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ПО ТЕН ЦІ А ЛУ ВІЙ СЬКО ВОС ЛУЖ БОВ ЦЯ

Abstract. The social aspects of military education are considered. The author discusses
the maintenance of the system of military education, surveys both the history
of development of the military school and its modern condition, and presents
the ways to use the social reserves of military education.

Бу дів ниц тво су час них зброй них сил ви ма гає вирі шен ня ком плек су зав дань як
вій сько во� тех ніч но го, так і со ці аль но го ха рак те ру. Сьо год ні вій сько ві екс пер ти від -
зна ча ють зрос та ю чий  вза є мозв’язок цих зав дань. Вка зу єть ся на те, що вирі шен ня
су то вій сько вих пи тань прак тич но на всіх рів нях ве ли кою мі рою за ле жить від сту пе -
ня вирі шен ня со ці аль них проб лем. Більш то го, та ка за леж ність на сьо год ніш ній день
має яв ну тен ден цію до по си лен ня у зв’язку із зрос тан ням ро лі люд сько го чин ни ка у
вій сько вій спра ві. Міц ність і на дій ність люд сько го чин ни ка у Зброй них силах Ук ра -
ї ни, є та кою ж зна чу щою, як і на дій ність вій сько вої зброї і тех ні ки. 

Ос тан нім ча сом на всіх рів нях вій сько во го уп рав лін ня об го во рю ють ся чи слен ні
ас пек ти і нап ря ми про дов жен ня вій сько вої ре фор ми. Вій сько ва ре фор ма та її важ ли -
ва лан ка – ре фор ма со ці аль ної сфе ри, обу мов ле на, перш за все, ти ми про це са ми, які
від бу ва ють ся у сві ті і без по се ред ньо в Ук ра ї ні. Бе зу мов но, що чин ни ка ми, які
зумовлюють необхідність прис ко рен ня ре фор му ван ня вій сько во� со ці аль ної сфе ри, є
гос тро та со ці аль но� де мог ра фіч ної си ту а ції в кра ї ні, від сут ність ефек тив но го ме ха ніз -
му со ці аль но го за хис ту вій сько вос луж бов ців і чле нів їх ро дин, не дос ко на лість іс ну ю -
чих норм і ме то дів ор га ні за ції со ці аль них від но син в Зброй них си лах. Ак ту аль ною за -
ли ша єть ся проб ле ма не від по від нос ті ви со ко го рів ня ін тен сив нос ті вій сько вої пра ці з
низь ким рів нем її оп ла ти. 

У цен трі вій сько вої ре фор ми як об’єкт і як суб’єкт�ви ко на вець перебуває 
лю ди на. Без її ак тив ної учас ті, ні про які по зи тив ні пе рет во рен ня мо ви бу ти не 
мо же. Ве ли чез ні мож ли вос ті, зак ла де ні в люд сько му чин ни ку, са мі по со бі не тран -
сфор му ють ся у ви со кі по каз ни ки бо йо вої го тов нос ті ар мії і фло ту. Для то го щоб во -
ни не за ли ши ли ся не ви ко рис та ни ми ре зер ва ми, не об хід но пов ною мі рою за ді я ти
ство ре ну у Зброй них си лах сис те му за без пе чен ня від тво рен ня со ці аль но� про фе сій -
но го по тен ці а лу  вій сько вос луж бов ців, при вес ти її у від по від ність із су час ни ми 
ви мо га ми. Не об хід но ство ри ти ефек тив ну сис те му для ство рен ня, від нов лен ня, 
на ко пи чен ня і онов лен ня мож ли вос тей ефек тив ної вій сько во� про фе сій ної ді яль нос -
ті вій сько вос луж бов ців. 



Змі на прин ци пів ком плек ту ван ня Зброй них сил, про фе сі о на лі за ція вій сько вої
пра ці ви ма га ють по бу до ви  адек ват ної сис те ми со ці аль но го від тво рен ня, роз роб ки і
ви ко рис тан ня но вих під хо дів до йо го здій снен ня. 

Од ним із чинників, що за без пе чу ють від тво рен ня со ці аль но� про фе сій но го по -
тен ці а лу вій сько вос луж бов ця, є інс ти тут вій сько вої ос ві ти. То му най важ ли ві шим
еле мен том ство рен ня су час ної сис те ми со ці аль но го від тво рен ня в умо вах ар мії є по -
си лен ня від тво рю валь ної фун кції вій сько вої ос ві ти. 

Проб ле ма со ці аль но го від тво рен ня в сис те мі ос ві ти ба га то ас пек тна. В її роз роб -
ку внес ли свій вне сок ба га то дос лід ни ків. 

