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Стаття присвячена проблемі формування проектно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів-при-
кордонників. Визначено зміст понять «проектно-аналітична компетентність». Розкрито структуру «про-
ектно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників». На основі аналізу структури про-
ектно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників автор виокремив основні критерії 
її сформованості, а саме: мотиваційно-ціннісний – особистісно-ціннісне ставлення до аналізу та проекту-
вання професійної діяльності як соціально значущої; стійкість мотивації щодо реалізації проектно-аналі-
тичної діяльності; когнітивно-діяльнісний – сформованість знань щодо здійснення проектно-аналітичної 
діяльності; організованість проектно-аналітичної діяльності; рефлексивно-оціночний – прояв самостійно в 
аналізі та оцінці результатів проектно-аналітичної діяльності; реалізація рефлексії проектно-аналітичної 
діяльності. На основі аналізу діагностичних даних за всіма показниками виділених критеріїв було визна-
чено різні рівні сформованості проектно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників 
у процесі їх фахової підготовки: репродуктивний, продуктивний, креативний.
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Постановка проблеми у загальному вигля-
ді. Проблема формування високого рівня 

професійної компетентності майбутніх фахів-
ців – ключова проблема сучасної освітньої сис-
теми. Сучасна вища освіта України переживає 
процес реформування, який полягає у реаліза-
ції євроінтеграції, пошуку інноваційних підходів 
у навчанні, створенні нових можливостей для ре-
алізації самоосвіти та самовдосконалення.

Зазначеним вище вимогам, на сьогодні, відпо-
відає компетентнісний підхід. Цей підхід забез-

печує врахування інтересів майбутніх фахівців, 
застосування інноваційних (ситуативних та про-
блемних) методів, і в кінцевому результаті -фор-
мування конкретного виду компетентності.

Метою статті є аналіз критеріїв, показників 
та рівні сформованості проектно-аналітичної ком-
петентності майбутніх офіцерів-прикордонників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано вирішення даної про-
блеми та на які опирається автор. Розглянемо 
теоретико-методологічні засади формування 
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проектно-аналітичної компетентності майбутніх 
фахівців у вітчизняній та зарубіжній науковій 
літературі: Е. Зеер [7] (професійна компетент-
ність), Л. Тархан [18] (дидактична компетент-
ність), Л. Усеінова [20] (професійоно-практична 
компетентність), О. Шаріпова [21] (професійно-
педагогічна компетентність) та інших. Слід зга-
дати наукові праці С. Артюха [10], Н. Брюхано-
вої [3], О. Коваленко [11], О. Овчарук [16], в яких 
започатковано основи щодо удосконалення про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців. Питання 
аналітичної компетентність майбутніх спеціаліс-
тів висвітлено в наукових працях І. Абрамової [1] 
та Н. Зинчук [9], а також в наукових публікаціях 
Л. Половенко [5], Н. Волкової [4] (інформаційно-
аналітична компетентність майбутніх фахівців), 
О. Максимової [14] та інших.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У вирішенні проблеми реалізації професійної 
підготовки майбутніх фахівців прикордонного 
відомства особлива увага приділяється проблемі 
формування в них професійної компетентності. 
Результати аналізу наукової педагогічної та пси-
хологічної літератури свідчить про виокремлен-
ня вченими різних видів професійної компетент-
ності: соціальної, комунікативної, етичної тощо.

На основі аналізу Стратегії розвитку Держав-
ної прикордонної служби до 2020 року нами виді-
лено вимоги щодо створення системи інтегрова-
ного управління безпекою державного кордону; 
впровадження європейських норм і стандартів 
у систему прикордонного контролю; посилення 
системи безпеки державного кордону; удоско-
налення системи аналізу та оцінки інформації; 
створення ефективної системи підготовки фахів-
ців з питань інформаційно-аналітичного забезпе-
чення тощо.

Таким чином, нашу увагу привернула проек-
тно-аналітична компетентність майбутніх фахів-
ців прикордонної служби України.

