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ТЕОРЕТИЧНІ СКЛАДНИКИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗАСОБАМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ 

ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ З УРАХУВАННЯМ ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ

Сучасний етап реформування вищих військових навчальних закладів освіти до стандартів НАТО передбачає 
трансформацію програм професійної підготовки майбутніх офіцерів, зокрема програми їх спеціальної фізичної 
підготовки, що надалі забезпечить якісне виконання ними завдань за призначенням за різних умов навчально-
бойової (службово-бойової) діяльності. Використання новітніх педагогічних технологій (методик, моделей) із 
акцентованим впливом сучасних технічних засобів навчання під час практичних занять зі «Спеціальної фізичної 
підготовки» («СФП») та інших форм фізичної підготовки із майбутніми офіцерами під час їх професійного ста-
новлення забезпечує набуття ними необхідного рівня готовності до виконання завдань за призначенням і є акту-
альним напрямом наукових досліджень. Головною метою роботи є теоретичне обґрунтування та розроблення 
сучасної змістово-функціональної моделі формування професійних компетентностей майбутніх офіцерів засо-
бами спеціальної фізичної підготовки з урахуванням типу темпераменту.

У дослідженні теоретично обґрунтовано та розроблено сучасну змістово-функціональну модель формуван-
ня професійних компетентностей майбутніх офіцерів засобами «СФП» із урахуванням типу темпераменту 
в системі їх професійної освіти. Крім цього, проведено аналіз науково-методичної та спеціальної літерату-
ри (офіційних інтернет-джерел) у напрямі розроблення та впровадження у систему СФП майбутніх офіцерів 
педагогічних технологій, спрямованих на забезпечення їхньої готовності до виконання завдань за призначенням. 
Результати дослідження впроваджені у систему спеціальної фізичної підготовки майбутніх офіцерів Академії 
Державної пенітенціарної служби, Національної академії Національної гвардії України, Військового інституту 
танкових військ НТУ «Харківський політехнічний інститут» і здобувачів вищої освіти Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка, котрі навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу. 
Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі передбачають практичну апробацію розробленої моделі 
формування професійних компетентностей майбутніх офіцерів засобами «СФП» із урахуванням типу темпера-
менту в системі їх професійної освіти.

Ключові слова: кваліфікаційні рівні, майбутні офіцери, професійні компетентності, професійна підготовка, 
педагогічна модель, психофізична підготовка, спеціальна фізична підготовка, темперамент.
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THEORETICAL COMPONENTS OF FORMATION 
OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF FUTURE OFFICERS 

BY MEANS OF SPECIAL PHYSICAL TRAINING

The current stage of reforming higher military educational institutions to NATO standards involves the transformation 
of existing training programs for future officers, including programs of their special physical training, which will further 
ensure their quality performance in various conditions of training (combat) activities. The use of the latest pedagogical 
technologies (methods, models) with an emphasis on the influence of modern technical means of training during practical 
classes on “Special Physical Training” (“SFT”) and other forms of physical training with future officers during 
their professional development – provides them with the necessary level readiness to perform tasks on purpose and is 
an important area of research. The main purpose of the work is – theoretical substantiation and development of a modern 
semantic-functional model of formation of professional competencies of future officers by means of special physical 
training taking into account the type of temperament.

As a result of the research, the modern semantic-functional model of formation of professional competencies of future 
officers by means of “SFT” taking into account the type of temperament in the system of their professional education 
is theoretically substantiated and developed. In addition, an analysis of scientific and methodological and special 
literature (official Internet sources) in the direction of development and implementation in the SFT system of future 
officers of pedagogical technologies aimed at ensuring their readiness to perform assigned tasks. The results of the study 
were introduced into the system of special physical training of future officers: the Academy of the State Penitentiary 
Service, the National Academy of the National Guard of Ukraine, the Military Institute of Tank Troops of NTU “Kharkiv 
Polytechnic Institute” and students of Sumy State Pedagogical University A. S. Makarenko, who study under the training 
program of reserve officers. Prospects for further research in this area include practical testing of the developed model 
of formation of professional competencies of future officers by means of “SFT” taking into account the type of temperament 
in the system of their professional education.

Key words: qualification levels, future officers, professional competencies, professional training, pedagogical model, 
psychophysical training, special physical training, temperament.

