;
 уважність;
 безкорисливість.
VІ. Якості, які характеризують ставлення до життя:
 цілеспрямованість, захоплення професійною діяльністю;
 оптимізм, почуття гумору;
 авторитетність серед колег, підлеглих;
 гуманізм, демократизм у стосунках з підлеглими і колегами;
 турбота про підлеглих;
 вміння надихати особистим прикладом колег і підлеглих;
 спрямованість працювати з людьми.
Дякуємо за участь в анкетуванні!
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Додаток К
Методика ранжування для визначення здатності прийняття управлінських
рішень курсантів5
Шановний курсанте!
Просимо Вас проранжувати від 0 до 4 ступінь важливості прийняття
управлінських рішень з метою оцінки готовності до управлінської діяльності у
професійному середовищі. Ваші відповіді будуть враховані у процесі організації
фахової підготовки майбутніх офіцерів у вищих навчальних закладах системи
МВС України.
Керування розробкою перспективних і поточних планів
роботи, заходів щодо роботи з особовим складом,
01234
контроль за їх виконанням
Визначення мети діяльності відділення (відділу)
01234
Ухвалення рішень щодо виховного, навчального процесу у
01234
з’єднанні (частині, підрозділі)
Збір, отримання та оцінка управлінської інформації щодо
01234
професійної діяльності
Оцінка ситуації, що склалась у з’єднанні (частині,
01234
підрозділі)
Аналіз можливостей управлінської діяльності у з’єднанні
01234
(частині, підрозділі)
Орієнтування майбутніх офіцерів щодо необхідності
01234
прийняття управлінських рішень
Визначення завдань, що потребують негайного прийняття
01234
управлінських рішень
Відбір варіантів управлінських рішень, досягнення цілей,
01234
визначення виконавців
Визначення мети та стратегії управлінського рішення,
01234
цілепокладання
Оцінка морально-психологічної атмосфери у колективі
01234
перед прийняттям управлінського рішення
Керування вказівками і розпорядженням вищих посадовців
01234
у прийнятті управлінських рішень
Ухвалення рішення в мінливих ситуаціях професійної
01234
діяльності
Доведення рішень до виконавців
01234
Визначення та виголошення мети діяльності виконавців,
01234
перевірка усвідомлення ними програми діяльності
5

Методика ранжування укладена на основі напрацювань О. Бойка [Бойко О.В. Формування готовності до
управлінської діяльності у майбутніх магістрів військово-соціального управління: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04
– теорія і методика професійної освіти; Олег Володимирович Бойко / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. –
К., 2005. – 235 с. ].
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Планування виконання управлінських рішень щодо
діяльності командирів, офіцерів
Постановка завдань виконавцям (підлеглим) щодо
виконання ухваленого управлінського рішення
Практична реалізація плану управлінського рішення
Контроль та аналіз отриманих результатів виконання
управлінського рішення командирів, офіцерів
Коригування результатів управлінського рішення
Врахування професійних якостей офіцерів у прийнятті
управлінських рішень
Врахування
особистісних
якостей
у
прийнятті
управлінських рішень
Розподіл функцій між виконавцями у реалізації
управлінського рішення
Добір форм реалізації управлінських рішень
Уміння
брати
відповідальність
за
реалізацію
управлінських рішень
Дякуємо за участь в опитуванні!

01234
01234
01234
01234
01234
01234
01234
01234
01234
01234

282
Додаток Л
Карта рівня розвитку комунікативних умінь (за В. Гордієнко)6
Шановний експерте!
Просимо Вас оцінити комунікативні уміння курсантів за поданими
характеристиками: за кожну характеристику проставте бали від 1 до 5 залежно від
її прояву.
За підсумками балів визначається рівень спочатку за окремою
характеристикою, а потім загальний рівень (низький, середній, високий)
володіння комунікативними уміннями, що є важливою умовою готовності до
управлінської діяльності майбутнього офіцера.

1
Володіння фаховою лексикою з
дотриманням норм вимови і
наголошування слів
Дотримання норм вимови у межах
фахової комунікації
Добір оптимальних мовних й
мовленнєвих
засобів
для
здійснення фахової комунікації
Добір доцільних функціональних
стилів мовлення
Використання особливостей усного
професійного мовлення біржовика
Реалізація монологу та діалогу у
різних формах усного мовлення
офіцера
Моделювання
зовнішнього
мовлення
Добір найдоцільніших моделей
мовлення офіцера
Запобігання
мовних
штампів,
стереотипів
Дотримання
норм
моралі,
мовленнєвої етики
Аналіз ефективності мовленнєвої
діяльності
Моделювання процесу фахової
комунікації
у
професійній
діяльності
6

