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МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА КОНТРАКТОМ  

 

У статті висвітлено основні характеристики розробленої методичної системи 
формування правової компетентності військовослужбовців за контрактом, як 

комплексне утворення з відповідними складовими: цілями підготовки, така система 
представлена організаційними формами та змістом, методами та засобами. Доведено 
ключове значення дидактичних основ професійної підготовки та особливостей, пов‟язаних 

із виконанням покладених на сучасних вітчизняних військовослужбовців за контрактом 
обов‟язків.  

Ключові слова: правова компетентність, військовослужбовці за контрактом, 
модель методичної системи, навчальні центри, Державна прикордонна служба України. 

 

Запроваджені у 2015 році Стратегія розвитку Державної прикордонної служби 
України та Концепція інтегрованого управління кордонами у значній мірі вплинули не 

тільки на загальну перебудову та розвиток системи охорони державних рубежів, а й на 
підготовку персоналу до виконання ними завдань в стрімко змінювальних сучасних 
умовах. У зв’язку із чим, особливої гостроти набуває підготовка юридично обізнаних 

фахівців Державної прикордонної служби, які здатні самостійно вирішувати завдання та 
приймати рішення в рамках визначеного правового поля. Саме військовослужбовець за 
контрактом повинен стати тією ланкою, що забезпечує надійну охорону та захист 

державного кордону України1.  
На сьогодні виконання Державною прикордонною службою своїх функцій 

передбачає не лише громадянсько-патріотичні чесноти від захисників, а й високий 
професіоналізм людей, які працюють з великим морально-психологічним навантаженням. 
Для умілих дій потрібні висококваліфіковані спеціалісти-професіонали.  

Аналізуючи педагогічну літературу, (а саме досліджень М. Козяра, В.  Моторіної, 
К. Платонова, Л. Рувинського, З. Слєпканя) у загальному трактуванні суто методичну 

систему формування правової компетентності у військовослужбовців за контрактом 
можна визначити, як складне утворення, елементами якої є цілі підготовки, зміст, 
організаційні форми, методи, педагогічні технології навчання.  

М. Козяр вбачає, що у структурному плані методичну систему підготовки фахівців 
утворюють кілька комплексів: комплекс елементів, зміст, сукупність допоміжних 

методик, сукупність цілей та сукупність зв’язків2.  
В. Моторіна в моделі професійної підготовки фахівців виокремлює змістовий, 

процесуальний, управлінський блоки, блок особистісних якостей та блок практичної 

підготовки. Дослідниця небезпідставно зазначає, що практичну складову потрібно 
розглядати як результат професійної підготовки, що визначає рівень професіоналізму3. 

На думку М. Фіцули, вихідним у вищезазначеному плані має бути чітке розуміння 
педагогічної сутності моделі, а вона ґрунтується на основі теоретико-методологічного аналізу та 
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повинна адекватно відображати предмет дослідження4. Вчений вважає, що при побудові моделі 
необхідно брати до уваги інформацію: по-перше про умови діяльності та розвитку, про фактори та 
характер їхнього впливу на суб’єкт діяльності, про регуляцію діяльності, її «психологічну ціну»; 

по-друге, про особистісні характеристики суб’єкта діяльності, які потрібно розвинути до рівня 
професіоналізму.  

О. Сухоп’яткін та О. Гавалюх визначають концептуальну модель системи 
підготовки, як опис на якісному рівні принципів її побудови, структури, функцій, складу 
навчально-тренувальних і програмно-апаратних засобів та послідовності їх 

функціонування, а також основних питань організації контролю за рівнем знань та 
навичок спеціалістів і процедур керування процесом підготовки5. 

С. Оргєєва стверджується, що наукова цінність системного підходу, в цілому, 
полягає у єдиному принципі, що відображає світоглядний рівень дослідження; як 
універсального методу пізнання; як технології дослідження, що протистоїть стихійності, 

суб’єктивізму і створює умови для послідовності та стабільності наукових пошуків. 
Значні евристичні можливості системного підходу і, відповідно, системного аналізу, 

полягають у спроможності вивчення явищ у цілісності, неподільності та комплексності, 
що дає змогу множинності опису структури шляхом виділення сукупності компонентів, 
елементів та взаємозв’язків як одного з одним, так і з макросередовищем, соціумом6.  

