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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
У статті розроблено та представлено модель формування соціально-правової компетентності 

майбутніх офіцерів Національної гвардії України.
Зазначено, що сьогодення гостро ставить перед нами проблему формування соціально-правової 

компетентності майбутніх офіцерів Національної гвардії України, які очолять підрозділи, що викону-
ють завдання з охорони громадського порядку.

Відтак постає необхідність розроблення та впровадження у навчальний процес моделі форму-
вання соціально-правової компетентності майбутніх офіцерів Національної гвардії України.

Досліджено погляди науковців щодо визначення та специфіки моделей формування різних компе-
тентностей фахівців.

Констатовано, що модель формування соціально-правової компетентності майбутніх офіцерів 
Національної гвардії України ще не стала об’єктом детального наукового вивчення.

Визначено, що модель формування соціально-правової компетентності майбутніх офіцерів 
Національної гвардії України – це логічно послідовна система елементів процесу підготовки май-
бутніх офіцерів під час їх навчання у вищому військовому навчальному закладі, які мають такі ком-
поненти як цілі підготовки, зміст освітнього процесу, моделювання навчальних планів і програм під-
готовки здобувачів освіти, методи та форми навчання майбутніх офіцерів; критерії, показники та 
рівні сформованості компетентності, способи оцінювання діяльності учасників освітнього процесу, 
а також механізми його корегування.

Зазначено, що умовою побудови моделі формування соціально-правової компетентності май-
бутніх офіцерів Національної гвардії України під час здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти у вищому військовому навчальному закладі є необхідність виконання вимог замовника, вимог 
керівних документів та умов сьогодення щодо якісної підготовки майбутнього фахівця та спрямова-
ної на кінцевий результат.

Виділено 4 змістовні блоки формування соціально-правової компетентності майбутніх офіце-
рів Національної гвардії України у розробленій моделі: цільовий, практично-реалізаційний, комплек-
сно-процесуальний та контрольно-оцінний.

Констатовано, що розроблена нами модель враховує вимоги замовника щодо якісної підготовки 
майбутніх офіцерів Національної гвардії України, а також вимоги нормативно-правових актів, які 
пред’являються до офіцера, який керує підрозділом з охорони громадського порядку.

Ключові слова: модель формування компетентності, соціально-правова компетентність, май-
бутні офіцери Національної гвардії України, охорона громадського порядку.

Постановка проблеми. Національна гвар-
дія України є поліфункціональною структурою, 
яка не тільки у мирний, але й у воєнний час 
виконує як завдання із відсічі збройної агресії 
проти нашої держави, так і охорони громад-
ського порядку та забезпечення громадської 
безпеки. У постконфліктний період на деоку-
пованих територіях саме військовослужбовці 
Національної гвардії України (НГУ) будуть 
забезпечувати відновлення та підтримання гро-
мадського порядку.

Відтак сьогодення гостро ставить перед нами 
проблему формування соціально-правової ком-
петентності майбутніх офіцерів НГУ, які очолять 
підрозділи, що виконують завдання з охорони гро-
мадського порядку (ОГП).

На попередньому етапі нашого дослідження 
нами було визначено сутність та структуру соці-
ально-правової компетентності майбутнього 
офіцера Національної гвардії України (НГУ), 
який керує підрозділом з охорони громадського 
порядку (ОГП), а також розроблено критерії, 
показники та рівні сформованості вказаної ком-
петентності, а також спроєктовано педагогічну 
технологію формування соціально-правової ком-
петентності майбутніх офіцерів НГУ на основі 
проблемного підходу.

Науковий пошук засвідчив, що проблема роз-
роблення моделей формування різних компетент-
ностей фахівців стала об’єктом вивчення з боку 
науковців. Проте модель формування саме соці-
ально-правової компетентності майбутніх офіце-
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рів НГУ ще не стала об’єктом детального науко-
вого вивчення.

Отже, тепер перед нами постає необхідність 
розроблення та проєктування моделі формування 
соціально-правової компетентності майбутніх 
офіцерів НГУ.

Аналіз наукових джерел і публікацій. 
Методологічною основою розвитку теорії і прак-
тики психолого-педагогічного моделювання 
та проєктування є наукові праці таких відомих 
вчених як: А. Макаренка, В. Сухомлинського, 
А. Алексюка, Ю. Бабанського, С. Батищева, 
Г. Балла, В. Беспалько, І. Беха, С. Гончаренка, 
І. Зязюна, Г. Костюка, Н. Ничкало та ін.

Більшість науковців під психолого-педагогіч-
ним проєктуванням розуміють комплексне та інте-
гративне явище, від якого залежить ефективність 
педагогічної діяльності у закладах вищої освіти.