Професійна компетентність майбутніх фа-
хівців Державної прикордонної служби України 
є результатом освітнього процесу у вищому вій-
ськовому навчальному закладі зазначеного пра-
воохоронного відомства. Складовими професій-
ної компетентності у сучасній освіті є проектна 
та аналітична компетентність.

У низці наукових праць здійснювалось дослі-
дження проблеми формування так званої «про-
ектної культури», зокрема у працях російських 
вчених М. Ахмєтової [2], Н. Запесоцької [6], І. Ко-
лєснікової [12], А. Маркова [15], В. Радіонова [5], 
Н. Топіліної [19], Л. Філимонюк [5] проаналізова-
но зміст поняття «проектна культура», а В. Сідо-
ренко [17], І. Зімняя [8], А. Кравцов [13] піднімали 
питання формування проектної культури.

В межах представленого дослідження нас ці-
кавлять наукові праці, присвячені проблемі удо-
сконалення професійної підготовки майбутніх 
офіцерів-прикордонників: військово-організатор-
ські уміння офіцерів в контексті їх змісту та осо-
бливостей підготовки курсантів до діяльності ко-
мандира вивчали А. Барабанщиков, В. Давидов, 
С. Муцинов, Д. Коцеруба, І. Радванський; шля-
хи формування професійних якостей військових 
спеціалістів були предметом дослідження В. Ба-
лашова, В. Вдовюка, М. Городова; психолого-пе-
дагогічний аналіз організаторської діяльності 

та професійної спрямованості курсантів О. Алек-
сандров, М. Нещадим, С. Морозов, В. Райко, 
О. Сафін, В. Чернявський; морально-психологіч-
на підготовка військовослужбовців – І. Гамула, 
О. Діденко, Д. Іщенко; підготовка командирів під-
розділів до роботи з персоналом – В. Галімов, 
І. Грязнов, Ю. Сердюк, В. Ягупов тощо [5].

Як свідчить аналіз психолого-педагогічних 
джерел, проектну компетентність сприймають як 
інтегративну характеристику суб’єкта діяльнос-
ті, що передбачає здатність і готовність людини 
до ефективного самостійного здійснення теорети-
ко-практичної розробки проектів та реалізації їх 
в усіх сферах соціокультурної практики.

В основі проектної компетентності – проектна 
діяльність, тобто процес проектування. Проектна 
діяльність визначається: усвідомленням змісту 
та значення процесу проектування, володінням 
спеціальними знаннями, уміннями та навичками, 
здатністю обирати, оптимізувати та використову-
вати отримані знання та набуті уміння і навички.

Проектна діяльність – це діяльність, спрямо-
вана на досягнення мети шляхом детальної роз-
робки проблеми або технології, яка повинна за-
кінчитись певним практичним результатом, що 
необхідно оформити.

Змістом проектної діяльності є перенесення 
відповідних знань, умінь та навичок у якісно-
кількісний формат. Проектна діяльність та про-
ектне мислення становлять основу проектної 
культури. Ключовою характеристикою проектної 
діяльності є здатність планувати, перетворювати 
на основі заздалегідь продуманих проектів.

Ключовим поняттям у проектній діяльності 
є «проект».

Ретельний аналіз наукової літератури свід-
чить про чималу кількість досліджень, при-
свячених поняттю «проект», методу «проектів». 
В основному проектом вважають кінцевий ре-
зультат перетворювальної діяльності або відпо-
відну форму організації діяльності, що спрямо-
вана на отримання результату. Метод проектів 
сприймається як комплексний метод навчання, 
що містить сукупність пошукових методичних 
прийомів з метою досягнення відповідного ре-
зультату. До таких висновків у своїх досліджен-
ня дійшла М. Цвєткова.

На основі узагальнення теоретичного матері-
алу щодо проектної діяльності, вважаємо, що під 
проектною діяльністю майбутнього офіцера-при-
кордонника слід розуміти самостійну діяльність 
щодо реалізації професійних та індивідуальних 
програм від «задуму до результату».

