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Стаття присвячена актуальній проблемі військово-професійної підготовки майбутніх офіцерів. 

Проаналізовані наукові погляди і підходи до формування готовності майбутніх офіцерів, визначений 
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Постановка проблеми у загальному 

вигляді. Сучасні події, що стрімко 
розвиваються в нашій країні, ставлять низку 
нових вимог до майбутніх офіцерів. 
Основним важливим науково-практичним 
завданням, що стоїть перед сучасною 
військовою освітою, є створення якісно нової 
системи професійної підготовки майбутніх 
офіцерів, яка є сукупністю спеціальних 
знань, вмінь та навичок, що відповідає 
військовій спеціальності, професійному 
досвіду (проведення війн, військових 
конфліктів, зокрема проведення 
антитерористичної операції) та 
забезпечується через успішну діяльність. 

Підготовка майбутніх офіцерів є однією 
із актуальних проблем військової освіти і 
може розглядатися як вихід із проблемної 
ситуації, що виникла через протиріччя між 
необхідністю в забезпечені якості освіти та 
унеможливленням вирішити цю проблему 
завдяки існуючим традиційним підходам. 

Основним інтегрованим критерієм 
майбутнього офіцера є готовність до 
професійної діяльності. Тому, тенденціями 
розвитку професійної підготовки майбутніх 
офіцерів є фундаментальність, 
компетентність та універсальність, що є 
передумовою успішної та якісної майбутньої 
професійної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Аналіз психолого-педагогічної 
літератури, присвяченої проблемам 
військово-професійного розвитку, військово-
професійного самовизначення, розвитку 
військово-професійної спрямованості 
показав, що в даний час існує безліч різних 
теоретичних і методологічних підходів до 
розуміння феномену військово-професійна 

підготовка: з проблем освіти загалом і 
професійної освіти зокрема (В. Луговий, 
В. Кремень, В. Майборода, В. Манько), з 
дослідження системного підходу 
(Н. Кузьміна), з проблем ступеневої освіти в 
Україні (С. Ніколаєва, О. Петращук), загальні 
основи професійної підготовки фахівців у 
вищих військових навчальних закладах (О. 
Барабанщиков, В. Баранівський, 
М. Нещадим, В. Ягупов), особливості 
підготовки майбутніх офіцерів інженерних 
військ до професійної діяльності (С. Дяков, 
А. Окіпняк).  

Феноменом готовності особистості до 
професійної діяльності є предметом уваги 
вітчизняних і закордонних науковців та 
практиків (О. Бойко, Є. Брижатий, 
А. Капська, А. Линенко, І. Пастирь, 
О. Ярошенко), психологічну готовність 
розглядали: (В. Дорохіна, Л. Карамушка, 
О. Керницький, В. Моляко, О. Проскура); 
мотиваційну: (Є. Томас); морально-
психологічну (Л. Кондрашова, Г. Штельмах); 
професійну (О. Бикова, Д. Мазоха); 
професійно-педагогічну (С. Коришенко) та 
ін.  

Військово-професійна підготовка 
майбутніх офіцерів розглядається як основна 
детермінанта загальної спрямованості 
особистості, її складна властивість, що має 
систему спонукань, визначає активність 
суб’єкта навчання та являє собою сукупність 
цінностей, потреб, мотивів, які спонукають 
людину займатися тією чи іншою діяльністю. 

Вивчення й аналіз практики підготовки 
майбутніх офіцерів з досвіду провідних країн 
світу, досвіду проведення сучасних війн, 
військових конфліктів та досвіду проведення 
антитерористичної операції надав 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 6 (43) /2014 14 

можливість переглянути сучасну підготовку 
майбутніх офіцерів і впровадити нові, 
сучасні й прогресивні методи підготовки. 