Ос но во по лож ні прин ци пи ос ві ти, що спри я ють ін тег ра ції особистості в сус -
пільс тво, роз гля да ли у сво їх ро бо тах Б. Берн штейн, П. Бур дьє, М. Ве бер, Є. Гід денс,
Є. Дюр кгейм, Д. Т. Пар сонс, Н. Смел зер. При цьо му П. Бур дьє був од ним з пер ших,
хто звер нув ува гу на від тво рю валь ну фун кцію ос ві ти і зак лав ме то до ло гіч ні ос но ви
її на у ко во го ана лі зу. Він по ка зав, що ос віт ня сис те ма ви ко нує виз на чаль ну роль в
про це сі від тво рен ня со ці аль ної струк ту ри сус пільс тва. Бать ки, які  ма ють ви со кий
со ці аль ний ста тус і во ло ді ють знач ни ми со ці аль но� е ко но міч ни ми ре сур са ми,
можуть да ти сво їм ді тям високоякіс ну ос ві ту, що, у свою чер гу, до по ма гає ді тям
посісти прес тиж ні ро бо чі міс ця [1].

Віт чиз ня ні со ці о ло ги дос лід жу ють ос ві ту як про цес від тво рен ня со ці аль них
від но син і спо со бів ор га ні за ції цьо го від тво рен ня, а та кож ос ві ту як со ці аль ну сис -
те му, як со ці аль ний інс ти тут. З чис ла віт чиз ня них дос лід жень особ ли вий 
н те рес вик ли ка ють пра ці В.І. Ас та хо вої, В.С. Ба кі ро ва, В.П. Го ро дя нен ка, 
Н.П. Лу ка ше ви ча, Л.Г. Со ку пян ської, Е.А. По доль ської, В.В. Че пак [2]. Різ ним ас -
пек там проб лем вій сько вої ос ві ти прис вя че ні ро бо ти І.В. Бі жа на, П.В. Квіт ки на,
Є.Я. Лус са, М.І. Не ща ди ма, В.Г. Ра дець ко го, В.І. Тка чен ко, М.П. Тре бі на, О.С.Чел -
па но ва [3].

Ра зом з тим прак тич но від сут ні ро бо ти, прис вя че ні вив чен ню пи тань ро лі 
вій сько вої ос ві ти в про це сі від тво рен ня со ці аль но� про фе сій но го по тен ці а лу вій сько -
вос луж бов ця. Та ким чи ном, на да ний час іс нує пот ре ба в со ці о ло гіч но му ана лі зі 
цьо го со ці аль но го яви ща.

Ме тою стат ті, що про по ну єть ся, є ана ліз  ре зуль та тів дос лід жен ня ро лі вій сько -
вої ос ві ти в про це сі від тво рен ня со ці аль но� про фе сій но го по тен ці а лу вій сько вос луж -
бов ця су час ної ар мії Ук ра ї ни. Дос лід жен ня про во ди ло ся за без по се ред ньої учас ті ав -
то ра в Хар ків сько му уні вер си те ті По віт ря них Сил іме ні Іва на Ко же ду ба в пе рі од
2000–2007 рр. 

Вій сько вос луж бо вець ар мії ХХІ сто літ тя – це не тіль ки ви со кок ва лі фі ко ва ний
фа хі вець, який має фун да мен таль ну за галь но те о ре тич ну і спе ці аль ну під го тов ку.
Перш за все, це пат рі от, гро ма дя нин, со ці аль но зрі ла осо ба, яка ус ві дом лює ім пе ра -
тив ви жи ван ня і гло баль ної від по ві даль нос ті кож ної лю ди ни за май бут нє пла не ти.
На яв ність ви со ко го со ці аль но� про фе сій но го по тен ці а лу є не об хід ною умо вою для
су час но го вій сько вос луж бов ця. Фор му ван ня, а в мас шта бах Зброй них сил – від тво -
рен ня  со ці аль но� про фе сій но го по тен ці а лу вій сько вос луж бов ця – од на з го лов них
ці лей вій сько вої ос ві ти [4,181].

37



Роз гля не мо, як про хо ди ло ста нов лен ня сис те ми вій сько вої ос ві ти в Ук ра ї ні, 
що яв ляє со бою сис те ма вій сько вої ос ві ти сьо год ні і як здій сню єть ся про цес від тво -
рен ня  со ці аль но� про фе сій но го по тен ці а лу вій сько вос луж бов ця в Ук ра ї ні. 

Під сис те мою вій сько вої ос ві ти ми ро зу мі є мо ме ре жу вій сько вих навчальних
закладів, фа куль те тів і ка федр вій сько вої під го тов ки, вій сько вих лі це їв; ком плекс
за ко нів, за галь но дер жав них та ві дом чих нор ма тив но� пра во вих до ку мен тів, 
а та кож ор га нів уп рав лін ня сис те мою вій сько во ос ві ти. Вій сько ва ос ві та роз гля да -
єть ся на ми як еле мент сис те ми дер жав ної ос ві ти, який пок ли ка ний за без пе чи ти
про цес ос ві ти у від по від нос ті до ви мо г, уста нов ле них ор га на ми дер жав но го і вій -
сько во го уп рав лін ня. Про цес вій сько вої ос ві ти здій сню єть ся на під ста ві нор ма тив -
но� пра во вої ба зи, по чи на ю чи  від ниж чих виконавчих (сол дат ських, мат рось ких)
ква лі фі ка цій і за кін чу ю чи ви щи ми – офі це ра ми уп рав лін ня опе ра тив но�с тра те гіч -
но го рів ня.  