Конкретизуємо зміст аналітичної діяльності 
майбутніх фахівців. За результатами досліджень 
наукової літератури, під аналітичною діяльністю 
розуміють комплекс особистісних та професійних 
якостей, аналітичні здібності, позитивну моти-
вацію та усвідомлення необхідності проведення 
професійної діяльності, відповідної системи знань 
та умінь в повсякденній та професійній сфері.

Аналіз досліджень з питань формування ана-
літичної компетентності продемонстрував різ-
ні підходи до розкриття змісту цієї компетент-
ності. Вчена І. Абрамова [1] виділяє аналітичну 
компетентність у структурі професійної компе-
тентності, вважаючи, що вона є складовою усіх 
різновидів професійної компетентності. Є. Гай-
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дамак зазначає, що аналітична компетентність 
пов’язана з усіма професійними компетентностя-
ми, що ускладнює її виокремлення в самостій-
ну компетентність. Е. Назначило стверджує, що 
аналітична компетентність є основою професій-
ної компетентності [5].

Деякі вчені, В. Сластьонін, І. Ісаєв, Є. Шиянов, 
вважають, що у професійній діяльності будь-
яких фахівців існують послідовні взаємопов’язані 
функції щодо планування, організації, контролю 
та інші. Здійснення цих функцій вимагає логіч-
ного обґрунтування, що відображають зміст ана-
літичної діяльності майбутнього фахівця. Ю. Ко-
наржевський зазначає, що освітня діяльність, а 
зокрема засвоєння основ майбутньої професійної 
діяльності, вимагає сформованості високого рівня 
аналітичної компетентності [5].

На основі поданого вище поданого, ми вважа-
ємо, що специфіка діяльності офіцерів-прикор-
донників пов’язана із розв’язанням завдань на 
основі запропонованої моделі та основними мис-
леннєвими процедурами (осмислення, усвідом-
лення, аналіз, розуміння поставленого завдання), 
а для цього їм необхідне розвинене аналітичне 
мислення, тому значущою є офіцерів-прикордон-
ників проектно-аналітична діяльність.

Таким чином, компетентнісний підхід перед-
бачає формування вміння розв’язувати пробле-
ми, що виникають у професійному та повсяк-
денному житті, пізнання та пояснення явищ 
дійсності, освоєння сучасної техніки та техноло-
гій, оцінювати особисту готовність до професійної 
діяльності, обирати власний образ життя тощо.

Отже, теоретико-методологічною основою 
проектно-аналітичної компетентності є сукуп-
ність взаємообумовлених та взаємопов’язаних 
підходів: філософського, аксіологічного, діяльніс-
ного, контекстного та компетентнісного.

Таким чином, проектно-аналітична ком-
петентність майбутніх офіцерів-прикордон-
ників – це сукупність інтегративних характе-
ристик, особистісних та професійних якостей 
фахівця прикордонного відомства, який володіє 
спеціальними знаннями, уміннями та здатніс-
тю до аналізу та проектування результатів його 
професійної підготовки.

Проектно-аналітична компетентність роз-
глядається нами як безпосередня складова 
професійної компетентності майбутніх офіце-
рів-прикордонників. Проектно-аналітична ком-
петентність майбутніх офіцерів-прикордонників 

(надалі – ПАК МОП) включає проектно-ана-
літичні знання, навички, вміння, професійно 
важливі якості, професійний та особистий до-
свід щодо проектної та аналітичної діяльності, 
здатність щодо аналітичної обробки інформації, 
рефлексії та прагнення створювати проекти. На 
основі змісту ПАК МОП нами виокремлено такі 
її складові: мотиваційну, когнітивну, діяльнісну, 
рефлексивну.

Враховуючи структуру ПАК МОП на виділе-
но такі критерії її сформованості, що розкрива-
ються через відповідні показники:

– мотиваційно-ціннісний – особистісно-
ціннісне ставлення до аналізу та проектування 
професійної діяльності як соціально значущої; 
стійкість мотивації щодо реалізації проектно-
аналітичної діяльності;

– когнітивно-діяльнісний – сформованість 
знань щодо здійснення проектно-аналітичної ді-
яльності; організованість проектно-аналітичної 
діяльності;

– рефлексивно-оціночний – прояв самостійно 
в аналізі та оцінці результатів проектно-аналі-
тичної діяльності; реалізація рефлексії проек-
тно-аналітичної діяльності.