Нами досліджено погляди науковців щодо 
визначення та специфіки моделей формування 
різних компетентностей фахівців.

Так, на думку, Ю. Лаврікова, модель – це відо-
браження навчальних планів, програм та інших 
документів, у яких описується і регламенту-
ється процес підготовки фахівців у вищій школі. 
Побудова моделі передбачає встановлення: 
функціональної сутності фахівця; широти його 
професійного профілю; професіологічних харак-
теристик; експертних оцінок і прогнозів розвитку 
цієї діяльності на найближчу та віддалену пер-
спективу; схеми навчальних дисциплін з ураху-
ванням їх об’єму та співвідношення [1].

А. Алексюк акцентує увагу на тому, що модель – 
це специфічний об’єкт, створений для отримання 
та або зберігання інформації у формі уявного 
образу, опису науковими засобами або матеріаль-
ного предмета, що відображає властивості, харак-
теристики та зв’язки об’єкта-оригінала довільної 
природи, які є суттєвими для розв’язання суб’єк-
том-людиною певного завдання. Конструктивними 
компонентами моделі є суб’єкт-людина; завдання, 
що розв’язує суб’єкт; об’єкт-оригінал (фрагмент 
реальної дійсності); мова опису або спосіб матері-
ального відтворення моделі [2].

В. Михеєв вважає, що моделювання має такі 
аспекти застосування: гносеологічний, у якому 
модель відіграє роль проміжного об’єкта у про-
цесі пізнання педагогічного явища; загальноме-
тодологічний, який дозволяє оцінювати зв’язки і 
відношення між характеристиками стану різних 
елементів навчально-виховного процесу на різних 
рівнях їх опису і вивчення; психологічний, який 
дозволяє вести опис різних сторін навчальної і 
педагогічної діяльності та виявляти на цій основі 
психолого-педагогічні закономірності [3].

Науковець І. Грітченко вважає, що модель 
слугує прототипом, що деякою мірою зручніший 
для вивчення або для засвоєння, дає змогу пере-

носити отримані при цьому знання на вихідний 
об’єкт: моделі як зразки, що охоплюють систему 
ознак, притаманних ідеальному еталону; моделі 
як структура, дія, механізм, що забезпечує функ-
ціонування та розвиток створюваної системи [4].

А. Савицька розробила модель формування 
готовності майбутніх військових пілотів до міжна-
родних миротворчих операцій. На її думку, модель 
системи підготовки курсантів до міжнародних 
миротворчих операцій під час навчання у ВВНЗ 
виступає як існуючий навчально-виховний комп-
лекс, який проєктується, коригується і вдоскона-
люється на основі вимог соціального замовлення, 
керівних та нормативних документів [5].

Проте науковий пошук засвідчив, що модель 
формування соціально-правової компетентно-
сті майбутніх офіцерів НГУ ще не стала об’єктом 
детального наукового вивчення. Тому, враховуючи 
важливість виконання НГУ поставлених завдань 
для національної безпеки України та суспільної 
злагоди як в мирний, так і у воєнний час, необ-
хідність покращення рівня підготовки майбутніх 
офіцерських кадрів для НГУ, постала необхідність 
розробити модель формування соціально-право-
вої компетентності майбутніх офіцерів НГУ.

Мета статті – розробити модель формування 
соціально-правової компетентності майбутніх 
офіцерів НГУ під час їх навчання у ВВНЗ.

Виклад основного матеріалу. Нами розро-
блена авторська модель формування соціаль-
но-правової компетентності майбутніх офіцерів 
НГУ, під якою ми розуміємо логічно послідовну 
систему елементів процесу підготовки майбутніх 
офіцерів під час їх навчання у вищому військовому 
навчальному закладі (ВВНЗ), які мають такі ком-
поненти як цілі підготовки, зміст освітнього про-
цесу, моделювання навчальних планів і програм 
підготовки здобувачів освіти, методи та форми 
навчання майбутніх офіцерів; критерії, показники 
та рівні сформованості компетентності, способи 
оцінювання діяльності учасників освітнього про-
цесу, а також механізми його корегування.

Умовою побудови моделі формування соціаль-
но-правової компетентності майбутніх офіцерів 
НГУ під час здобуття першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти у ВВНЗ є необхідність вико-
нання вимог замовника, вимог керівних докумен-
тів та умов сьогодення щодо якісної підготовки 
майбутнього фахівця та спрямованої на кінцевий 
результат.

Основу нашої авторської моделі формування 
соціально-правової компетентності майбутніх 
офіцерів НГУ під час їх навчання у ВВНЗ склада-
ють такі змістовні блоки: цільовий, практично-ре-
алізаційний, комплексно-процесуальний та кон-
трольно-оцінний.

