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-організаційні форми — групова, індивідуально групова та
індивідуальна; _ .

- підхід до курсантів ВВНЗ — суб'єкти навчальної діяльності,
- головні засоби навчання — засоби ІКТН;
- основні методи -  методи проблемного, інтерактивного та 

контекстного навчання, метод ділових та рольових ігор, а також 
словесні методи навчання, зокрема, метод розповіді та пояснення,
дискусії, бесіди, самостійна робота. . „ . . . .  ....

Отже, ефективному формуванню КК майбутніх офіцерів ВВНЗ у 
ході їх професійної підготовки сприятиме використання у навчальній 
діяльності вищенаведеної методики як комплекс методичних заходів, 
що гарантовано забезпечать належний результат підготовки військових 
спеціалістів -  сформованість КК майбутніх офіцерів у ВВНЗ.
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А КТУ А Л ЬН І ПИТАННЯ К А Р’ЄРНОГО РОСТУ ОФ ІЦЕРА

Розвиток Збройних Сил та інших військових формувань, з врахуванням 
останніх подій в Україні, важко уявити без перегляду основних аспектів 
професійної діяльності офіцерів. Це та категорія, яка очолює всі військові 
підрозділи, частини, управління, що визначає якість всіх силових відомств, 
їх готовність до виконання основного завдання. ! далеко не останню роль 
відіграє необхідність перегляду кар'єрного росту офіцерського складу. 
Саме „здоровий кар’єризм” має бути у середовищі офіцерш і визначати їх 
кар’єрне зростання. На жаль, сучасний стан цього питання складно назвати 
«здоровим» у багатьох частинах. Дня прикладу: дослідження трирічної 
давності серед співробітників чоловічої статі МВС у східних областях 
України встановило наявність бажання щодо кар’єрного росту лише 
близько 30%. З них важче обрати гідного, компетентного керівника. Тому 
необхідно визначити основні аспекти, актуальні питання та напрями роботи
з управління кар’єрою офіцера.

У західній теорії менеджменту розроблено значний за обсягом 
методичний інструментарій з управління кар’єрою як менеджера, так і 
спеціаліста. І значна його кількість використовується у силових 
відомствах. Узагальнення теоретичних джерел з поєднанням нашої 
реальності дало змогу визначити наступне.
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Перше -  яка модель офіцера, набір яких професійно-психологічних 
якостей слугує ідеалом? Поки що у кожного начальника з погонами свої 
вподобання. І те, що вказується у Статутах, Кодексу честі чи інших 
документах, є дуже розмитим, абстрактним та ідеалізованим. Таких в 
житті просто не може бути. І, у зв’язку з цим, доцільно переглянути 
посадові обов’язки, оскільки командир відповідає „за все й навіть за те, 
за що він фізично неспроможний відповісти.

Відповіді на це питання може дати багато вже розроблених методів 
з професіографії з використанням як експертних оцінок, так й зріз з 
певної моделі, що вже існує. Доцільним є їх поєднання.

Друге — планування кар’єри офіцера має починатись вчасно. Поки що 
складно конкретно вказати, коли має починатися цей етап, але чітко можна 
зазначити наступне: планування має забезпечити зрозумілий, досяжний 
стандарт (вимоги) для кар’єрного просування, рівність всіх претендентів, 
перспективи. Офіцер (також й майбутній) має мати чіткі уявлення про те, 
які його зусилля принесуть результат чи хоча б існує велика його 
вірогідність. Тому робота кадрових служб -  це не лише документообіг, а 
реальне, систематичне планування кар’єри офіцерів вже на стадії чіткої 
прихильності до майбутньої професії. В їх полі зору щодо управління 
кар’єрою повинні знаходитися механізми кар'єрного процесу, а саме:

- механізми розвитку (механізми адаптації, наставництва, 
послідовного ступеневого сходження, закони діалектики);

- механізми відбору (оцінки, конкуренції), просування (механізм 
стратифікації, ротації).

