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Метою статті є обґрунтування функціонального набору компетенції у складі 

методологічної компетентності аспірантів системи вищої військової освіти. В ході рішення 

задачі розглянуто підхід та алгоритм формування набору компетенцій. Вперше визначено 

функціональні складові компетенції, а саме для методологічної компетентності аспірантів у 

системі вищої військової освіти. 
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підхід, система вищої військової освіти. 
 

Козубцов И.Н. «Обоснование функциональных составляющих методологической 

компетентности аспирантов» 

Целью статьи является обоснование функционального набора компетенций в составе 

методологической компетентности аспирантов системы высшего военного образования. В 

ходе решения задачи рассмотрен подход и алгоритм формирования набора компетенций. 

Впервые определенно ключевые составные компетенции, а именно для методологической 

компетентности аспирантов в системе высшего военного образования. 

Ключевые слова: аспирант, методологическая компетентность, компетенции, 

содержание, алгоритм, подход, система высшего военного образования. 

 

Kozubtsov I.N. «Ground of Functional Constituents of Methodological Competence of 

Graduate Students» 

The purpose of the article is a ground of functional set of jurisdictions in composition the 

methodological competence of graduate students of the system of higher military education. 

During the decision of task approach and algorithm of forming of set of jurisdictions is considered. 

The author considered key component jurisdictions, namely for the methodological competence of 

graduate students in the system of higher military education. 

Keywords: graduate student, methodological competence, jurisdictions, maintenance, 

algorithm, approach, system of higher military education. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими завданнями. До часткової складової наукового завдання дослідження [1] можна 

віднести питання обґрунтування функціональних складових методологічної компетентності 

аспірантів. Необхідність рішення цього питання є логічнім, оскільки доповнює змістом 

структурні компоненти методологічної компетентності аспірантів у системі вищої 

військової освіти [2]. 

Отже, не вирішеним питанням залишалось обґрунтування функціональних 

складових методологічної компетентності аспірантів, що і визначило необхідність 

продовженням дослідженням в даному напрямку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 

проблеми, і на які посилається автор, визначення невирішених раніше частин 
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загальної проблеми, яким присвячується стаття. За даним напрямком є наукові 

публікації вчених: А.С. Михалев [3], Ю.Н. Рябенький [4], В.В. Ягупов [5]. 

Формування цілей статті. Обґрунтувати функціональні складові методологічної 

компетентності аспірантів у системи вищої військової системи освіти. 

Виклад результату дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. Розглянемо підхід та алгоритм формування функціональних складових 

методологічної компетентності в контексті професійної компетентності у аспірантів.  

З визначеного в роботі [6] переліку видів діяльності, ми будемо розглядати такі види 

діяльностей аспірантів: наукову та науково-педагогічну. Вони утворюють множину 

функціоналів всіх видів професійної діяльності (FΣ) аспірантів (1): 
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де FΣ – повний функціонал аспіранта за всіма видами професійної діяльності; F(Z) – 

функціонал знань аспіранта за всіма видами професійної діяльності; F(D) – функціонал 

умінь аспіранта за всіма видами професійної діяльності. 

Структура алгоритму формування вибірки функцій всіх видів професійної діяльності 

представлено у вигляді рис. 1. 
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Рис. 1. Формування функціональних складових методологічної компетенції 
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На першому етапі формується вихідний перелік нормативно-правових актів, де 

визначено діяльність аспірантів, як професійну. Результат представлено в роботі (див. [6, 

табл. 4]. Кожен документ переліку аналізується на предмет видів професійної діяльності. По 

результатам формується перелік всіх видів діяльності. 

На другому етапі аналізується перелік всіх видів професійної діяльності. Мета аналізу 

об’єднати в групи схожі види діяльностей, мінімізувавши таким чином число груп. За 

результатом утворюється наступний перелік множин груп діяльностей: 

Д1 – науково-організаційна;  

Д2 – науково-дослідна;  

Д3 – науково-технічна; 

Д4 – науково-педагогічна. 

До додаткових складовими всіх видів діяльності можна віднести: 

Д5 – інформаційно-аналітичну; 

Д6 – просвітницьку;  

Д7 – організаційно-плануючу освітню діяльність; 

Зокрема, окремі складові діяльності входять до складу окремих груп, що в результаті 

утворюють міждисциплінарні (міждіяльнісні) зв’язки, а отже, враховують визначені вимоги [7]. 

На третьому етапі відповідно до видів діяльностей формується перелік функцій. 

На четвертому етапі відповідно до функцій формується перелік знань, умінь, навичок. 