При розгляді системи формування професійної компетентності майбутніх фахівців, 
О. Березюк визначає дидактичні умови, за яких вона може бути успішною: забезпечення 

інтеграції необхідної інформації з основним програмним матеріалом навчальних 
предметів; забезпечення взаємозв’язку навчальної та пізнавальної діяльності в процесі 
формування фахової компетентності; опанування виховними цінностями та відповідними 

культурними здобутками7. 
На важливе значення використання системного підходу вказує Т. Поясок: 

«оптимізація процесу навчання можлива лише через вивчення закономірностей і 
удосконалення структури дидактичної системи. Застосування системного підходу в 
дослідженні створює можливості для виявлення взаємозв’язків і взаємозалежностей 

складових педагогічного процесу, їх структурування, оптимізації, організації і регуляції»8. 
Низку переваг системного підходу при дослідженні складноорганізованих об’єктів 

виділяють С. Гончаренко та В. Кушнір. Зокрема, вчені вважають, що системний підхід 
дозволяє структурувати педагогічне явище й виділити в ньому складові різної природи; 
результативний ефект впливу розглядати як «системний ефект» в контексті оптимізації 

процесів; одночасно вести дослідження з позиції диференціації і цілісності на основі 
принципу їхньої взаємної доповнюваності; використовувати синтез знань різних наук; 

будувати систему дослідження у вигляді ієрархічної чи мережевої моделей або їхніх 
комбінацій, що дозволяє виділити між складовими як зв’язки субординації, так і зв’язки 
координації; виокремити об’єкт дослідження із середовища із одночасним встановленням 

зв’язків і взаємодій об’єкта дослідження із середовищем9. 
Попри наукового фонду, що склався відносно трактування педагогічного сенсу 

модельного підходу, бракує досліджень, які б віддзеркалювали своєрідність методичної 
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системи підготовки військовослужбовців за контрактом та її домінант.   
Метою статті є висвітлення особливостей модельного уявлення про методичну 

систему формування правової компетентності у військовослужбовців за контрактом.  

Зазначимо, що моделювання в широкому сенсі – це особливий пізнавальний 
процес, метод теоретичного та практичного опосередкованого пізнання, коли суб’єкт 

замість безпосереднього об'єкта пізнання вибирає чи створює схожий із ним допоміжний 
об'єкт-замісник (модель), досліджує його, а здобуту інформацію переносить на реальний 
предмет вивчення10. 

Моделювання – це загальнонауковий метод дослідження тих чи інших явищ. Він полягає в 
побудові та дослідженні особливих об’єктів-моделей (матеріальних або знакових) та інших 

об’єктів-оригіналів або прототипів. Модель допомагає подати передбачений результат 
педагогічного дослідження в узагальненому вигляді, системно відобразити властивості та 
характеристики такого педагогічного явища, як професійна підготовка 

військовослужбовців за контрактом. 
Моделювання – науковий метод непрямого (опосередкованого) дослідження об’єктів 

пізнання, безпосереднє вивчення яких з певних причин неможливе, ускладнене, неефективне чи 
недоцільне, через дослідження їхніх моделей – предметних, знакових чи мислених систем, що 
відповідно відтворюють, імітують чи відображають певні характеристики (властивості, ознаки, 

принципи внутрішньої організації або функціювання) оригіналів11. 
Отож, при розробці моделі формування правової компетентності важливим є 

врахування її цілей, зокрема те, що вона спрямована на оволодіння сукупністю загальних 
теоретичних і практичних знань, навичок і вмінь військовослужбовців за контрактом в 
галузі права. Вона передбачає засвоєння персоналом не тільки правозастосовних норм, а й 

знання керівних документів, інструкцій службової діяльності.  
У нашому розумінні провідна мета формування правової компетентності 

молодших фахівців у навчальних центрах Державної прикордонної служби України 
полягає у тому, щоб систематизувати правові знання військовослужбовців задля 
компетентного виконання службових обов’язків з охорони державного кордону, 

передбачених посадовими обов’язками. Деталізуємо «знаннєвий» блок, якими повинен 
володіти військовослужбовець за контрактом ДПСУ. Так у чинних програмних 

документах підготовки цієї категорії персоналу вказується на необхідність володіння 
насамперед законодавством України з прикордонних питань. Зокрема, випускник повинен 
знати: базові правові документи, що регламентують службову діяльність; обов’язки 

інспекторів прикордонної служби; права та порядок їх використання інспекторським 
складом під час виконання покладених завдань; заходи, які здійснює інспектор щодо 

виявлення, попередження та припинення адміністративних правопорушень на ділянці 
кордону; зміст та основні поняття правопорушення та злочину, їх склад та елементи; 
поняття, завдання та систему криміналістики; правила роботи зі слідами рук та ніг 