Мета статті. Узагальнення та 
вироблення основних напрямків щодо 
удосконалення процесу професійного 
становлення майбутніх офіцерів з 
врахуванням досвіду війн, конфліктів та 
антитерористичної операції. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Важливим завданням та 
перспективним напрямком розвитку вищої 
військової освіти є підвищення рівня якості 
підготовки, що обумовлено потребами 
створення винятково позитивних умов для 
професійного становлення майбутніх 
офіцерів та їх особистісної самореалізації. 
Сьогодні військова освіта перебуває в 
процесі трансформації та модернізації. 
Існуючий стан та перспективи розвитку 
структурних елементів системи військової 
освіти направлені на ефективне 
функціонування як єдиного цілого механізму 
у підготовці майбутніх офіцерів.  

Професійна підготовка майбутніх 
офіцерів є складним динамічним процесом, 
який безпосередньо залежить від 
взаємопов’язаних факторів та зв’язків, що 
формуються та проявляються на основі 
загальних закономірностей педагогічного 
процесу [1].  

Процес підготовки нової генерації 
офіцерського корпусу здатних чітко діяти в 
кризових ситуаціях, виконувати посадові 
обов’язки, керувати підлеглим особовим 
складом стає основним пріоритетом розвитку 
Збройних Сил України. Прогрес у вихованні 
і навчанні майбутніх офіцерів повинен 
відбуватися за діалектичним відмиранням 
застарілого і народженням нового, що ви-
магає наповнення педагогіки вищої 
військової школи новим змістом. 

В основу процесу формування знань, 
вмінь та навичок [2] виділяють дві фази: 
перша - проблемно-предметна. Відбувається 
первинне сприйняття та осмислення змісту й 
досвіду подальшої професійної діяльності; 
друга -ціннісно-регуляційна, формуються 
управлінські (командні) навички та вміння 
майбутнього керівника, йде розвиток 
творчого стилю, мотиви, ціннісні орієнтації, 
лідерські якості. 

Загальний алгоритм [3] професійного 
становлення майбутніх офіцерів включає такі 
етапи: установчо-мотиваційний (формування 
мотивації до подальшої професійної 

діяльності майбутнього офіцера, відбувається 
постійне збагачення та накопичення знань, 
вмінь та навичок); змістовно-пошуковий 
(передбачає організаційні функції 
педагогічної діяльності майбутніх офіцерів); 
контрольно-смисловий (притаманне 
самооцінювання, власної навчальної 
діяльності, осмислення набутих знань, 
самоконтроль цієї діяльності особистісного 
та професійного смислу); адаптивно-
перетворювальний (відбувається перехід 
отриманих теоретичних знань в практичну 
площину, набуття професійного досвіду та 
його практичне застосування); системно-
узагальнюючий (процес узагальнення та 
систематизації отриманих знань, вмінь та 
навичок, їх доведення до відповідного 
професійного рівня); контрольно-
рефлексивний (проведення підсумкового 
контролю, оцінювання і самооцінювання 
набутих знань). 

Одне з важливих місць у свідомому 
становленні майбутніх офіцерів до 
навчальної діяльності безумовно посідає 
установчо-мотиваційний етап, який протягом 
усього навчання актуалізує їх позитивну 
настанову до подальшої професійної 
діяльності, формує та розвиває зовнішню і 
внутрішню мотивацію, визначає основні 
види професійної компетенції, які вони 
опановують у процесі професійної 
підготовки. Головними завданнями на цьому 
етапі є об’єктивне самооцінювання 
офіцерами майбутньої професійної 
діяльності, сформованості управлінських 
навичок, вміння приймати нестандартні 
рішення виходячи з умов ситуації що 
склалась.  

Змістовно-пошуковий етап призначений 
для формування у майбутніх офіцерів 
професійної компетентності на оптимальне 
набуття та постійне вдосконалення 
професійних знань. В основу діяльності 
слухачів на цьому етапі закладено системне, 
систематичне, послідовне та комплексне 
набуття професійних знань, послідовне 
формування індивідуального стилю 
управлінської діяльності та його адаптації до 
професійної діяльності. У такій діяльності 
формується не тільки система професійних 
знань, а й управлінських вмінь, 
вдосконалюються навики та вміння 
управління процесом виховання 
військовослужбовців у частині. Ефективність 
забезпечується через комплекс активних 
методів навчання, які сприяють виникненню 
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та підтриманню діалогічних взаємин між 
викладачем та майбутнім офіцером.  