Зазначимо, що групу навичок ми не виокремлюємо, оскільки вони утворюються в 

результаті багаторазового виконання елементарних операцій і доводиться до автоматизму. 

Зосередимось лише на знаннях та уміннях. Важливо оволодіти механізмом трансформації 

знань в уміння під час практичного застосування. 

В спрощеному вигляді компетенції (К) визначатимуться по формулі (2): 

 

ЗВн ІНУЗМК     (2) 

Мвн –внутрішня мотивація аспіранта; З – знання; У – уміння; Н – навики; Із – індивідуальні 

здібності. 

Тоді множини груп компетенції, можна представити так: 

К1 – загально-методологічно компетенції; 

К2 – компетенції науково-організаційної діяльності; 

К3 – компетенції з науково-дослідної діяльності; 

К4 – компетенції з науково-технічної діяльності; 

К5 – компетенції з науково-педагогічної діяльності; 

К6 – компетенції з інформаційно-аналітичної діяльності; 

К7 – компетенції з просвітницької діяльності; 

К8 – компетенції з організаційно-плануючої освітньої діяльності. 

За результатом вибору має утворитися множина компетенцій, що реалізують функції 

за всіма видами професійної діяльності, які необхідні для подальшого їх аналізу з погляду 

кореляції найбільш близьких за своєю суттю для різних видів наукової та науково-технічної 

діяльності. 

На п’ятому етапі проектування є виділення структури з множини компетенції за 

деякими загальними ознаками, що характеризують групи компетенцій. Необхідно виділити 

наступні групи компетенцій (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Зведена таблиця умовних шифрів компетенції 

Вид 

діяльності 
Назва компетенції 

Шифр 

компетенції знання уміння навики 

Д2 загально методологічна К1 З.1 У.1 Н.1 

Д1 науково-організаційна К2 З.2 У.2 Н.2 

Д2 науково-дослідна  К3 З.3 У.3 Н.3 

Д3 науково-технічна К4 З.4 У.4 Н.4 

Д4 науково-педагогічна К5 З.5 У.5 Н.5 

Д5 інформаційно-аналітична К6 З.6 У.6 Н.6 

Д6 просвітницька К7 3.7 У.7 Н.7 

Д7 організаційно-плануюча освітньої 

діяльності 
К8 З.8 У.8 Н.8 

 

Предметом подальшого аналізу таблиць (табл. 1) є побудова матриці множини 

компетентності, що включає знання, уміння, навички та індивідуальні здібності (3). 

 

 

8.8.8.8.

7.7.7.7.

6.6.6.6.

5.5.5.5.

4.4.4.4.

3.3.3.3.

2.2.2.2.

1.1.1.1.

МК

ІзНУЗ

ІзНУЗ

ІзНУЗ

ІзНУЗ

ІзНУЗ

ІзНУЗ

ІзНУЗ

ІзНУЗ

     (3) 

На шостому етапі формується сукупність складових, що визначатиме шлях 

досягнення мети, об’єднавши під загальним визначенням організаційно-педагогічне 

забезпечення. 

Загальний задум шостого етапу відображено на рис. 2. Він визначає організацію та 

порядок підготовки аспірантів за загальний бюджет навчального часу й розподілу 

навчального часу за роками навчання та навчальними дисциплінами.  
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Рис. 2. Структура методологічної компетентності аспірант 

Встановлено, що для реалізації розвитку будь-якої компетентності потрібна 

налаштована адекватна методика.  

Нами з цією метою запропоновано методику професійної підготовки в контексті якої і 

буде реалізовуватися процес розвитку методологічної компетентності у аспірантів [8]. 

Порядок рішення задач наведених у вигляді етапів алгоритму наведено в табл. 2. 

 

Таблиця 2 

Зведена таблиця ходу реалізації рішень часткових задач 

Параметри Задачі (етапи алгоритму) 

1 2 3 4 5 6 

Публікації 

(апробація) 

[6] дана 

стаття 

перспектива перспектива дана 

стаття 

[9, 10] 

 

Висновки з дослідження. Застосуванням апробованих підходів до побудови переліку 

компетенцій дозволило нам побудувати такий же перелік і для рішення нашої часткової задачі. 

Завершальним кроком рішення всієї задачі є наступне обґрунтування когнітивної та діяльнісної 

складових методологічної компетентності аспірантів, що максимально реалізовує їх 

функціональні обов’язки на етапі варіації (організації діяльності), що і визначило подальшу 

перспективу досліджень. 
Елемент наукової новизни. Вперше визначено ключові складові компетенції 

методологічної компетентності аспірантів у системі вищої військової освіти. 
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