людини; склад адміністративних правопорушень, передбачених ст. 202 КУпАП 
(порушення прикордонного режиму або режиму у пунктах пропуску через державний 

кордон України), ч. 2 ст. 203 КУпАП (недодержання іноземцями та особами без 
громадянства встановленого порядку реєстрації або порушення встановленого терміну 
перебування в Україні, виявлені в пунктах пропуску через державний кордон України), 

ч.ч. 2, 4, 5 ст. 85 КУпАП (порушення правил використання об’єктів тваринного світу), ст. 
185-10 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі 

військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена 
громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону), ст. 191 
КУпАП (порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення 

вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів), ч. 1 ст. 203 КУпАП 
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(порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні), 
ст.ст. 204 – 206-1 КУпАП; процесуальні документи, що складаються в справах про 
адміністративні правопорушення; порядок провадження в справах про адміністративні 

правопорушення; повноваження посадових осіб Державної прикордонної служби України 
при розгляді справ про адміністративні правопорушення.  

З огляду на вище окреслене, правомірно вважати провідними завданнми 

методичної системи формування правової компетентності військовослужбовців за 
контрактом полягають в тому, щоб: 

виявити, оцінити матеріальні, організаційні, педагогічні можливості суб’єктів 
професійної підготовки;  

розвинути їх професійний потенціал, реалізувати їхні здібності у професійній 
діяльності; 

створити необхідні умови для ефективної й цілеспрямованої професійної 

підготовки військовослужбовців за контрактом, тобто забезпечити оптимальний вибір 
форм, методів, прийомів і засобів;  

удосконалити управління процесом професійної підготовки, що передбачає аналіз 
результатів, корекцію навчально-виховної діяльності; 

забезпечити психолого-педагогічну готовність офіцерів до професійної підготовки 

військовослужбовців за контрактом. 
Можна припустити, що узагальненим результатом формування правової 

компетентності військовослужбовців за контрактом доцільно осмислити через 
ідеалізовану модель військовослужбовця за контрактом – «образ професіонала». 
Аналізуючи довідкові джерела юридичного спрямування та психолого-педагогічну 

літературу ми засвідчились, що ідеальний образ військовослужбовця має відзеркалювати 
такі компоненти: сформована професійна вмотивованість, здібності та якості, професійні 

знання і навички. Практика правової підготовки військовослужбовців за контрактом 
свідчить про необхідність визначення цілей підготовки й самим об’єктом. Це сприяє 
більш виваженому підходу військовослужбовця за контрактом до своєї професійної 

діяльності, до розуміння принципової значущості відповідних професійних якостей.   
Окрім мети та завдань правової підготовки її організацію визначають також 

принципи навчання, які є важливою складовою моделі формування правової 
компетентності військовослужбовців за контрактом12. Ми поділяємо думку дослідників 
щодо надання базового значення в правовій підготовці є сукупність таких принципів: 

професійно-педагогічної спрямованості навчання; багаторівневості підготовки 
військовослужбовця за контрактом; особистісно-професійного розвитку, що вимагає 

спрямованості навчання не тільки на професійну підготовку, але й на розвиток 
особистості; принцип єдності теоретичної і практичної підготовки; принцип врахування 
мотивації до навчання; принцип врахування міжпредметних зв’язків; принцип 

технологічної професійної підготовки13.  
Особливо необхідно вказати системо утворювальну роль на принцип професійної 

спрямованості. Про його важливість стверджується дослідниками проблематики 
предметної підготовки14. Реалізація професійної спрямованості навчання потребує 
відповідної організації як усього навчального матеріалу, так і навчального процесу в 

цілому. Напрям такої організації має на меті сформувати у військовослужбовців 
професійно значущі знання. Серед умов реалізації цього принципу важливе значення має 

добір професійно значущих галузей знання, серед яких правознавство. Для реалізації 
професійної спрямованості в навчанні, на думку З. Курлянд, Р. Хмелюк та А. Семенової, 

                                                                 
12

 Барабанщиков А. В. (1986) Военная педагогика и психология, М.: Воениздат, 240 с. 
13 Моторина В. Г. (2005) Дидактические и методические основы профессиональной подготовки будущих 

учителей математики в высших педагогических учебных заведениях : автореф. дис. на соискание наук. 