У цільовому блоці моделі мету нашого дослі-
дження співвіднесено із завданнями формування 
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у майбутніх офіцерів НГУ структурних компонен-
тів соціально-правової компетентності: ціннос-
тей, мотивів і потреб, спрямованих на засвоєння 
знань та розуміння необхідності мати високий 
рівень сформованості такої компетентності; у 
готовності майбутніх офіцерів до здійснення про-
фесійної діяльності після закінчення ВВНЗ; умінь 
і навичок застосування теоретичних знань у прак-
тичній та управлінській діяльності; здібностей до 
врегулювання конфліктних ситуацій в підрозділі, 
а також під час виконання завдань з ОГП; мето-
дичної обізнаності та володіння сукупністю мето-
дичних прийомів щодо формування зазначеної 
компетентності у своїх підлеглих; рефлексії, тобто 
усвідомлення майбутнім офіцером НГУ власного 
рівня сформованості соціально-правової компе-
тентності та бажання працювати над виправлен-
ням помилок з метою самовдосконалення у своїй 
подальшій професійній діяльності.

Практично-реалізаційний блок моделі включає в 
себе компоненти соціально-правової компетентно-
сті майбутніх офіцерів НГУ щодо виконання функцій 
з ОГП: ціннісно-мотиваційний, когнітивний, діяльніс-
но-поведінковий, ціннісно-смисловий, рефлексив-
ний, які були розкриті на попередньому етапі нашого 
дослідження [6]. А також критерії сформованості цієї 
компетентності та показники сформованості.

На наш погляд, визначення сформованості 
соціально-правової компетентності майбутніх 
офіцерів НГУ здійснюється за критеріями, які 
відображають сутність її компонентів. Так, цінніс-
но-мотиваційний критерій розкриває рівень сфор-
мованості соціально-правової зрілості особистості 
майбутнього офіцера НГУ; когнітивний критерій – 
рівень знань чинної нормативно-правової бази, 
яка регламентує виконання обов’язків з ОГП, 
знань про технології соціально-правової роботи у 
підпорядкованому підрозділі та прийоми форму-
вання соціально-правової компетентності серед 
підлеглих; діяльнісно-поведінковий критерій – 
рівень володіння уміннями та навичками органі-
зації служби з ОГП та прогнозування оперативної 
обстановки, налагодження ефективної комунікації 
з підлеглими та цивільним населенням, володіння 
технологіями соціально-правової роботи у підроз-
ділі, а також уміннями та навичками щодо порядку 
дій під час скоєння правопорушення чи позаштат-
ної ситуації під час виконання завдань з ОГП; цін-
нісно-смисловий критерій – рівень сформованості 
професійно важливих якостей та здібностей осо-
бистості; рефлексивний критерій – рівень здат-
ності особистості до самооцінки, самоконтролю, 
самовдосконалення.

Показники кожного критерію сформованості 
соціально-правової компетентності майбутніх 
офіцерів НГУ визначені нами на основі сутності 
відповідного компонента цієї компетентності май-
бутнього офіцера НГУ.

З нашої точки зору, показниками ціннісно-мо-
тиваційного критерію є такі показники: інтерес до 
військової служби; бажання виконувати обов’язки 
служби на офіцерських посадах у підрозділах, які 
залучаються до виконання завдань з ОГП; моти-
вація досягнення успіху в професійній діяльності.

До показників когнітивного критерію ми від-
носимо такі: володіння професійно важливими 
знаннями (управлінсько-організаційними, норма-
тивно-правовими, психолого-педагогічними, спе-
ціальними).

Показниками діяльнісно-поведінкового крите-
рію є: сформованість комплексу вмінь та навичок, 
необхідних для якісного виконання завдань з ОГП 
(прогностичних, організаторських, комунікатив-
них, когнітивних); володіння сучасними техноло-
гіями соціально-правової роботи у підпорядко-
ваному підрозділі; якісне використання прийомів 
формування соціально-правової компетентності  
у підлеглого особового складу.

За ціннісно-смисловим критерієм показни-
ками є: вірність Батьківщині та військовій присязі; 
бажання працювати з підлеглим особовим скла-
дом; інтелектуальна та поведінкова гнучкість; 
стресостійкість, комунікативність; адаптивність; 
наполегливість, цілеспрямованість.

Показниками рефлексивного критерію, на наш 
погляд є: вміння аналізувати результати своєї про-
фесійної діяльності; усвідомлення фахівцем свого 
рівня професійної підготовки; здатність корегу-
вати власні недоліки; прагнення до професійного 
розвитку; здатність до самовдосконалення.

Комплексно-процесуальний блок нашої моделі 
включає форми та методи навчання, а також роз-
роблену та спроєктовану технологію формування 
у майбутніх офіцерів НГУ під час навчання у ВВНЗ 
соціально-правової компетентності на основі про-
блемного підходу [7].