Сис те ма вій сько вої ос ві ти в Ук ра ї ні прой шла тривалий і нелегкий шлях ста нов -
лен ня. Піс ля роз па ду СРСР на те ри то рії Ук ра ї ни за ли ши ли ся: 2 військові ака де мії,
30 ви щих вій сько вих учи лищ, 2 се ред ніх учи ли ща, 1 від ді лен ня і 73 ка фед ри вій -
сько вої під го тов ки при ци віль них ви щих нав чаль них зак ла дах та од не су во ров ське
учи ли ще, які го ту ва ли що ро ку 10–12 ти с. кад ро вих офі це рів і 30 ти с. офі це рів за па -
су. Кіль кість ви пус кни ків� лей те нан тів знач но пе ре ви щу ва ла пот ре би мо ло дої ар мії
Ук ра ї ни, що ви ма га ло ско ро чен ня кіль кос ті ВВНЗ. У той же час під го тов ка лей те -
нан тів за ок ре мими вій сько вими спе ці аль нос тями не здій сню ва ла ся взагалі, і не об -
хід но бу ло тер мі но во ор га ні зу ва ти їх під го тов ку. 

Сьо год ні нав чан ня вій сько вих фа хів ців здій сню єть ся в більш як 60 ви щих вій -
сько вих нав чаль них зак ла дах i вій сько вих нав чаль них під роз ді лах ци віль них ви щих
нав чаль них зак ла дів. Про тя гом 2005 р. чи сель ність осо бо во го скла ду вій сько вих 
нав чаль них зак ла дів ско ро че на на 5360 осіб (у т.ч. 3810 вій сько вос луж бов ців i 1550
ци віль них пра ців ни ків), що доз во ли ло змен ши ти що річ ні ви дат ки Мі ніс терс тва обо -
ро ни на 20 млн. грн. На кі нець 2005 р. чи сель ність осо бо во го скла ду в сис те мі 
вій сько вої ос ві ти ста но ви ла по над 31 тис. осіб (або 11% за галь ної чи сель нос ті
Зброй них сил), у т.ч. по над 3000 на у ко во� пе да го гіч них пра ців ни ків (з них док то рів
на ук – 164, кан ди да тів на ук – 1209) [5, 55].

Уточ нен ня зав дань Зброй них сил, ско ро чен ня їх чи сель нос ті та змі на струк -
ту ри зу мов лю ють ско ро чен ня пот ре би у вій сько вих фа хів цях i ви ма га ють змін у
їх ній під го тов ці та спе цi а лi за цiї, що, у свою чер гу, спри чи няє не об хід ність сут тє -
вих змін i са мої сис те ми вій сько вої ос ві ти. 3 ме тою вдос ко на лен ня сис те ми вій -
сько вої ос ві ти i при ве ден ня її у вiд по вiд нiсть до но вих зав дань i струк ту ри
Зброй них сил, Дер жав на прог ра ма на 2006–2011 pp. пе ред ба чає, зок ре ма, ско ро -
чен ня ме ре жі вій сько вих нав чаль них зак ла дів та об’єд нан ня їх мож ли вос тей з
мож ли вос тя ми ци віль них нав чаль них зак ла дів. Так, нап ри кін ці 2011 p. у скла ді
Зброй них сил пла ну єть ся ма ти 12 вій сько вих нав чаль них зак ла дів i фа куль те тів
за галь ною чи сель ніс тю близь ко 10 тис. по сад (7% за галь ної чи сель нос ті Зброй -
них сил Ук ра ї ни), у т.ч. близь ко 7000 вій сько вос луж бов ців та 3000 ци віль них
пра ців ни ків.
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Зок ре ма, з 2007 р. під го тов ка фа хів ців для Су хо пут них військ за вci мa спе ці аль -
нос тя ми здій сню ва ти меть ся в єди но му ви до во му нав чаль но му зак ла ді на ба зі Львів -
сько го вій сько во го інс ти ту ту На ці о наль но го уні вер си те ту “Львів ська по лі тех ні ка”.

Од но час но з удос ко на лен ням сис те ми вій сько вих нав чаль них зак ла дів ско ро чу -
єть ся дер жав не за мов лен ня на під го тов ку вій сько вих фа хів ців. Зок ре ма, у 2005 р. на
нав чан ня до вій сько вих нав чаль них зак ла дів бу ло прий ня то близь ко 1200 кур сан тів,
це вдві чі мен ше чи сель нос ті ви пус ку цьо го ж ро ку, але від по ві дає пот ре бам Зброй -
них сил в офі цер ських кад рах на 2009–2010 рр. і за без пе чує не об хід ну ро та цію офі -
цер сько го скла ду на пе рі од до 2015 р. Роз по діл дер жав но го за мов лен ня здій сню єть -
ся пе ре важ но між нав чаль ним зак ла да ми Мі ніс терс тва обо ро ни.  