Постановка проблеми. Нестабільна полі-
тична ситуація та карантинні заходи в державі, 
бойові дії на сході України, економічні реформи 
та інші суспільні негаразди значним чином 
впливають на процеси, які відбуваються в обо-
ронному секторі України. У свою чергу, силові 
структури та спеціальні служби України відпо-
відно до свого призначення забезпечують захист 
суверенітету України, її територіальну ціліс-
ність, а також життя й особисту гідність грома-

дян, їхні конституційні права і свободи від зло-
чинних посягань та інших антигромадських дій.

Забезпечення вищевикладеного вимагає від 
військовослужбовців і працівників спеціаль-
них служб України високої професійної (служ-
бової) підготовленості, адже завдання, які вони 
виконують, забезпечують мир і спокій в Україні 
та нерідко проходять за екстремальних умов. 
Необхідний рівень професійних компетентнос-
тей військовослужбовців і представників спеці-
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альних служб України забезпечується у процесі 
бойової (службової) підготовки. Слід зазначити, 
що процес бойової (службової) підготовки вій-
ськовослужбовців і представників спеціальних 
служб України забезпечується з урахуванням 
насамперед бойового досвіду, основних дидак-
тичних принципів навчання та вимог внутріш-
ньовідомчих керівних документів, а також вищих 
законодавчих актів (законів) України, тому 
пошук сучасних педагогічних технологій і мето-
дик (моделей) підготовки військовослужбовців 
із урахуванням вищезазначеного є пріоритетним 
напрямом наукових досліджень.

Не менш важливою є організація різнопла-
нової та ефективної підготовки майбутніх офі-
церів, які надалі відповідно до своїх посадових 
обов’язків здійснюватимуть професійну підго-
товку підлеглого особового складу. Крім цього, 
варто зауважити, що система професійної (служ-
бової) підготовки майбутніх офіцерів різних 
силових структур і спеціальних служб України 
передбачає вивчення ними різних навчальних 
дисциплін, серед яких провідну роль виконує 
«Спеціальна фізична підготовка». У свою чергу, 
вище зазначена практична навчальна дисци-
пліна забезпечує необхідний рівень готовності  
майбутніх офіцерів до виконання завдань за при-
значенням.

Сучасний етап реформування вищих військо-
вих навчальних закладів освіти до стандартів 
НАТО передбачає трансформацію програм про-
фесійної підготовки майбутніх офіцерів, зокрема 
програми їх спеціальної фізичної підготовки, що 
забезпечить якісне виконання ними завдань за 
призначенням за різних умов навчально-бойової 
(службово-бойової) діяльності.

Варто також зауважити, що формування про-
фесійних компетентностей майбутніх офіцерів 
різних силових структур і спеціальних служб 
України (далі – майбутніх офіцерів) необхідно 
здійснювати з урахуванням типу темпераменту, 
оскільки існує значний діапазон відміннос-
тей між індивідами (розходження за глибиною, 
інтенсивністю, стійкістю емоційних реакцій, 
темпом, енергійністю дій та іншими динаміч-
ними, індивідуально-стійкими особливостями 
психічних станів і проявів, поведінки та діяль-
ності). У свою чергу, дослідження темпераменту 
майбутніх офіцерів забезпечує у майбутньому 
передбачення особливостей реакції в їх між-
особистісній взаємодії та дозволяє зреагувати 
на них (індивідуалізувати вимоги стосовно їхніх 
особливостей, сформувати позитивне став-
лення до професійної діяльності та її мотивів) із 

метою подальшого професійного впровадження  
(Бабишена, 2016: 1).

Слід також підкреслити, що використання 
новітніх педагогічних технологій (методик, моде-
лей) із акцентованим впливом сучасних техніч-
них засобів навчання під час практичних занять 
зі «Спеціальної фізичної підготовки» (далі – 
«СФП») та інших форм фізичної підготовки із 
майбутніми офіцерами під час їх професійного 
становлення забезпечує набуття ними необхід-
ного рівня готовності до виконання завдань за 
призначенням і є актуальним напрямом наукових 
досліджень.

Дослідження проведено відповідно до плану 
науково-дослідної роботи Глухівського націо-
нального педагогічного університету імені Олек-
сандра Довженка за темою «Професійно-особис-
тісне становлення майбутнього фахівця у вищій 
школі в контексті інтеграції України до європей-
ського освітнього простору» (номер державної 
реєстрації 0117U004242).