степени д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теория и методика профессионального образования» , Харьков, 45 с. 
14

 Курлянд З. Н. (2005) Педагогіка вищої школи, К. : Знання, 399 с. 
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важливе значення мають: 
виявлення та систематизація професійно значущих знань та умінь; 
розроблення завдань, питань для формування професійно значущих знань та вмінь; 

розроблення методики формування професійно значущих знань та вмінь. 
До того ж, у нашому розумінні окреслені принципи, що взаємопов’язані між 

собою, є стрижнем системи формування правової компетентності військовослужбовців за 
контрактом. Обізнаність у принципах та їхнє втілення в процесі правової підготовки 
дозволяють офіцерові-викладачу знайти оптимальний підхід до вибору і спрямування 

індивідуальної траєкторії становлення військовослужбовців за контрактом, креативно 
вирішувати педагогічні завдання з урахуванням «суб’єктивності» та «об’єктивності», 

визначати педагогічні умови та конструктивно вибудувати процес правової підготовки. 
Але, як слушно зауважує О.  Барабанщиков, окреслення принципів не є самоціллю, а 
виступає своєрідним компасом, керівництвом до дій15.  

Дидактична мета, завдання правової підготовки, принципи організації визначають 
її зміст. Саме від змісту великою мірою залежить якість педагогічних зусиль. Зміст 

правової підготовки передбачає ознайомлення і засвоєння військовослужбовців із 
завданнями Державної прикордонної служби України, як правоохоронного органу 
спеціального призначення. 

У процесі правової підготовки військовослужбовці оволодівають спеціальними 
знаннями та навичками, що є віддзеркаленням здатності охороняти державний кордон.  

Складовими методичної системи формування правової підготовки відповідно до 
мети й закономірностей професійної підготовки є також форми, методи і прийоми, 

дидактична технологія. На сьогодні у загальній і військовій педагогіці вже склалось 

уявлення про порівняльну ефективність арсеналу методів, форм, засобів і прийомів 
навчання та виховання. Як переконує досвід й результати дослідно-експериментальної 

роботи, для формування правової компетентності військовослужбовців за контрактом 
найважливіше значення мають інтерактивний характер занять із спеціальної та 
гуманітарної підготовки (36%).  

З-поміж провідних форм таких занять з військовослужбовцями є: лекції, 
розповіді, бесіди, семінари, практичні заняття, групові вправи, самостійні заняття 

під керівництвом викладача, тренування (тренінги) за фахом, самостійна підготовка, 
контрольні заняття, заліки з широким використанням об’єктів навчально-матеріальної 
бази16. 

Процес формування правової компетентності не є лише прямим однобічним 
впливом на військовослужбовців. Це соціальна взаємодія різних об’єктів і суб’єктів: 

індивідуальних (конкретних офіцерів) та групових (мікрогруп, колективів). Складовими 
методичної системи формування правової компетентності є суб’єкти підготовки. 
Офіцери, які працюють з військовослужбовцями за контрактом, повинні враховувати 

індивідуальні особливості кожного військовослужбовця. Для того, щоб виявити оцінити 
матеріальні, організаційні, педагогічні можливості військовослужбовців, розвинути їх 

професійний потенціал, реалізувати їхні здібності у професійній діяльності важливе 
значення має такий компонент моделі методичної системи формування правової 
компетентності, як діагностичний інструментарій, тобто сукупність критеріїв і показників 

для оцінки рівня професійної підготовки. Кожний вплив потрібно здійснювати з 
урахуванням соціалізації військовослужбовця, його індивідуальних, соціально-

психологічних, фізіологічних, вікових особливостей і рівня розвитку професійних 
якостей. Вивчення військовослужбовця за контрактом дозволяє удосконалювати процес 
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 Барабанщиков А. В.  Военная педагогика и психология, М.: Воениздат, 1986. – 240 с. (Библиотека 

офицера). 
16

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 року №419 «Про затвердження Положення 

про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0711-06. 
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підготовки й професіоналізації його особистості.  
Ми виходили з того, що важливою складовою методичної системи формування 

правової компетентності є особистість самих офіцерів, їх професіоналізм та 

педагогічна майстерність. Педагоги повинні враховувати, що професійні знання, уміння 
та навички необхідно формувати та розвивати в особового складу під час занять з 

професійної та гуманітарної підготовки, а також в процесі служби з охорони державного 
кордону. Вони повинні пояснювати сутність та зміст професійних якостей 
військовослужбовця, пропагувати передовий досвід прикордонної служби. Важливо 

насамперед на високому рівні вирішувати навчальні та оперативно-службові завдання через 
моделюванням умов і обстановки охорони державного кордону та внесенням елементів 

змагання у прикордонну працю17. 
Для формування та розвитку професійних знань, умінь та навичок 

військовослужбовців за контрактом велике значення має особистий приклад командира 

(начальника) та його заступників. Офіцерський склад повинен систематично 
вдосконалювати свої психолого-педагогічні знання, ураховувати у військово-педагогічній 

діяльності закономірності та принципи навчання та виховання, активно використовувати 
ефективні методи і прийоми, форми та засоби психолого-педагогічного впливу на 
особистість і прикордонний колектив.  