Ви ща ос ві та вій сько вих фа хів ців – сту пін час та ос ві та на ба зі пов ної за галь ної 
се ред ньої ос ві ти, яка здій сню єть ся у ви щих вій сько вих нав чаль них зак ла дах за 
лі цен зі єю на під го тов ку вій сько вих фа хів ців усіх ос віт ньо� ква лі фі ка цій них рів нів (мо -
лод ший спе ці а ліст, ба ка лавр, спе ці а ліст, ма гістр) та за ос віт ньо� про фе сій ни ми прог ра -
ма ми, які від по ві да ють ви мо гам дер жав них стан дар тів ос ві ти і пе ред ба ча ють дер жав -
ну атес та цію ви пус кни ків і от ри ман ня ни ми до ку мен та дер жав но го зраз ка про ос ві ту.

Ви мо ги до зміс ту, об ся гу і рів ня під го тов ки вій сько вих фа хів ців уста нов лю ють ся
від по від но до пот реб Зброй них сил та ін ших вій сько вих фор му вань Ук ра ї ни, 
дер жав них стан дар тів ос ві ти, які є ос но вою оцін ки ос віт ньо го та ос віт ньо� ква лі фі ка -
цій но го рів ня фа хів ців, не за леж но від форм одер жа ної ос ві ти. Дер жав ні ос віт ні 
стан дар ти що до під го тов ки вій сько вих фа хів ців роз роб ля ють ся і зат вер джу ють ся
від по від но до вста нов ле но го пе ре лі ку нап рям ів та спе ці аль нос тей під го тов ки. Прин -
ци пи сту пін ча тої без пе рер вної ос ві ти ре а лі зу ють ся в сис те мі під го тов ки вій сько вих
фа хів ців для приз на чен ня на по са ди так тич ної, опе ра тив но� так тич ної та опе ра тив -
но�с тра те гіч ної ла нок Зброй них сил та ін ших вій сько вих фор му вань Укра ї ни.

Уста нов лю ють ся та кі рів ні під го тов ки вій сько вих фа хів ців за приз на чен ням:
так тич ний; опе ра тив но� так тич ний; опе ра тив но�с тра те гіч ний.

Відповідно визначено та кі рів ні ви щої вій сько вої ос ві ти: вій сько ва ос ві та за
прог ра мою мо лод ших спе ці а ліс тів; ви ща вій сько во� спе ці аль на ос ві та; ви ща вій сько -
ва опе ра тив но� так тич на ос ві та; ви ща вій сько ва опе ра тив но�с тра те гіч на ос ві та.

Для вій сько вих фа хів ців, які го ту ють ся до ви ко нан ня зав дань на  по са дах так -
тич ної лан ки, нап рям а ми ба зо вої ви щої ос ві ти, крім га лу зі знань “Вій сько ві на у ки”,
мо жуть бу ти нап рям и ін ших га лу зей знань.

Фа хів ці от ри му ють ос віт ньо� ква лі фі ка цій ні рів ні: мо лод шо го спе ці а ліс та, ба ка -
лав ра, спе ці а ліс та або ма гіс тра. Во ни становлять ка те го рію офі це рів вій сько во го уп -
рав лін ня так тич но го рів ня.

Мо лод ші спе ці а ліс ти го ту ють ся у ВВНЗ з тер мі ном нав чан ня до трьох ро ків для
служ би на по са дах ко ман ди рів взво дів, тех ні ків та рів них їм, для яких ви ко нан ня
фун кці о наль них обов’яз ків ви ма гає вій сько во� тех ніч них знань та ви со кої прак тич -
ної під го тов ки. Піс ля за кін чен ня нав чан ня їм прис во ю ють ся пер вин ні офі цер ські
зван ня.

Най ме ну ван ня спе ці аль нос тей під го тов ки мо лод ших спе ці а ліс тів виз на ча ють ся
від по від но до дер жав но го пе ре лі ку нап рям ів та спе ці аль нос тей під го тов ки фа хів ців
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різ них ос віт ньо� ква лі фі ка цій них рів нів. За ок ре ми ми нап рям а ми під го тов ки 
мо лод ших спе ці а ліс тів най ме ну ван ня їх спе ці аль нос тей фор му лю ють ся у га лу зі
знань “Вій сько ві на у ки”. Нор ма тив на час ти на зміс ту ос ві ти мо лод ших спе ці а ліс тів
фор му єть ся згід но з дер жав ни ми стан дар та ми ос ві ти, про фе сій но орі єн то ва на згід -
но з пот ре ба ми Зброй них сил та ін ших вій сько вих фор му вань Ук ра ї ни. Піс ля 
за кін чен ня ВВН3 вста нов лю єть ся рі вень вій сько вої ос ві ти: вій сько ва ос ві та за прог -
ра мою нав чан ня мо лод ших спе ці а ліс тів.