Контрольно-смисловий етап 
спрямований на визначення, осмислення та 
усвідомлення цілей, змісту та специфіки 
майбутньої професійної діяльності, 
оцінювання та самооцінювання рівня 
опанування майбутньою професійною 
діяльністю офіцера. На цьому етапі 
використовуються усне і письмове 
опитування, тестування, військові ігри творчі 
вправи на вирішення як окремих, так і 
комплексних професійних завдань.  

Сукупність цих трьох етапів установчо-
мотиваційний, змістовно-пошуковий, 
контрольно-смисловий завершають 
пізнавально-емоційну фазу та стимулюють у 
майбутніх офіцерів максимально важливе 
психосоціальне зростання.  

Наступний етап адаптивно-
перетворюючий передбачає формування 
вмінь та навичок. В основі цього етапу 
закладено набуття досвіду реалізації 
професійних функцій в окремих видах 
діяльності офіцера. Виникає потреба у 
активній навчальній діяльності, що сприяє 
удосконаленню їх професійних вмінь і 
навиків (виконання завдань у нестандартних 
умовах, вміння діяти у критичних ситуаціях, 
формується і розвивається інтерес до 
майбутньої професійної діяльності, стимул 
до самостійного творчого пошуку, 
формування індивідуального стилю 
управління).  

Системно-узагальнючий етап має за 
мету сформувати у слухачів оптимальну 
модель майбутньої професійної діяльності 
починаючи від командно-штабних навчань 
та закінчуючи військовим стажуванням. Цей 
етап для майбутнього офіцера проходить 
протягом всієї службової кар’єри на 
принципі неперервної освіти. Відбувається 
перехід від теоретичних знань до практичних 
навиків, коли майбутньому офіцеру 
необхідно продемонструвати свої знання і 
вміння через призму тієї чи іншої 
професійної ситуації під час виконання 
службових обов’язків. 

Контрольно-рефлексивний етап 
передбачає розвиток творчої рефлексії, та 
має на меті забезпечити збагачення 
цінностями та ідеалами, ставленнями й 
оцінками, настановами і переконаннями, 
професійними орієнтаціями. Це підсумковий 
контроль рівня сформованості у майбутніх 
офіцерів основних компонентів професійної 

готовності до подальшої професійної 
діяльності через успішність і ефективність їх 
навчальної діяльності. Для цього 
використовуються навчальні та інші заходи 
узагальнюючо-проблемного характеру 
(тактичні та командно-штабні навчання, 
військового стажування, тощо), які 
спрямовані на розвиток гнучкості, 
системність і самостійності мислення.  

Запропонований алгоритм професійного 
становлення майбутніх офіцерів забезпечує 
єдність змістовних характеристик, 
структурну функціональність компонентів 
військово-професійної спрямованості, знання 
і врахування яких дозволяє оптимізувати цей 
процес. Ефективний розвиток військово-
професійних знань майбутніх офіцерів до 
подальшої професійної діяльності 
забезпечується послідовним підвищенням їх 
рівня через послідовне засвоєння військової 
спеціальності протягом навчання та 
подальшої професійної діяльності. 

Соціально-психологічні особливості 
розвитку майбутніх офіцерів обумовлюють 
розвиток стійкої військово-професійної 
спрямованості до майбутньої професійної 
діяльності та послідовне підвищення її рівня, 
яке досягається через:  

вікові особливості;  
особистісні особливості (ступінь 

сформованості структурно-змістовних 
компонентів, загальної спрямованості 
особистості на подальшу професійну 
діяльність, сформованість системи ціннісних 
орієнтирів, самовдосконалення та 
самореалізації, як в навчальній, так і 
подальшій військово-професійній діяльності, 
задоволеність престижністю обраної 
професії, показниками військово-професійної 
мотивації, потреба у розвитку пізнавального 
мотиву, мотиву внутрішнього переконання, 
оцінки рівня досягнутих результатів, 
прогнозування результатів діяльності та 
оптимальністю розвитку військово-
професійної спрямованості особистості); 