І контрольно-оцінний блок розробленої моделі 
дозволяє виявити за встановленими критеріями 
і показниками рівень сформованості соціаль-
но-правової компетентності майбутніх офіцерів 
НГУ: високий, середній чи низький.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Для ефективної організації навчального 
процесу майбутніх офіцерів НГУ та досягнення у 
них високого рівня сформованості соціально-пра-
вової компетентності розроблено авторську 
модель формування такої компетентності майбут-
ніх офіцерів НГУ. У розробленій нами моделі вра-
ховані вимоги замовника, які пред’являються до 
майбутніх офіцерів НГУ, а також вимоги норматив-
но-правових актів щодо подальшої професійної 
діяльності офіцера, який керує підрозділом з охо-
рони громадського порядку. Розроблена модель 
включає 4 змістовні блоки формування такої компе-
тентності майбутніх офіцерів НГУ: цільовий,  прак-
тично-реалізаційний,  комплексно-процесуальний 
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Мета: формування соціально-правової компетентності майбутніх офіцерів НГУ 
 
Завдання: 
– знання чинної нормативно-правової бази, яка регламентує діяльність НГУ; 
– вміння вірно застосовувати чинну нормативно-правову базу у практичній 

діяльності; 
– готовність до вирішення різноманітних конфліктних ситуацій у військових 

колективах та з цивільним населенням під час виконання завдань з ОГП; 
– емоційно-вольова стійкість військового фахівця під час виконання 

завдань з ОГП; 
– володіння педагогічними технологіями формування соціально-

правової компетентності у підлеглого особового складу; 
– організація та проведення на високому методичному рівні заходів, 

спрямованих на патріотичне виховання особового складу та профілактику 
правопорушень у підрозділі; 

– усвідомлення майбутнім офіцером результатів своєї професійної 
діяльності, рівня сформованості своєї соціально-правової компетентності, а також 
його самооцінка на основі самосвідомості і професійної рефлексії. 
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Рівні сформованості соціально-правової компетентності майбутніх офіцерів НГУ 
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спроєктована нами педагогічна технологія 
базується на таких трьох рівнях: науковому, 
теоретико-методичному та праксиологічному 

вона спрямована на досягнення високої 
професійної майстерності майбутніх офіцерів 
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діяльності включено ряд послідовних кроків, 
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Методи навчання 
метод проблемного викладу 

матеріалу та частково-
пошуковий метод 

Форми навчання 
лекції, практичні заняття, 
семінарські, самостійна 

робота майбутніх офіцерів 

Рис. 1. Модель формування соціально-правової компетентності майбутніх офіцерів НГУ
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та контрольно-оцінний. Запропонована модель 
впроваджена у навчальний процес Національної 
академії Національної гвардії України. Подальшою 
перспективою дослідження є експериментальна 
перевірка ефективності запропонованої техноло-
гії формування соціально-правової компетентно-
сті майбутніх офіцерів НГУ на основі проблемного 
підходу.
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Danylchenko O. The formation model of social and legal competence of the National Guard of 
Ukraine future officers

The article develops and presents a model of formation of social and legal competence of future officers of 
the National Guard of Ukraine

It is noted that today we are faced with the problem of forming the social and legal competence of future 
officers of the National Guard of Ukraine, who will command the public order protection units.

Therefore, there is a need to develop and implement in the educational process a model of formation of 
social and legal competence of future officers of the National Guard of Ukraine

The views of scientists on the definition and specifics of models for the formation of different competencies 
of specialists are studied.

It is stated that the model of formation of social and legal competence of future officers of the National 
Guard of Ukraine has not yet become the object of detailed scientific study.

It is determined that the model of formation of social and legal competence of future officers of the National 
Guard of Ukraine is a logically consistent system of elements of the process of training future officers during their 
training in higher military education, which has such components as training objectives, training programs for 
students, methods and forms of training future officers; criteria, indicators and levels of competence formation, 
methods of assessing the activities of participants in the educational process, as well as mechanisms for its 
adjustment.

It is noted that the condition for building a model of formation of social and legal competence of future 
officers of the National Guard of Ukraine during the first (bachelor’s) level of higher education in a higher 
military educational institution is the need to meet customer requirements, guidelines and current conditions 
for quality training for the end result.

There are 4 substantive blocks of formation of social and legal competence of future officers of the National 
Guard of Ukraine in the developed model: target, practical-implementation, complex-procedural and control-
evaluation.

It was stated that the model developed by us takes into account the requirements of the customer for quality 
training of future officers of the National Guard of Ukraine, as well as the requirements of regulations to the 
officer who manages the unit of public order.

Key words: model of competence formation, social and legal competence, future officers of the National 
Guard of Ukraine, protection of public order.