Рівень розвитку
зазначених умінь

Експерти

Характеристики комунікативних
умінь
І

IІ

2

3

4

5

Карта розвитку комунікативних умінь, адаптована за В. Гордієнко (Гордієнко В. Професійно-мовленнєва
підготовка молодших спеціалістів біржової діяльності: дис. … канд.. пед.. наук: 13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти / Валентина Гордієнко / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К., 2014.)
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Правильний добір засобів подання
інформації, уміння впливати на
інших осіб
Управління інформацією під час
здійснення усного мовлення
Установлення
й
підтримання
зворотного зв’язку під час суб’єктсуб’єктної взаємодії
Чітке, доступне висловлювання
своїх думок під час викладу
інформації
Подання
інформації
у
різноманітних формах
Уміння здійснювати контакт
Усвідомлення власного місця у
системі професійних умінь зв’язків
Встановлювання
партнерських
стосунків
за
допомогою
мовленнєвих засобів
Організація
комунікативного
впливу на партнера
Усвідомлення й попередження
бар’єрів комунікації
Розуміння
позиції
партнера,
толерантне ставлення до неї
Вибір
ефективного
стилю
спілкування
Протистояння маніпулюванню у
процесі комунікації
Залучення суб’єктів комунікації до
діалогу
Активність у груповій взаємодії
Вибір
оптимального
стилю
керівництва колективом
Попередження
виникнення
конфліктних ситуацій
Урегулювання
конфліктних
ситуацій
Дотримання культури зовнішнього
вигляду
Використання жестів адекватно до
ситуації спілкування
Використання
невербальних
засобів комунікації
Характеристика
емоційновольових станів через зовнішні їх
прояви
Адекватне сприйняття суб’єктів
комунікації
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Додаток М
Анкета
для самооцінки особистісних та управлінських якостей майбутніх офіцерів
щодо здійснення управлінської діяльності 7
Товариші офіцери!
Вашій увазі пропонується опитувальник, який дозволить самостійно
оцінити особистісні і управлінські якості, які забезпечують ефективність
здійснення управлінської діяльності у майбутньому. Ваші відповіді допоможуть у
пошуку ефективних шляхів і механізмів вдосконалення професійної підготовки у
ВНЗ у системі МВС.
Прохання: прочитайте питання і поставте «+» біля одного з трьох варіантів
відповіді.
Самооцінка особистісних якостей щодо здійснення управлінської
діяльності
1. Чи виявляєте Ви вольові якості у процесі здійснення різних видів
професійної діяльності?
а) так;
б) ні;
в) нечасто.
2. Чи володієте Ви достатніми знаннями про сутність управлінської
діяльності, особливості управління нею, а також цілі, завдання, засоби і методи
цього управління?
а) володію;
б) володію, але недостатньо;
в) не володію.
3. Чи володієте Ви знаннями про стилі керівництва підрозділом?
а) володію;
б) володію, але недостатньо;
в) не володію.
4. Чи вмієте Ви управляти соціально-психологічним кліматом у колективі
підрозділу?
а) вмію;
б) вмію, але недостатньо;
в) не вмію.
5. Чи володієте Ви вміннями застосовувати заохочення і покарання?
а) володію;
7