Аналіз досліджень. Моніторинг науково-
методичної та спеціальної літератури (інтер-
нет-ресурсів) у обраному напрямі дозволив нам 
визначити учених і практиків (О. Є. Антонову, 
А. Г. Бухуна, Я. Б. Зорія, Ю. Г. Корнійчука, 
Р. І. Любчича, С. Т. Полторака, І. Г. Радванського, 
О. М. Ставицького, О. В. Торічного, А. В. Тур-
чинова, А. М. Чуха та ін.), котрі у своїх працях 
висвітлили основні складники організації сис-
теми професійної освіти майбутніх офіцерів.

У процесі подальшого аналізу науково-
методичної та спеціальної літератури (інтер-
нет-ресурсів) нашу увагу привернули роботи: 
(Полторак, 2003: 2; Діденко, 2009: 3; Трегу-
бенко, 2011: 4; Хацаюк, 2019: 5) та інших уче-
них (таких як І. Г. Блощинський, О. О. Богданюк, 
А. М. Машталір, П. Л. Маслак, О. М. Ставиць-
кий, В. А. Шемчук), у яких розкриваються акту-
альні питання формування професійних компе-
тентностей у майбутніх офіцерів у системі їх 
професійної освіти.

У свою чергу, напрям системи організації спе-
ціальної фізичної підготовки (фізичного вихо-
вання та спорту) майбутніх офіцерів представле-
ний роботами: (Бородін, 2009: 6; Хацаюк, 2011: 
7; Старчук, 2011: 8; Чудик, 2015: 9) та інших уче-
них і практиків (О. В. Борознюк, О. П. Гнидюк, 
В. В. Домніцак, С. В. Романчук, О. М. Ольховий, 
А. В. Турчинов).

Актуальні питання впливу ролі темпера-
менту на формування професійних компе-
тентностей майбутніх офіцерів висвітлені 
у роботах: (Ягупов, 2004: 10; Мась, Сторожук, 
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Сальнікова, 2012: 11; Кучеренко, 2014: 12; Стадник,  
Ващенко, Васищев, 2017: 13) та інших фахів-
ців зазначеного напряму (О. Ю. Богуш, 
О. І. Бурчак, С. О. Гурський, Н. І. Дмитренко, 
О. О. Самойленко, І. В. Терещенко, Д. М. Хар-
ченко, О. О. Хацаюк, Н. С. Ярош).

Сучасні ефективні моделі формування про-
фесійних компетентностей у здобувачів вищої 
освіти різних напрямів підготовки викладені 
у наукових працях: (Гращенкова, 2015: 14; Вар-
танова, 2017: 15; Проценко, 2018: 16; Карабін, 
Громяк, 2020: 17) та інших учених і практиків 
(Т. Б. Гуменюк, О. В. Єжова, Г. В. Монастирна, 
І. Г. Осадчий, Т. М. Пушкар, А. О. Теплицька).

Незважаючи на значну кількість робіт із обра-
ного нами напряму дослідження, питанням удо-
сконалення рівня професійної компетентності 
майбутніх офіцерів засобами «СФП» із ураху-
ванням типу темпераменту, а також із застосу-
ванням ефективних сучасних педагогічних моде-
лей приділено недостатньо уваги, що потребує 
подальших наукових розвідок.

Мета статті – теоретичне обґрунтування 
та розроблення сучасної змістово-функціональ-
ної моделі формування професійних компетент-
ностей майбутніх офіцерів засобами спеціальної 
фізичної підготовки з урахуванням типу темпе-
раменту.

Для досягнення мети дослідження планува-
лося вирішити такі завдання:

– провести моніторинг науково-методичної 
та спеціальної літератури (інтернет-ресурсів) 
у напрямі формування професійних компетент-
ностей майбутніх офіцерів у системі їх профе-
сійної освіти;

– здійснити аналіз науково-методичних 
джерел у напрямі організації системи спеціаль-
ної фізичної підготовки (фізичного виховання 
та спорту) майбутніх офіцерів;

– провести аналіз науково-методичної літе-
ратури у напрямі впливу ролі темпераменту на 
формування професійних компетентностей май-
бутніх офіцерів;

– визначити сучасні ефективні моделі фор-
мування професійних компетентностей у здобу-
вачів вищої освіти різних напрямів підготовки;

– теоретично обґрунтувати та розробити 
ефективну модель формування професійних 
компетентностей майбутніх офіцерів засобами 
«СФП» із урахуванням типу темпераменту в сис-
темі їх професійної освіти.