Ба ка лав ри го ту ють ся у ви щих нав чаль них зак ла дах II–ІV рів нів ак ре ди та ції з
тер мі ном нав чан ня до чо ти рьох ро ків на ба зі пов ної за галь ної се ред ньої ос ві ти або
ос віт ньо� ква лі фі ка цій но го рів ня мо лод шо го спе ці а ліс та. Піс ля дер жав ної атес та ції
їм прис во ю єть ся ква лі фі ка ція “ба ка лавр” та ви да єть ся дип лом дер жав но го зраз ка
про здо бут тя ба зо вої ви щої ос ві ти за від по від ним нап рям ом під го тов ки. Осо бам, які
прой шли дер жав ну атес та цію у га лу зі знань “Вій сько ві на у ки”, прис во ю єть ся ква лі -
фі ка ція “ба ка лав р, о фі цер вій сько во го уп рав лін ня так тич но го рів ня” та ви да єть ся
дип лом дер жав но го зраз ка про одер жан ня ба зо вої ви щої ос ві ти.

Спе ці а ліс ти го ту ють ся у ви щих нав чаль них зак ла дах ІІ І– ІV рів нів ак ре ди та ції
на ба зі от ри ма ної ква лі фі ка ції ба ка лав ра з тер мі ном нав чан ня до од но го ро ку. Піс ля
дер жав ної атес та ції їм прис во ю єть ся ква лі фі ка ція “спе ці а ліст за фа хом” та ви да єть -
ся дип лом дер жав но го зраз ка про здо бут тя пов ної ви щої ос ві ти за від по від ним 
нап рям ом під го тов ки.

За нап рям а ми та спе ці аль нос тя ми, які прак тич но збі га ють ся з ци віль ни ми, на
ба зі ви щих нав чаль них зак ла дів під го тов ка офі цер ських кад рів ор га ні зу єть ся за ком -
бі но ва ною схе мою: на мо лод ших кур сах во ни нав ча ють ся як сту ден ти, а на стар ших
– як кур сан ти. На під ста ві дер жав ної атес та ції піс ля 4 кур су кур сан там ви да ють ся
дип ло ми ба ка лав ра з від по від но го про фе сій но го нап рям у, а піс ля за кін чен ня ви що -
го нав чаль но го зак ла ду – дип ло ми спе ці а ліс та.

Під го тов ка ма гіс трів здій сню єть ся з осіб, які одер жа ли ба зо ву ви щу ос ві ту та
ква лі фі ка цію “ба ка лавр” за виз на че ни ми про фе сій ни ми нап рям а ми, що міс тять ся в
дер жав но му пе ре лі ку, або з осіб, які одер жа ли ква лі фі ка цію “спе ці а ліст” та пов ну 
ви щу ос ві ту. Піс ля дер жав ної атес та ції їм прис во ю єть ся ква лі фі ка ція “ма гістр” і ви -
да єть ся дип лом дер жав но го зраз ка про здо бут тя пов ної ви щої ос ві ти за від по від ним
нап ря мом під го тов ки.

Ба ка лав рам, спе ці а ліс там та ма гіс трам вста нов лю єть ся рі вень вій сько вої ос ві ти:
ви ща вій сько во� спе ці аль на  ос ві та.

Піс ля за кін чен ня ВВНЗ кур сан ту прис во ю єть ся вій сько ве зван ня та ук ла да єть -
ся кон тракт з Мі ніс терс твом обо ро ни Ук ра ї ни про про ход жен ня вій сько вої служ би
у Зброй них си лах Ук ра ї ни про тя гом стро ку дії кон трак ту. 

Під го тов ка офі це рів опе ра тив но� так тич но го рів ня здій сню єть ся в На ці о наль ній
ака де мії обо ро ни Ук ра ї ни та на ко ман дно� штаб них фа куль те тах ін ших ви щих 
нав чаль них зак ла дів за ок ре ми ми ос віт ньо� про фе сій ни ми прог ра ма ми. Тер мін нав -
чан ня виз на ча єть ся від по від ни ми прог ра ма ми під го тов ки. Піс ля дер жав ної атес та ції
ви пус кни кам прис во ю єть ся ква лі фі ка ція: “спе ці а ліст, офі цер вій сько во го уп рав лін -
ня опе ра тив но� так тич но го рів ня”, “ма гістр вій сько во го уп рав лін ня” із заз на чен ням
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ви ду зброй них сил, ро ду військ або ін ших вій сько вих фор му вань Ук ра ї ни. Ви пус -
кни кам заз на че них ви щих нав чаль них зак ла дів вста нов лю єть ся рі вень вій сько вої
ос ві ти: ви ща вій сько ва опе ра тив но� так тич на ос ві та.