Адаптована анкета, розроблена С. Решетником (Решетник С.М. Професійна підготовка майбутніх
офіцерів до службової діяльності у внутрішніх військах МВС України: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти / Сергій Миколайович Решетник. – К.: Нац. академія внутрішніх справ, 2014. – 222
с.).
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б) володію, але недостатньо;
в) не володію.
6. Чи є у Вас прагнення постійно поповнювати спеціальні знання у сфері
управління професійною діяльністю?
а) так;
б) так, але недостатнє;
в) немає.
7 Чи володієте Ви такою якістю як комунікабельність?
а) володію;
б) володію, але недостатньою мірою;
в) не володію.
8. Чи володієте Ви такими якостями, як педагогічний такт і толерантність?
а) володію;
б) володію, але недостатньою мірою;
в) не володію.
9. Чи володієте Ви організаторськими здібностями?
а) володію;
б) володію, але недостатньою мірою;
в) не володію.
10. Чи виявляєте Ви толерантність, співчуття, розуміння особистісної
позиції щодо своїх колег, підлеглих?
а) так;
б) ні;
в) інколи.
Самоаналіз управлінських якостей щодо здійснення відповідного виду
діяльності
1. Чи володієте Ви методиками і технологіями прийняття управлінських
рішень у сфері службової і повсякденної діяльності?
а) володію;
б) володію, але недостатньо;
в) не володію.
2. Чи володієте Ви вміннями аналізувати і проектувати рівень та якість
власної управлінської діяльності?
а) володію;
б) володію, але недостатньо;
в) не володію.
3. Чи завжди Ви ефективно взаємодієте з посадовими особами вищого
рангу?
а) завжди;
б) як правило;
в) рідко.
4 Чи завжди Ви ефективно взаємодієте з посадовими особами нижчого
рангу?
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а) завжди;
б) як правило;
в) рідко.
5. Чи володієте Ви знаннями про суть і методи ефективного керівництва
підрозділом внутрішніх справ?
а) володію;
б) володію, але недостатньо;
в) не володію.
6. Чи володієте Ви знаннями особливостей управління у професійному
середовищі?
а) володію;
б) володію, але недостатньо;
в) не володію.
7. Чи володієте Ви навичками управління професійною діяльністю?
а) володію;
б) володію, але недостатньо;
в) не володію.
8. Чи володієте Ви знаннями нормативно-правової бази, що регулює
професійну діяльність у внутрішніх військах МВС України?
а) володію;
б) володію, але недостатньо;
в) не володію.
9. Чи володієте Ви вміннями і навичками прийняття управлінських рішень
зі службових і повсякденних питань?
а) володію;
б) володію, але недостатньо;
в) не володію.
10. Чи володієте Ви вміннями прогнозувати результати і наслідки своїх
управлінських дій?
а) володію;
б) володію, але недостатньою мірою;
в) не володію.
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Додаток Н
Картка
експертної оцінки готовності майбутніх офіцерів до управлінської діяльності
Просимо Вас оцінити рівень готовності майбутніх офіцерів до
управлінської діяльності. Позначте напроти показника ту цифру, яка, на Вашу
думку, найбільш точно відповідає оцінці досягнутого рівня сформованості
готовності курсанта до управлінської діяльності. Оцінювання цієї якості доцільно
здійснювати з урахуванням таких особливостей:
«5» – показник високий, яскраво виявлений;
«4» – показник достатньо виражений, але виявляється нерегулярно;
«3» – показник виражений, однак виявляється нечасто та не завжди;
«2» – показник виявляється нечітко, характеризується високим ступенем
негативної спрямованості;
«1» – показник виявляється дуже слабко, характеризується яскраво
вираженою негативною спрямованістю;
«0» – показник не виражений.
№
з/п

Критерії та їх показники

Оцінка

Ціннісно-регулятивний критерій
1

Мотивація до здійснення майбутньої управлінської
діяльності

1

2

3

4

5

2

Спрямованість на здійснення управлінської діяльності

1

2

3

4

5

3

Сформованість
ціннісних
управлінської діяльності

1

2

3

4

5

орієнтацій

щодо

Сума балів за критерієм
Когнітивний критерій
1

Знання щодо специфіки управлінської діяльності
офіцера

1

2

3

4

5

2

Володіння тезаурусом з проблем управлінської
діяльності

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3

Міцність і системність знань щодо управлінської
діяльності
Сума балів за критерієм
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№
з/п

Критерії та їх показники

Оцінка

Праксеологічний критерій
1

Володіння управлінськими й організаторськими
уміннями

1

2

3

4

5

2

Здатність прийняття управлінських рішень

1

2

3

4

5

3

Наявність комунікативних умінь

1

2

3

4

5

Сума балів за критерієм
Особистісно-рефлексивний критерій
1

Самооцінка особистісних якостей щодо здійснення
управлінської діяльності

1

2

3

4

5

2

Самоаналіз управлінських якостей щодо здійснення
відповідного виду діяльності

1

2

3

4

5

3

Орієнтація на самовдосконалення, саморозвиток
готовності до управлінської діяльності у майбутньому

1

2

3

4

5

Сума балів за критерієм

Дякуємо за співпрацю!
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Додаток П
Акти про впровадження результатів дисертаційної роботи в освітній процес
вищих навчальних закладів МВС України
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294