Виклад основного матеріалу. З метою якіс-
ної організації дослідження було створено нау-
ково-дослідну групу, до складу якої увійшли 

провідні учені та практики, фахівці з фізичного 
виховання різних груп населення, представники 
вищих військових навчальних закладів різних 
силових структур і спеціальних служб України 
(І. О. Донець, А. В. Леоненко, А. Д. Красілов, 
О. В. Зонов, О. О. Большаков, О. В. Хацаюк, 
С. С. Забродський). Дослідження організовано 
в період із вересня 2019 по травень 2020 рр. 
(використовувалися навчально-матеріальні бази: 
Військового інституту танкових військ НТУ 
«Харківський політехнічний інститут» і Націо-
нальної академії Національної гвардії України).

Під час аналізу науково-методичної та спеці-
альної літератури (моніторингу інтернет-ресур-
сів) в обраному напрямі членами науково-дослід-
ної групи визначено провідний компонент, який 
забезпечує формування професійних компетент-
ностей майбутніх офіцерів – це їхня готовність 
до виконання завдань за призначенням. У свою 
чергу, «готовністю» займалися та розробляли ідеї, 
пов’язані з нею, такі видатні вчені, як М. І. Дяченко, 
А. Ц. Пуні, Ф. І. Іващенко, Я. Л. Коломенський, 
А. Т. Короткевич, М. Д. Левітов.

У сучасній психології вищезазначений термін 
використовується здебільшого для визначення усві-
домленої готовності особистості до оцінки ситуації 
та поведінки, зумовленої її попереднім досвідом. 
У свою чергу, «диспозиція – це готовність, схиль-
ність суб’єкта до поведінкового акту, дії, вчинку 
або їх послідовності». Запропонована В. А. Ядо-
вим диспозиційна концепція полягає в характерис-
тиці соціальної поведінки особистості залежно від 
станів її готовності до певного способу дій.

У свою чергу, завдяки експериментальним 
дослідженням, проведеним Д. М. Узнадзе та його 
школою, розроблено загальнопсихологічну тео-
рію установки (Узнадзе, 1997: 18). Теорія уста-
новки Д. М. Узнадзе з’явилася і розроблена як 
теорія, що описує одну з форм неусвідомлюваної 
нервової діяльності. Зазначений учений поясню-
вав явища сприйняття як відображення дійсності 
в поведінці живої істоти. Крім цього, автори чис-
ленних теорій пояснюють поняття «готовність 
до діяльності» через різні варіації своїх шкіл 
і галузей психології, наприклад, військової пси-
хології, котра визначає готовність до діяльності 
через боєготовність (Балашов, Васильєв, Дубро-
винський, 2013: 19). Таким чином, готовність до 
дії – це своєрідний стан мобілізації всіх психо-
фізіологічних систем людини, які забезпечують 
ефективне виконання певних дій.

Для досягнення цілісного розуміння фор-
мування необхідних професійних компетент-
ностей майбутніх офіцерів із урахуванням типу  
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темпераменту під час майбутнього педагогіч-
ного експерименту доцільним є застосування 
психодіагностичних методів дослідження. Нами 
планується використати методику за Г. Айзенком 
(H. J. Eysenck), що дозволить визначити індивіду-
альні типологічні компоненти та здійснити якіс-
ний аналіз отриманих результатів тестування. 
Очікувані показники визначення типу темпера-
менту є важливими для дослідження психологіч-
них особливостей майбутніх офіцерів, оскільки 
дозволяють впливати на навчально-бойову 
(службово-бойову) діяльність і враховувати 
перебіг різних психічних процесів, викликаних 
емоціогенними чинниками та психолого-педаго-
гічними впливами.