Під го тов ка офі це рів опе ра тив но�с тра те гіч но го рів ня здій сню єть ся в На ці о наль -
ній ака де мії обо ро ни Ук ра ї ни за вій сько ви ми ква лі фі ка ці я ми: ма гістр дер жав но го
вій сько во го уп рав лін ня та спе ці а ліст, офі цер вій сько во го уп рав лін ня опе ра тив но�
с тра те гіч но го рів ня. Ос віт ньо� про фе сій ні прог ра ми під го тов ки вій сько вих фа хів ців
для за мі щен ня по сад опе ра тив но�с тра те гіч ної лан ки фор му ють ся як прог ра ми піс -
ля дип лом ної ос ві ти для здо бут тя но вої спе ці аль нос ті в га лу зі “Вій сько ві на у ки” та
ква лі фі ка ції “ма гістр дер жав но го вій сько во го уп рав лін ня” або “спе ці а ліст, офі цер
вій сько во го уп рав лін ня опе ра тив но�с тра те гіч но го рів ня”. Ви пус кни кам На ці о наль -
ній ака де мії обо ро ни Ук ра ї ни вста нов лю єть ся рі вень вій сько вої ос ві ти: ви ща вій -
сько ва опе ра тив но�с тра те гіч на ос ві та.

Під ви щен ня ква лі фі ка ції та пе ре під го тов ка вій сько вих фа хів ців здій сню ють ся в
На ці о наль ній ака де мії обо ро ни Ук ра ї ни та ін ших ви щих нав чаль них зак ла дах на
пос тій но ді ю чих ко рот кос тро ко вих кур сах. В ос но ву сис те ми під ви щен ня ква лі фі ка -
ції пок ла да єть ся прин цип під го тов ки офі це рів за по са до вим приз на чен ням, а при
виз на чен ні зміс ту нав чан ня – прин цип опо ри на знан ня та вмін ня, на бу ті офі це рами
під час нав чан ня у ви щих нав чаль них зак ла дах та на прак тич ній ро бо ті у вій ськах. В
ос но ву зміс ту прог рам пе ре під го тов ки та під ви щен ня ква лі фі ка ції вій сько вих фа хів -
ців пок ла да єть ся прин цип без пе рер вної вій сько вої ос ві ти з мак си маль ним за без пе -
чен ням від по від нос ті рів ня їх під го тов ки ви мо гам фун кці о наль них обов’яз ків згід но
з по са до вим приз на чен ням.

Під го тов ка на у ко во� пе да го гіч них пра ців ни ків здій сню єть ся за спе ці аль ни ми прог -
ра ма ми, по бу до ва ни ми на ба зі ос віт ньо� про фе сій них дер жав них прог рам з ура ху ван -
ням нап рям ів на у ко во� пе да го гіч ної ді яль нос ті в ад’юнк ту рах, док то ран ту рах, а та кож
на спе ці аль них кур сах у ви щих нав чаль них зак ла дах. На бір до ад’юнк ту ри та док то -
ран ту ри здій сню єть ся з чис ла най більш під го тов ле них офі це рів, які зай ма ють від по -
від ні по са ди у вій ськах. Піс ля за вер шен ня під го тов ки та ус піш ної атес та ції ви пус кни -
кам ви да єть ся до ку мент на пра во пе да го гіч ної ді яль нос ті, во ни приз на ча ють ся на по -
са ди на у ко во� пе да го гіч но го скла ду. З ме тою сти му лю ван ня плід ної ро бо ти над ди сер -
та ці єю вста нов лю єть ся гро шо ва ви на го ро да для кан ди да тів та док то рів на ук. 

Під час нав чан ня у вій сько во му уні вер си те ті, вій сько вих інс ти ту тах, вій сько вих
ко лед жах кур сан ти пер ші два ро ки про жи ва ють у ка зар мі, ос тан ні два або три ро ки
про жи ва ють у гур то жит ку, які, як пра ви ло, зна хо дять ся на те ри то рії вій сько во го міс -
теч ка. Розміщен ня кур сан тів, внут ріш ній роз по ря док та роз по ря док дня у гур то жит -
ку ор га ні зо ву єть ся згід но з ви мо га ми ста ту тів Зброй них сил Ук ра ї ни та на ка зів від -
по від них на чаль ни ків.

Та ким чи ном, кіль кіс но сис те ма вій сько вої ос ві ти заз на ла іс тот них змін. Мож на
ска за ти, що сьо год ні во на в ос нов но му від по ві дає ви мо гам під го тов ки вій сько вих
фа хів ців. 