Дослідники, які займались питаннями НН, вважають, що управління 
кар’єрою полягає в тому, що, починаючи з моменту прийняття працівника 
на підприємство і закінчуючи передбачуваним його звільненням з роботи, 
необхідно організувати планомірне горизонтальне і вертикальне 
просування по системі посад або робочих місць. Працівник повинен знати 
не тільки свої перспективи на короткостроковий і довгостроковий період, 
але і те, яких показників він повинен досягти, щоб розраховувати на 
просування по службі.

Етапи кар’єри розробляються в такому порядку:
• вивчення сформованого змісту роботи на окремих етапах службового 

просування;
• визначення „вхідних” і „вихідних’’ параметрів на кожному етапі,
• деталізація вимог для вступу в кожен етап — освітнього рівня,

кваліфікації, віку;
• оцінка ділового досвіду, необхідного для переходу до вищого етапу.
Третє -  система оцінювання претендентів вимагає вдосконалення, що

передбачає розробку під вже існуючі критерії (якими б вони не здавались 
банальними) максимально об’єктивних методів оцінювання. Можливо,
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необхідно переглянути існуючі. Також тут необхідно вказати, що критерії 
мають відображати забезпечення готовності підрозділу, частини до 
виконання завдань. Разом з цим, доцільно б було встановиш оптимальну 
періодичність оцінювання, яка б давала змогу об'єктивно визначати 
наявність професійного прогресу, застою чи регресу. І при цьому це не 
позначалось на готовності підрозділів у бік її зниження.

Розповіді про систему роботи з оцінювання діяльності військово
службовців НАТО дуже нагадують дуже відомий „ассесмент-центр . 
Ассесмент-центр, або центр оцінки -  це процедура, що забезпечує точну і 
об’єктивну оцінку реальних менеджерських навичок і потенціалу 
управлінського розвитку співробітників. Відбір перспективних керівників 
за допомогою ассесмент-цеїгтру є одним з найбільш обгрунтованих 
способів передбачити, наскільки успішний буде той або іншии кандидат.

Процедура ассесменг-центру ґрунтується на стандартизованих оцінках 
поведінки, які виводяться з великої кількості реєстрованої в ассесмент- 
центрі інформації. Точність оцінок забезпечується збалансованою і 
надійною процедурою і професіоналізмом експертів-спостерігачів, що 
фіксують ключові характеристики дій учасників. Ассесмент-центр
припускає наступні кроки:

1. Уточнення цілей і завдань оцінки.
2 Формування критеріїв оцінки, розробка моделі компетенцій.
3 Конкретизація проекту, узгодження термінів і графіків роботи.
4. Підготовка і проведення підготовчих заходів усередині компанії 

(обговорення цілей оцінки, оповіщення учасників і тому подібне).
5. Розробка ассесмент-центру (створення бізнес-кейсів, адаптація 

вправ, моделювання управлінських і робочих ситуацій).
6.' Визначення поведінкових індикаторів компетенцій, що оцінюються, 

об’єднання завдань в узгоджену і динамічну процедуру оцінки.
7. Підготовка спостерігачів.
8. Проведення ассесмент-центру.
9. Інтеграція оцінок всіх спостерігачів, виведення підсумкових оцінок.
10. Аналіз даних, підготовка звітів.
11 Сесія зворотного зв’язку для кожного учасника.
12 . Надання керівництву компанії рекомендацій за підсумками оцінки.
Очевидно, що було взято вказану процедуру оцінювання за основуй

адаптовано ії до наявних умов.
Четверте -  створення системи інформування офіцерів про їх сильні та 

слабкі точніше недостатні, професійні якості й, найголовніше, шляхи 
підвищення рівня недостатніх. А тут дуже важливим елементом системи є 
її такий елемент, коли не буде застосовуватись критика і вказівка на 
недоліки, а офіцер їх сам усвідомить та визнає. Таким чином, значно 
зростає вірогідність розвитку якостей, що визнані недостатніми.
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Цікавою практикою НК щодо розвитку кар’єри є інформування про 
вакансії у фірмі. Ефективна практика такого роду вимагає більше, ніж 
просте оголошення. Тут повинні дотримуватись і такі умови:

- співробітники інформуються не тільки про вільні, але й про ті 
переміщення і просування, що дійсно відбуваються;

- інформація надається не менш ніж за п'ять-шість тижнів до 
оголошення набору ззовні;

- правила обрання відкриті й обов'язкові для всіх;
- стандарти добору та інструкції формулюються чітко й зрозуміло;
- кожний має можливість спробувати свої сили;
- працівники, що претендували, але не одержали місця, у 

письмовій формі сповіщаються про причини відмови.
П ’яте створення умов для професійного розвитку з наданням офіцеру 

можливості хоча б якось обирати варіант. Він має в дійсності обирати 
шляхи свого розвитку, а не хтось вирішує за нього. Це підвищує 
відповідальність хоча б за себе. Така пропозиція може не дати негайних 
результатів, але її впровадження за 2.-3 роки обов’язково дасть позитивні 
наслідки. І .знову ж таки рекомендації НК: планування і управління 
розвитком кар'єри вимагає від працівника певних додаткових (у порівнянні
з рутинної професійною діяльністю) зусиль. Чимало західних організацій 
почали створювати формальні системи управління розвитком кар’єри своїх 
співробітників. Працівникові пропонуються різні програми (навчання, 
консультації). Загальна мета цих програм полягає у поєднанні потреб і 
цілей працівника з поточними чи майбутніми можливостями просування в 
організації. Такі програми повинні:

• пропонуватися регулярно;
• бути відкритими для всіх працівників організації;
• модифікуватися, якщо їх оцінка показує, що необхідні зміни;
• давати повну інформацію про вакансії та про кваліфікацію, яка 

необхідна, щоб їх зайняти;
• вказувати систему, відповідно до якої кваліфіковані працівники 

можуть претендувати на ці вакантні місця;
• допомогти працівникам встановити цілі кар'єри.
Шосте -  комплекс заходів з індивідуальної роботи щодо визначення 

мотивації до кар’єри, цінностей, схильностей та можливостей офіцера. 
Інакше кажучи, отримання відповіді на такі запитання: „Який рівень 
домагань?”, „Чи не викличе кар’єра „згорання” на службі?”, „А чи взагалі 
відповідають кар’єрні потенційні можливості та довжина кар’єри у 
конкретній військовій організації кар'єрним амбіціям офіцера?”. Останнє 
запитання є особливо складним та для багатьох може виявитись 
незрозумілим.

Продовжити перелік питань можна ще, але вони вже будуть 
другорядними. Зазначені, на думку автора, є найбільш актуальними на 
сьогоднішній день й вимагають звернення уваги на них керівництва 
різних відомств, де існують погони, звання, а відповідно й офіцери.
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О деров А.М., кафедра ФВ, СФПіС АС’В

ПІДВИЩЕННЯ СТИМУЛЮЮЧОЇ РОЛІ КОНТРОЛЮ ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ

У більшості рішень українського керівництва винятково велика 
увага приділяється розвитку фізичної культури, яка розглядається як 
одне з найважливіших якостей укріплення економічного та оборонного 
потенціалу країни, активізації та удосконалення людського фактора, 
забезпечення всебічної готовності громадян України до активного 
способу життя.

В даний час рівень фізичної підготовленості особового складу 
української армії в основному оцінюється лише як „задовільний”. Фізична 
підготовка поки ще не стала дієвим засобом підвищення боєздатності 
військ. Чималою мірою це залежить і від недосконалості чинної системи 
контролю і, зокрема, від слабкої стимулюючої ролі перевірки та оцінки 
фізичної підготовки.

До теперішнього часу в теорії та практиці фізичної підготовки 
військ найчастіше поняття „контроль” або ототожнюється з поняттям 
„перевірка та оцінка” , або вважається відносно самостійним. У зв'язку з 
цим це явище розглядається, як правило, в дещо звуженому вигляді і 
тим самим неповністю реалізує наявні можливості з управління
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