Варто також зауважити, що показники моделі, 
запропонованої Г. Айзенком, включають у себе 
три чинники: екстраверсія – інтроверсія, нейро-
тизм – емоційна стабільність, психотизм, два 
з яких стосуються емоційності та спілкування. 
У свою чергу, чинник нейротизму вказує на емо-
ційну стабільність, що характеризується схиль-
ністю до злості та роздратування на одному 
полюсі й емоційною стабільністю на іншому. 
Другий чинник, інтроверсія – екстраверсія, крім 
інших рис, включає у себе відповідні динамічні 
параметри міжособистісної комунікації, що 
є важливою якістю для системи професійної під-
готовки майбутніх офіцерів і подальшої їхньої 
професійної самореалізації. Для екстравертів 
властиві виразність, жива міміка, а для інтровер-
тів – мала виразність, стриманість.

Зазначене вище й очікуванні результати май-
бутнього тестування (у рамках науково-дослідної 
роботи) дозволить сформувати навчальні групи 
курсантів для проведення практичних занять зі 
спеціальної фізичної підготовки з урахуванням 
їхніх типів темпераменту. Це дозволить опти-
мізувати освітній процес майбутніх офіцерів, 
підвищить ефективність відпрацювання суміс-
них навчально-тренувальних завдань, згуртує 
військові (службові та професійні) колективи 
та підвищить індивідуальний рівень спеціаль-
ної фізичної підготовленості досліджуваних 
майбутніх офіцерів, що забезпечить ефективне 
виконання ними завдань за призначенням за різ-
них умов навчально-бойової діяльності. Таким 
чином, проаналізувавши праці провідних учених 
із проблеми «готовності», ми дійшли висновку, 
що у сучасній психології «готовність до діяль-
ності» розглядається в різних підходах, і найпо-
ширенішими є особистісний і функціональний.

Підводячи загальний підсумок аналізу нау-
ково-методичної та спеціальної літератури, вва-

жаємо, що вищезазначені наукові праці вико-
ристовують застарілі підходи до розкриття 
готовності, а саме означення усвідомлених готов-
ностей особистості до оцінок ситуації та пове-
дінки, зумовлених її попереднім досвідом.

Відповідно до вищезазначеного членами нау-
ково-дослідної групи було розроблено модель 
формування професійних компетентностей май-
бутніх офіцерів засобами «СФП» із урахуван-
ням типу темпераменту в системі їх професійної 
освіти (рис. 1, на прикладі курсантів Національ-
ної академії Національної гвардії України).

Відповідно до проведеного теоретико-мето-
дологічного аналізу з цієї проблематики нами 
визначено наукову новизну майбутніх результа-
тів дослідження, планується:

– визначити поняття «готовність до виконання 
завдань за призначенням майбутніх офіцерів»;

– виявити, теоретично обґрунтувати й експе-
риментально перевірити педагогічні умови фор-
мування готовності майбутніх офіцерів до вико-
нання завдань за призначенням із урахуванням 
їхнього типу темпераменту.

Крім цього, планується удосконалити алго-
ритм визначення кваліфікаційних рівнів спеці-
альної фізичної підготовленості, необхідних для 
успішного виконання завдань за призначенням 
майбутніми офіцерами, та засобів для їх форму-
вання у вищих військових навчальних закладах 
силових структур і спеціальних служб України.

Висновки. Таким чином, мету дослідження 
досягнуто, а завдання дослідження виконані. 
Теоретично обґрунтовано та розроблено сучасну 
змістово-функціональну модель формування про-
фесійних компетентностей майбутніх офіцерів 
засобами «СФП» із урахуванням типу темпера-
менту в системі їх професійної освіти. Крім цього, 
проведено аналіз науково-методичної та спеці-
альної літератури (офіційних інтернет-джерел) 
у напрямі розроблення та впровадження у систему 
СФП майбутніх офіцерів педагогічних техноло-
гій, спрямованих на забезпечення їх готовності до 
виконання завдань за призначенням (формування 
професійних компетентностей).

Результати дослідження впроваджені у сис-
тему спеціальної фізичної підготовки майбутніх 
офіцерів: Академії Державної пенітенціарної 
служби, Національної академії Національної 
гвардії України, Військового інституту танкових 
військ НТУ «Харківський політехнічний інсти-
тут» і здобувачів вищої освіти Сумського дер-
жавного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка, які навчаються за програмою 
підготовки офіцерів запасу.