Роз гля не мо, як іде спра ва зі зміс тов ним бо ком про це су вій сько вої ос ві ти. Ана ліз
ке рів них до ку мен тів з пи тань нав чаль но� ви хов но го про це су у вій сько вих нав чаль -
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них зак ла дах по ка зує, що нав чаль но� ви хов ний про цес – це ці лес пря мо ва на і вза є мо -
о бу мов ле на ді яль ність вик ла да ча і тих, хто нав ча єть ся, з під го тов ки офі цер ських
кад рів. Ос нов ни ми фор ма ми ор га ні за ції нав чаль но го про це су у ВВНЗ, як і ба га то
ро ків то му, за ли ша ють ся: лек ції, се мі на ри, ла бо ра тор ні і прак тич ні за нят тя, гру по ві
впра ви. У прог ра мах під го тов ки вій сько вих фа хів ців пе ред ба ча ють ся та кі цик ли на -
чаль них дис цип лін: гу ма ні тар ні і со ці аль но� е ко но міч ні; при род ничо� ма те ма тич ні
(фун да мен таль ні); про фе сій ні (спе ці аль ні) і прак тич не нав чан ня. При цьо му при
роз по ділі уч бо во го ча су за цик лами дис цип лін, нап рик лад, для під го тов ки ба ка лав -
рів, від во дить ся: гу ма ні тар ні і со ці аль но� е ко но міч ні дис цип лі ни – 20±5%; при род -
ничо� ма те ма тич ні (фун да мен таль ні) – 25±5%; про фе сій ні (спе ці аль ні) – 55±5%.  

Та ким чи ном, піс ля 16�річ но го ре фор му ван ня, струк ту ра і зміст вій сько вої ос ві -
ти збе рег ли у сво їй ос но ві  па ра диг му “знань”. Ос нов ною ме тою вій сько вої ос ві ти 
бу ла і за ли ша єть ся під го тов ка до служ би в ар мії, а не гар мо ній ний роз ви ток осо би
за хис ни ка Віт чиз ни. Кіль кіс ні ско ро чен ня ВВНЗ тор кну ли ся якіс них ха рак те рис -
тик сис те ми під го тов ки вій сько вих кад рів. Мі ніс терс тво обо ро ни за ли ша єть ся
прак тич но мо но по ліс том з на дан ня від по від них пос луг вій сько вої ос ві ти. Від сут -
ність сер йоз ної кон ку рен ції поз бав ляє йо го сти му лів до здій снен ня гу ма ні за ції 
вій сько вої ос ві ти, до роз роб ки і фор му ван ня но вих шля хів от ри ман ня знань, до роз -
ши рен ня  спек тру  ос віт ніх  пос луг. Мо ло да лю ди на, яка ви рі ши ла прис вя ти ти се бе
вій сько вій служ бі, не має аль тер на тив них шля хів от ри ман ня вій сько вої ос ві ти, 
ок рім як нав чан ня у ВВНЗ. Сис те ма вій сько вої ос ві ти ви ко нує прак тич но всю ро -
бо ту з під го тов ки вій сько вос луж бов ців для служ би в ар мії. Впро довж 4–5 ро ків
кур сан ти вив ча ють гу ма ні тар ні і со ці аль но� е ко но міч ні, фун да мен таль ні і спе ці аль -
ні дис цип лі ни. Але піс ля за кін чен ня ВВНЗ не всі ви пус кни ки прис вя чу ють се бе
вій сько вій служ бі, на жаль, мо ло ді офі це ри звіль ня ють ся і по за кін чен ні тер мі ну
пер шо го кон трак ту, а де ко ли і до йо го за вер шен ня. Тіль ки у 2006 р. та за 2 мі ся ці
2007�го ра пор ти на звіль нен ня по да ли 2867 мо лод ших офі це рів [6]. Мо ло ді фа хів -
ці, під го тов ле ні у ВВНЗ, йдуть у цивільні сфери. Та ким чи ном, Мі ніс терс тво обо ро -
ни час тко во взя ло на се бе ви ко нан ня зав дан ь з під го тов ки кад рів для різних галузей
на род но го гос по дарс тва. 

Під час нав чан ня у ВВНЗ кур сан ти пер ших кур сів про жи ва ють у ка зар мах. 
Так бу ло і в пе рі од ком плек ту ван ня ар мії за при зо вом, ко ли весь осо бо вий склад про -
жи вав у ка зар мі про тя гом усьо го тер мі ну служ би. І це бу ло ціл ком при род но, 
що май бут ній офі цер, ося га ю чи спе ци фі ку вій сько вої служ би, час ти ну ча су про во -
дить в ка зар мі. Але сьо год ні си ту а ція до ко рін но змі ни ла ся. Зброй ні си ли Ук ра ї ни
пе ре хо дять на доб ро віль ний прин цип ком плек ту ван ня, що при пус кає від мо ву від
роз та шу ван ня  вій сько вос луж бов ців у ка зар мі. На на шу дум ку, умо ви спільно го
проживан ня в ка зар мі не спри я ють ство рен ню гу ма ні зо ва но го, осо бо во� о рі єн то ва но -
го се ре до ви ща ВВНЗ.