індивідуальні особливості 
(взаємозв’язки структурно-змістовних 
компонентів військово-професійної 
спрямованості до майбутньої професійної 
діяльності: мотив до самоствердження, 
ініціативність, задоволеність результатами 
самовдосконалення та самореалізації в 
навчальній діяльності, задоволення 
майбутньою професійною діяльністю і мотив 
внутрішніх переконань. 
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При обґрунтуванні та практичному 
застосуванні дидактичної технології 
формування у майбутніх офіцерів готовності 
до майбутньої професійної діяльності слід 
враховувати зовнішні та внутрішні чинники, 
які залежать від замовника (Генерального 
штабу Збройних Сил України), ситуації, що 
склалася в країні та особливостей організації 
й проведення навчального процесу у 
навчальному закладі. Ці фактори є основою 
для якісної та успішної підготовки майбутніх 
офіцерів.  

Серед організаційних факторів 
відмічаємо цілеспрямований вплив на 
наукову організацію педагогічної діяльності 
науково-педагогічних працівників і 
навчальну діяльність майбутніх офіцерів. 
Серед діяльнісних факторів практична 
спрямованість усіх без винятку військово-
професійних дисциплін та організаційні 
форми й методи опанування майбутніми 
офіцерами їх змістом, мотивація до навчання 
та подальше формування зацікавленості до 
майбутньої військової професії.  

 Майбутньому офіцеру потрібні 
фундаментальні знання з історії військового 
мистецтва, досвіду проведення війн, 
конфліктів та антитерористичної операції не 
для зведення в ранг догм, а для осмислення і 
творчого застосування до сучасних умов. 
Хоча не слід відкидати та нехтувати 
класичними теоріями війни (розробки Сунь-
Цзи, Вегеція, Макіавеллі, Клаузевіца, Гарта) 
та вимагати адаптації до нинішньої епохи, 
фундаментально вони залишаються 
справедливими. Логіка війни та стратегічне 
мислення настільки універсальне і 
нескінченне, як і сама людська природа. 

Жодною програмою військово-
професійної підготовки не передбачено 
навчити майбутніх офіцерів проявляти 
ініціативу та вміти генерувати власні 
варіанти вирішення завдань. Це повинно 
народжуватися у процесі проходження 
військової служби, знати основоположні 
закономірності, принципи і правила ведення 
бойових дій, які вкрай необхідно 
майбутньому офіцеру, але дуже часто 
особливо це стосується молодших офіцерів, 
за досвідом проведення антитерористичної 
операції, командирам в бою доводиться 
приймати рішення, покладаючись виключно 
на свою кмітливість та у деяких випадках на 
інтуїцію. Тому, командир повинен не тільки 
на основі власних знань, вмінь та навичок 
приймати рішення на виконання того чи 

іншого завдання, але й інтуїтивно відчувати 
та прораховувати наслідки подальших дій та 
вміти приймати нестандартні рішення, якщо 
цього вимагає ситуація.  

Тому, вихованню ініціативи та 
самостійності офіцера слід приділяти пильну 
увагу з моменту переходу на новий формат 
підготовки. Обов’язковою умовою якого є 
врахування запропонованого алгоритму 
підготовки майбутніх офіцерів, який включає 
етапи від мотиваційного, змістовно-
пошукового, контрольно-смислового, 
адаптивно-перетворювального, 
узагальнюючого до контрольно-рефлексивного. 
Завдяки врахуванню усіх відтінків сформованих 
етапів можливе досягнення конкретних цілей та 
виконання конкретних вимог, які ставляться до 
майбутнього офіцера. Основний ворог 
раціонального військового мистецтва та вмілого 
керування - шаблонність дій командира, завдяки 
цьому офіцер втрачає вміння творчо мислити та 
проявляти оригінальність при вирішенні 
поставлених завдань.  