295

296

297

298

299

300

301
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Додаток Р
СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА
Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати
дисертації
1. Троцький, Р.С. (2017). Формування готовності до управлінської діяльності
курсантів вищих навчальних закладів МВС України у процесі фахової
підготовки. Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 1-2 (50-51),
155-159.
2. Троцький, Р.С. (2017). Модель формування готовності до управлінської
діяльності майбутніх офіцерів у процесі фахової підготовки. Молодь і ринок, 2
(145), 121-126.
3. Троцький, Р.С. (2016). Управлінська діяльність майбутніх фахівців вищих
навчальних закладів МВС України як предмет наукових досліджень.
ScienceRise: Pedagogical Education, 9 (5), 47-51.
4. Троцький, Р.С. (2016). Сутність поняття готовності до управлінської
діяльності майбутніх офіцерів у системі МВС України. Сучасні інформаційні
технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців:
методологія, теорія, досвід, проблеми, 46, 321-324.
5. Троцький, Р.С. (2016). Методологічні засади підготовки курсантів до
управлінської діяльності у системі МВС. Гуманітарний вісник ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди», 36(2), 408-414.
6. Троцький, Р.С. (2016). Сутність готовності до управлінської діяльності
майбутніх курсантів у вищих навчальних закладах МВС України. Вісник
Чернігівського
національного
педагогічного
університету
імені
Т.Г. Шевченка, 140, 98-101.
7. Решетник, С.М., Троцький, Р.С. (2015). Особливості професійної підготовки
військовослужбовців Національної гвардії України до забезпечення прав
людини в службовій діяльності. Вісник Національної академії Державної
прикордонної
служби
України,
3.
URL:
http://nbuv.gov.ua/jpdf/Vnadps_2015_3_15.
8. Троцький, Р.С., Чигирин, І.В., Андрусенко, С.І. (2013). Особливості
психологічної підготовки до професійних дій в екстремальних ситуаціях
працівників системи МВС. Science and Education a New Dimension: Pedagogy
and Psychology, 7, 194-197.
9. Троцький, Р.С. (2012) Мотивація професійної діяльності військовослужбовців
внутрішніх військ МВС України як чинник успішності професійної кар’єри.
Юридична психологія та педагогіка, 2 (12), 145-153.
10. Троцький, Р.С. (2011). Оптимізація психологічної підготовки працівників
системи МВС до професійних дій в екстремальних ситуаціях під час
проведення спеціальних операцій. Юридична психологія та педагогіка, 2 (10),
188-194.
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11. Тогочинський, О.М., Грош, В.І., Рембач, О.О., Троцький, Р.С. (2008).
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Додаток С
Відомості про апробацію результатів дисертації
Масові науково-практичні заходи міжнародного рівня:
1. V Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні технології в
екстремальних видах діяльності», м. Донецьк, 28-29 травня 2009 р., очна
форма участі. Тема доповіді: Основні напрямки формування психологічної
готовності фахівців системи МВС до професійних дій в екстремальних
ситуаціях.
2. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференції «Сучасні інформаційні
технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців:
методологія, теорія, досвід, проблеми», м. Вінниця, 16-18 травня 2016 р.,
заочна форма участі. Тема доповіді: Сутність поняття готовності до
управлінської діяльності майбутніх офіцерів у системі МВС України.
3. ХІІІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора
О.П. Рудницької «Педагогічна майстерність як система професійних і
мистецьких компетентностей», м. Київ, 29 січня 2016 р., очна форма участі.
Тема доповіді: Особливості організації та несення служби на блокпостах в
ході проведення антитерористичної операції.
Масові науково-практичні заходи всеукраїнського рівня:
4. ІІІ Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Впровадження
тренінгових технологій у підготовку персоналу ОВС», м. Київ, 31 жовтня
2008 р., очна форма участі. Тема доповіді: Тренінг у комунікативній
підготовці офіцерів ОВС.
5. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософські, методологічні
та психологічні проблеми права», м. Київ, 31 січня 2009 р., очна форма участі.
Тема доповіді: Формування готовності до управлінської діяльності у курсантів
вищих навчальних закладів МВС України.
6. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Становлення особистості
професіонала: перспективи й розвиток», м. Одеса, 20 лютого 2009 р., заочна
форма участі. Тема доповіді: До питання професійного становлення майбутніх
офіцерів внутрішніх військ МВС України.
7. Звітна науково-практична конференція «Девіантна поведінка: соціальний,
психологічний, юридичний аспекти», м. Харків, 14 березня 2009 р., очна
форма участі. Тема доповіді: Механізми профілактики девіантної поведінки
серед курсантів ВНЗ МВС України.
8. III Всеукраїнська
науково-теоретична
конференція
«Філософські,
методологічні й психологічні проблеми права», м. Київ, 23 квітня 2010 р.,
очна форма участі. Тема доповіді: Психолого-педагогічні підходи формування
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управлінських якостей у майбутніх офіцерів – керівників підрозділів
внутрішніх військ ВНЗ МВС України.
9. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукове забезпечення
службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України», м. Харків, 28
березня 2013 р., очна форма участі. Тема доповіді: Особливості психологопедагогічних проблем службової дисципліни серед особового складу МВС
України.
10. VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукове забезпечення
службово-бойової діяльності Національної гвардії України», м. Харків, 31
березня 2016 р., очна форма участі. Тема доповіді: Місце та роль Національної
гвардії України у боротьбі з незаконними збройними формуваннями.
11. Міжвузівська науково-практична конференція «Службово-бойова діяльність
Національної гвардії України: теорія, практика, навчання», м. Київ,
16
березня 2016 р., очна форма участі. Тема доповіді: Проблема формування
готовності до управлінської діяльності майбутніх фахівців Національної
гвардії України.
12. Міжвідомча науково-практична конференція «Психологічна допомога особам,
які беруть участь в антитерористичній операції», м. Київ, 30 березня 2016 р.,
очна форма участі. Тема доповіді: Психологічна реабілітація та ресоціалізація
військовослужбовців НГУ після виконання службово-бойових завдань у зоні
проведення АТО.