Важливе значення має узгоджена й скоординована педагогічна діяльність 
командирів, органів військового управління і адміністративних органів навчальних 

центрів ДПСУ. Правову, в рамках професійної, підготовку потрібно здійснювати 
планомірно й організовано. Для досягнення вагомих результатів у формуванні правової 
компетентності військовослужбовців за контрактом важливе значення має правильна й 

ефективна організація цього процесу, зокрема планування. Це дозволить побачити 
перспективу та покроково досягнути мети. Офіцерський склад має використовувати 

науковий підхід до вирішення завдань навчання та виховання. Це вимагає від командирів, 
усіх офіцерів володіння висновками військової науки, психології та педагогіки, передовим 
досвідом виховної роботи, а також пошуку нових шляхів навчання і виховання 

військовослужбовців. 
Керівництво навчальних центрів ДПСУ повинно максимально використовувати усі 

сфери діяльності військовослужбовців за контрактом, які є ключовими у формуванні 
правової компетентності. Це і організація професійної підготовки, і ті форми діяльності, 
які опосередковано впливають на професійну підготовку, зокрема бойове чергування, 

несення вартової й внутрішньої служби. Ці сфери професійної діяльності сприяють 
формуванню як спеціальних, так й індивідуальних, особистісних, професійних якостей.  

Таким чином, методичну систему формування правової компетентності 
військовослужбовців за контрактом можна розуміти, як комплексне утворення з 
відповідними складовими: цілями підготовки, організаційними формами та змістом, 

методами та засобами. При побудові моделі важливе значення має врахування дидактичних 
основ професійної підготовки та особливостей пов’язаних із виконанням покладених на 

військовослужбовців за контрактом обов’язків. Елементами методичної системи 
формування правової компетентності військовослужбовців за контрактом є мета та 
завдання професійної підготовки, закономірності цього процесу, принципи навчання і 

виховання, оптимальний вибір і використання методів, форм, засобів і прийомів, вивчення 
й урахування рівня професійної підготовленості військовослужбовців за контрактом, 

узгоджена педагогічна діяльність офіцерів навчальних центрів ДПСУ.  
В подальшому вбачаємо перспективу у більш детальному вивченні окремих 

аспектів складників методичної системи формування правової компетентності 

військовослужбовців за контрактом.   
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Peregniak I. Methodological System of Formation of Legal Competence of Military Men 

by the Contract 

The article reflects the main characteristics of the developed methodological system of the 
formation of legal competence of military men by the contract, as an integrated education with 
relevant components: training objectives, such a system is represented by the organizational 

forms and content, methods and means. The key importance of the didactic bases of professional 
training and the peculiarities which are associated with the fulfillment of duties charged on 

modern domestic military men by the contract has been proved. 
The purpose of the article is to highlight the features of the model conceptualization of the 

formation of legal competence among military men by the contract. 

The components of the methodological system of the formation of legal training in the 
purposes and regularities of professional training are forms, methods and techniques, didactic 

technology. 
Nowadays, an idea of the comparative effectiveness of the arsenal of methods, forms, 

means and methods of education and upbringing has been already developed in the General and 

Military Pedagogics. The experience and results of experimental work confirm that the 
interactive character of employment from special and humanitarian training is of a main 

importance for the formation of legal competence of military men by the contract. 
A coordinated process of pedagogical activity, in particular planning, is important for 

achieving the significant results in the formation of the legal competence of military men by the 

contract. It allows to see the prospect and work it step by step.  
The methodological system of forming legal competence of military men by the contract 

can be understood as an educational complex with the appropriate components: training 
objectives, organizational forms and content, methods and means. While building a model it is 
important to take into account the didactic bases of professional training and the peculiarities 

associated with the performance of duties assigned to military men by the contract. The elements 
of the methodical system of forming legal competence of military men by the contract are the 

purposes and tasks of training, the regularity of this process, the principles of training and 
education, the optimal choice and the use of methods, forms, means and techniques, the study 
and accounting of the level of professional training of military men by the contract, agreed 

pedagogical activity of the officers from the training centers of the State Border Service of 
Ukraine. 

Key words: legal competence, contracted servicemen, model of methodical system, 
training centers, State Border Guard Service of Ukraine. 
 