Донець I., Леоненко А., Красiлов А. Теоретичнi складники формування...
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Педагогiка

Перспективи подальших досліджень у цьому 
напрямі передбачають практичну апробацію роз-
робленої нами моделі формування професійних 
компетентностей майбутніх офіцерів засобами 

«СФП» із урахуванням типу темпераменту в сис-
темі їх професійної освіти (на прикладі курсантів 
вищих військових навчальних закладів Збройних 
Сил України та Національної гвардії України).

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вимоги до майбутнього офіцера 

 
Цільовий блок 

Мета – формування необхідних 
професійних компетентностей, готовності 
до виконання завдань за призначенням 
засобами «СФП» із урахуванням типу 
темпераменту 

Педагогічні умови: 
трансформація змісту проход-
ження майбутніми офіцерами 
навчальної дисципліни «Спе-
ціальна фізична підготовка»; 
впровадження тестування за 
методикою Г. Айзенка; інди-
відуалізація спеціальної фі-
зичної підготовленості з 
урахуванням типу темпе-
раменту; впровадження 
тестування кваліфікаційного 
рівня СФП і визначення його 
впливу на рівень виконання 
навчально-бойових (служ-
бово-бойових) завдань; до-
повнення змісту підготовки 
майбутніх офіцерів спеціаль-
ними вправами (функціональ-
ними комплексами) та 
прийомами застосування 
фізичної сили, які забез-
печують якісне виконання 
завдань за призначенням за 
різних умов СБД 

Завдання: розвиток та удосконалення основних фізичних якостей і 
спеціальних прикладних рухових навичок, необхідних для 
виконання завдань за призначенням; розвиток та удосконалення 
теоретичних знань і практичних умінь у проведенні різних форм 
фізичної підготовки із урахуванням типу темпераменту підлеглого 
особового складу; стимулювання у курсантів мотивації до 
самовдосконалення засобами «СФП», формування високого рівня 
психофізичної готовності до несприятливих факторів СБД  

Підходи: системний, структурний, комплексний, діяльнісний, 
особистісно-зорієнтований 
Компоненти готовності: мотиваційний, функціональний, 
прикладний, стресостійкий. 
  

 
Організаційно-
змістовий блок 

Навчально-методичне забезпечення: 
навчально-методичний комплекс забез-
печення основного предмету бойової 
підготовки - «СФП», методичні рекомен-
дації з тестування ступеня СФП та 
діагностики типу темпераменту (за 
Г. Айзенком) майбутніх офіцерів 

Інтерактивні методи навчання: тренінги (фізичні, психологічні, психофізичні), робота в парах, 
мікрогрупах, рольові ігри, військові ігри, спаринги, групова робота за екстремально-змодельованих 
умов, комплексне оцінювання, відеоаналіз, біомеханічний аналіз, автоматизовані тестові комплекси. 
Кадрове забезпечення: залучення до викладання дисципліни «СФП» фахівців із бойовим досвідом, 
науковими (ученими) званнями, почесними званнями (спортивними званнями зі службово- 
прикладних видів спорту), інструкторів із тактичної, вогневої та бойової підготовки (РБ). 
  

 
Результативно-

оцінний блок 

Критерії: мотиваційний, змістовий, аналітико-оцінний. Кваліфікаційні 
рівні «СФП»: майстер, 1 клас, 2 клас. Показники (за методикою 
Г. Айзенка): шкала соціальної сприятливості, холерик, флегматик, 
сангвінік, нейротизм, меланхолік, інтроверсія, екстраверсія. Методики 
(методи): психофізичної діагностики рівня СФП і прикладних рухових 
навичок (рівномірний, повторний, змінний, інтервальний, змагальний, 
сенсорний, контрольний, круговий, дистанційний). Способи: загалом, 
частинами, за розділами, за допомогою підготовчих вправ. 
 

Результат - розвинені стійкі професійні компетентності, готовність до виконання завдань за призначенням 
за різних умов навчально-бойової (службово-бойової) діяльності 

Рис. 1. Змістово-функціональна модель формування професійних компетентностей майбутніх офіцерів 
засобами «СФП» із урахуванням типу темпераменту в системі їх професійної освіти

Примітка: авторська розробка (О. В. Хацаюк, С. С. Забродський, І. О. Донець, А. В. Леоненко, А. Д. Красілов, О. В. Зонов, О. О. Большаков)
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