По шу ком шля хів розв’язан ня проб лем у сис те мі вій сько вої ос ві ти пос тій но 
зай ма ють ся на у ко во� пе да го гіч ні пра ців ни ки ВВНЗ. Але сьо год ні ця ро бо та про во -
дить ся в умо вах хро ніч но го не до фі нан су ван ня. Сума вста нов лної гро шо вої ви на го -
ро ди офі це рам, що ма ють на у ко ві сту пе ні, насьо год ні становить  від 30 до 50 грн. для

СОЦІОЛОГІЯ

42



кан ди да та на ук і від 80 до 100 грн. для док то ра на ук. При род но, що така гро шо ва ви -
на го ро да не ви ко нує фун кцію сти му лю ван ня плід ної на у ко вої ро бо ти у ВВНЗ. 

Ство рен ня ефек тив ної сис те ми вій сько вої ос ві ти, на на шу дум ку, пот ріб но по чи -
на ти з по бу до ви її но вої мо де лі, зас но ва ної на но вих пог ля дах на світ, но вих цін ніс -
них орі єн та ці ях, що но сять гу ма ніс тич ну спря мо ва ність, ус ві дом лен ня но вих фун -
кцій ар мії в жит ті су час но го сус пільс тва. Ре а лії на ших днів ви ма га ють та кої пе ре бу -
до ви ос ві ти, яка б на да ла фа хів цям знан ня і на вич ки со ці аль ної реф лек сії, здатнос ті
до про ек ту ван ня і прог но зу ван ня роз вит ку си ту а ції в різ них сфе рах жит тє ді яль нос -
ті. Ос кіль ки умо ви жит тя і ді яль нос ті зброй них сил те пер сут тє во змі ни ли ся, по вин -
на, від по від ним чи ном тран сфор му ва ти ся і вій сько ва ос ві та. 

На жаль, ево лю цій ний про цес ще ду же слаб ко тор кнув ся ос нов навчально� ви хов -
но го про це су у ВВНЗ. Це не від по ві дає ви мо гам ча су, тен ден ці ям, що домінують у
всьо му сві ті, внас лі док чо го сис те ма під го тов ки вій сько вих кад рів в 
да ний мо мент не пов ною мі рою ре а лі зує своє ос нов не приз на чен ня – адек ват не 
від дзер ка лен ня і ефек тив не засвоєння суб’єк та ми вій сько вої ос ві ти дос ві ду вій сько -
во� про фе сій ної ді яль нос ті. Сис те ма вій сько вої ос ві ти неефек тив но ви ко нує фун кцію
від тво рен ня со ці аль но� про фе сій но го по тен ці а лу вій сько вос луж бов ця. 

На наш пог ляд, но ва мо дель ос ві ти по вин на від різ няти ся від тра ди цій ної за
такими па ра мет рами: 

за ці лями ос ві ти: головна ме та но вої мо де лі – про фе сій ний і осо бистісний роз ви -
ток ін ди ві дів, роз ви ток твор чих здіб нос тей, абс трак тно го мис лен ня, все біч на під го -
тов ка до вій сько во� про фе сій ної ді яль нос ті;

за зміс том ос ві ти: не об хід но під си ли ти ді яль ніс ний ас пект вій сько во го  нав чан ня
вве ден ням проб лем но� о рі єн то ва ної ос ві ти; за нор мами Бо лон ської дек ла ра ції гу ма -
ні тар на скла до ва на рів ні під го тов ки “ма гістр” по вин на становити не мен ше 27% від
за галь но го пла ну. 

за ме то дами нав чан ня: пе ре хід до ме то дів ін но ва цій но го нав чан ня, зас но ва них на
вклю чен ні май бут ніх офі це рів в кон текст май бут ньої вій сько во� про фе сій ної ді яль -
нос ті, що має на ува зі ви ко рис тан ня ак тив них ме то дів нав чан ня. 

Си ту а ція, ко ли вій сько ве ві домс тво є мо но по ліс том у сфе рі вій сько вої ос ві ти, не
спри яє роз вит ку сис те ми вій сько вої ос ві ти. Дер жа ві і сус пільс тву не об хід но ство ри -
ти умо ви  для  тіс ні шої ін тег ра ції  сис тем вій сько вої і ви щої тех ніч ної, гу ма ні тар ної
ос ві ти В умо вах, що скла ли ся, до ціль ним уяв ля єть ся пос ту по вий пе ре хід в сис те мі
вій сько вої ос ві ти на схе му “чо ти ри ро ки – сту дент, один рік – кур сант”, що доз во -
лить знач но ско ро ти ти вит ра ти на під го тов ку вій сько вих фа хів ців. 

Для під ви щен ня ефек тив нос ті на у ко вих дос лід жень у сфе рі вій сько вої ос ві ти не -
об хід но роз ро би ти ді йо вий ме ха нізм сти му лю ван ня ді яль нос ті вче них, еле мен та ми
яко го мо жуть бу ти: під ви щен ня гро шо вої ви на го ро ди за вче ний сту пе нь, пре мі ю ван -
ня з на го ди ус піш но го за хис ту ди сер та ції, ви дан ня мо ног ра фій, нав чаль но� ме то дич -
ної лі те ра ту ри, за ра ці о на лі за тор ську і ви на хід ниц тво ро бо ту то що. 
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