На основі проведеного аналізу, 
виробленого алгоритму підготовки 
майбутніх офіцерів в сучасній педагогічній 
науці слід відзначити, що професійна 
підготовка майбутніх офіцерів є 
особистісним новоутворенням, інтегрованим 
показником готовності до розв’язання 
освітньо-наукових завдань на основі 
ґрунтовних фахових знань, вмінь та навичок 
за відповідною спеціальністю. Серед 
основних якостей майбутнього офіцера 
виокремлюють вміння аналізувати та 
приймати рішення, саморегуляцію, критичне 
ставлення до себе і власних професійних 
здобутків, здатність до самовдосконалення. 
Для сучасного офіцера робота над собою є 
основною передумовою набуття та 
збереження професіоналізму, це постійний 
процес коли офіцер самостійно обирає мету 
самовдосконалення та постійно аналізує 
здобутки професійного зростання. 

Визначаючи основні етапи 
особистісного та професійного становлення 
майбутнього офіцера дійшли до висновку, 
що офіцер проходячи відрізок свого 
професійного шляху із граничною 
самовіддачею оволодіває спеціальністю, а 
згодом відповідає за результати своєї роботи, 
при цьому виконує завдання, як професіонал, 
не зупиняючись вже на досягнутому та 
прагне вийти на новий професійний рівень.  

Професійна підготовка поступово 
переходить до готовності майбутнього 
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офіцера виконувати поставлені професійні 
завдання. Перехід від готовності 
супроводжується поступовим переходом до 
компетентності. Від компетентності до 
найвищої сходинки у процесі професійного 
розвитку – професіоналізму [4], що залежно 
від низки умов, найважливішими з яких 
вважаємо такі: 

 спрямованість на досягнення 
позитивних результатів у військово-
професійної діяльності як особистого так і 
підпорядкованого особового складу; 

наявність постійного прагнення до 
військово-професійного зростання та 
самовдосконалення; 

відповідний рівень мотивації до 
професійної підготовки та самопідготовки; 

формування потреби у самоактуалізації і 
саморозвитку, усвідомлення власної 
значущості в реалізації професійних цілей; 

сприятливий клімат професійного 
середовища, наявність зворотного зв’язку; 

постійне прагнення до пізнання та 
опанування нового та прогресивного. 

Висновки. Подібний підхід є досить 
ефективним, його навчально-виховні 

принципи направлені на отримання 
майбутніми офіцерами морально-
психологічних якостей, військово-
професійних знань, вмінь та навичок.  

На основі вище викладеного дійшли до 
висновку про те, що навчальний процес у 
вищих військових закладах проходить в 
умовах суперечностей між новими постійно 
зростаючими вимогами до сучасного рівня 
підготовки майбутніх офіцерів і недостатнім 
традиційним рівнем підготовки, між творчим 
рівнем викладання і репродуктивним 
характером навчання, які можливо частково 
вирішити шляхом впровадження нових 
прогресивних технологій навчання. 

Перспективи подальшого розроблення 
порушеної проблеми вбачаємо в 
обґрунтуванні та практичній реалізації 
особистісно-орієнтованих технологій, в яких 
зміст, методи і форми організації навчання 
прямо зорієнтовані на закономірності 
розвитку особистості, її самореалізацію та 
самовизначення, використання комплексної 
системи діагностичного контролю, що 
допоможе точніше визначити якість 
підготовки військових фахівців.  
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MILITARY VOCATIONAL TRAINING OF FUTURE OFFICERS: THE WILLINGNESS TO 

PROFESSIONALISM 
Current events rapidly developing in our country put a number of new requirements for future officers. The 

main important scientific and practical challenge facing modern military education is the creation of a new 
system of training future officers, which is a combination of expertise and skills corresponding to the military 
profession, professional experience (of war, military conflict, in particular the counterterrorist operations) and 
provided through a successful business. 

The training of future officers is one of the urgent problems of military education and can be seen as a way 
out of the problem situation that has arisen through the contradiction between the need in providing quality 
education and exclusion solve this problem through existing traditional approaches. 

The main criterion for future integrated officer is readiness to professional activity. Therefore, trends in 
training future officers is fundamental, competence and flexibility, which is a prerequisite for successful and high 
quality future careers. 
 