На основі аналізу діагностичних даних за всі-
ма показниками виділених критеріїв було визна-
чено різні рівні сформованості ПАК МОП у про-
цесі їх фахової підготовки: репродуктивний, 
продуктивний, креативний.

Отже, ретельний аналіз наукової літерату-
ри дав можливість виокремити основні крите-
рії оцінки рівня сформованості ПАК МОП, а на 
основі розроблених критеріїв і показників – ви-
ділити три рівні її сформованості. Розроблену 
та обґрунтовану систему критеріїв, показників 
та рівнів у подальшому можна використовувати 
в експериментальних дослідженнях.

Висновки. Таким чином, сукупність проана-
лізованих теоретико-методологічних підходів до-
зволить всебічно дослідити проблему формування 
проектно-аналітичної компетентності майбутніх 
офіцерів-прикордонників, її структуру, а також 
критерії, показники та рівні її сформованості.

Перспективи подальших досліджень. У кон-
тексті розв’язання проблеми формування проек-
тно-аналітичної компетентності майбутніх офі-
церів-прикордонників, актуальними є питання 
впровадження в освітній процес вищих військо-
вих навчальних закладів методики та технології 
формування зазначеної компетентності.
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КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ ПОГРАНИЧНИКОВ

Аннотация
Статья посвящена проблеме формирования проектно-аналитической компетентности будущих офице-
ров-пограничников. Определено содержание понятий «проектно-аналитическая компетентность». Рас-
крыта структура «проектно-аналитической компетентности будущих офицеров-пограничников». На 
основе анализа структуры проектно-аналитической компетентности будущих офицеров-погранични-
ков автор выделил основные критерии ее сформированности, а именно: мотивационно-ценностный – 
личностно-ценностное отношение к анализу и проектированию профессиональной деятельности как 
социально значимой; устойчивость мотивации по реализации проектно-аналитической деятельности; 
когнитивно-деятельностный – сформированность знаний по осуществлению проектно-аналитической 
деятельности; организованность проектно-аналитической деятельности; рефлексивно-оценочный – 
проявление самостоятельно в анализе и оценке результатов проектно-аналитической деятельности; 
реализация рефлексии проектно-аналитической деятельности. На основе анализа диагностических 
данных по всем показателям выделенных критериев были определены различные уровни сформиро-
ванности профессионально-аналитической компетентности будущих офицеров-пограничников в про-
цессе их профессиональной подготовки: репродуктивный, продуктивный, креативный.
Ключевые слова: проектная культура, аналитическая деятельность, будущие офицеры-пограничники, 
профессиональная подготовка, критерии сформированности, показатели и уровни сформированности 
компетентности.
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CRITERIA, INDICATORS AND LEVELS OF FORMATION 
OF PROJECT-ANALYTICAL COMPETENCE OF FUTURE OFFICERS OF FRONTIERS

Summary
The article is devoted to the problem of forming the project-analytical competence of future border 
officers. The content of the concepts «design-analytical competence» is defined. The structure of the 
«project-analytical competence of future officers-border guards» is disclosed. On the basis of the analysis 
of the structure of the project-analytical competence of future border officers, the author singled out the 
main criteria for its formation, namely: motivational and value – personality-value attitude to the analysis 
and design of professional activity as socially significant; stability of motivation for the implementation of 
project and analytical activities; cognitive-activity – the formation of knowledge for the implementation 
of design and analysis activities; organization of design and analytical activities; reflexive-evaluative – 
manifestation independently in the analysis and evaluation of the results of design and analytical activities; 
realization of the reflection of design and analytical activities. Based on the analysis of diagnostic data for 
all indicators of the identified criteria, different levels of the formation of the professional and analytical 
competence of future border officers were determined in the process of their professional training: 
reproductive, productive, creative.
Keywords: project culture, analytical activity, future border officers, training, criteria of formation, 
indicators and levels of competence formation.


