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there is a need for specifying a term «children with complex psychophysiological developmental disorders‖ (i.e. sub-

suming the children who have the man disorder and coexistent psychophysicological disorders into this category). 

Another way of solving this problem is the increase of the number of students of training and rehabilitation centres, 

which will make it possible to engage students attending inclusive classes, who will be able to go to rehabilitation cen-

tres and obtain efficient medical and rehabilitation service after classes.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ  

ЗАПАСУ В УКРАЇНІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

За результатами аналізу наукових праць визначено, що у процесі військової підготовки громадян України за 

програмою підготовки офіцерів запасу не враховуються такі чинники, як зміна способу комплектування війсь-

кових формувань з призовного на контрактний, впровадження стандартів НАТО у військовій сфері, досвід 

бойових дій на сході України. Виявлено протиріччя, які існують у системі такої підготовки, сформовано 

об’єкт, предмет, мету та завдання дослідження щодо удосконалення процесу військової підготовки громадян 

України за програмою підготовки офіцерів запасу. 
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Постановка проблеми. Головною причиною ви-

никнення проблеми формування, розвитку і викорис-

тання людського ресурсу військового резерву Зброй-

них Сил України та інших військових формувань є 

негативні демографічні процеси, які характеризують-

ся зниженням загальної чисельності населення держа-

ви. На динаміку значень цих показників впливають 

погіршення стану здоров’я населення, зниження на-

роджуваності та зовнішня міграція. 

Втрати людських ресурсів за результатами антите-

рористичної операції на сході України спонукають до 

проведення змін у системі військової освіти, особливо 

це стосується процесу військової підготовки громадян 

України за програмою підготовки офіцерів запасу.  

Одна з таких змін – сумісний наказ Міноборони та 

МОН України «Про затвердження Інструкції про 

організацію військової підготовки громадян України 

за програмою підготовки офіцерів запасу» [1], який на 

відміну від попереднього нормативно-правового акту 

розширює можливості формування, розвитку та вико-

ристання людського ресурсу військового резерву 

військових формувань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-

блемою удосконалення військової підготовки грома-

дян України за програмою підготовки офіцерів запасу 

займались і займаються такі учені, як В. В. Баришні-

ков та О. К. Неймирок [2; 3], О. О. Безносюк [4; 5],           

А. В. Волошенко [6], А. Й. Дерев’янчук та О. Ф. Суп-

рун [7], О. В. Жолобов [8], Я. Б. Зорій [9; 10] та                 

В. П. Чабаненко [10], В. І. Макеєв, В. М. Петренко та                

А. Ф. Раскошний [11], С. М. Морозов [12], О. В. Се-

нюк [13; 14], С. В. Сінкевич [15], І. М. Сквoрок [16], 

А. І. Яворський [17; 18] та інші. Вони вирішували такі 

завдання: 

1) аналіз та узагальнення досвіду підготовки офі-

церів запасу в зарубіжних країнах [16, с. 208]; 

2) визначення шляхів підвищення мотивації та сти-

мулювання у процесі військової підготовки громадян 

України за програмою підготовки офіцерів запасу [7];  

3) обґрунтування та перевірка педагогічних умов 

ефективної військово-патріотичної підготовки майбу-

тніх офіцерів запасу [9, с. 3]; 

4) обґрунтування та перевірка системи модульно-

рейтингового контролю успішності студентів з війсь-

кової підготовки [5, с. 2; 8]; 

5) використання активних методів навчання під 

час проведення групових занять [6, с. 25] та елементів 

дистанційного навчання [11] у процесі військової 

підготовки громадян України за програмою підготов-

ки офіцерів запасу; 
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6) визначення педагогічних умов формування ор-

ганізаційно-методичної самостійності студентів ка-

федр військової підготовки [10, с. 288]; 

7) перевірка ефективності програми прикладної 

фізичної підготовки офіцерів, призваних на військову 

службу після закінчення кафедр підготовки офіцерів 

запасу [17, с. 72, 73; 18]; 

8) визначення інших шляхів підвищення ефектив-

ності і якості освітнього процесу військової підготов-

ки громадян України за програмою підготовки офіце-

рів запасу [2; 3; 12, с. 128]. 

Проте, у проведених дослідженнях не враховують-

ся такі чинники: 

- зміна способу комплектування військових 

формувань з призовного на контрактний; 

- упровадження стандартів Організацією Північ-

но-Атлантичного договору (НАТО) у військовій сфері; 

- досвід бойових дій на сході України. 

Мета статті – визначення педагогічної проблеми 

удосконалення процесу військової підготовки громадян 

України за програмою підготовки офіцерів запасу.  

Метод дослідження – аналіз та узагальнення нау-

кової літератури.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Пріо-

ритетним національним інтересом України у сфері 

зовнішньополітичної діяльності є розвиток відносин 

стратегічного партнерства України з НАТО. У кон-

тексті розвитку цих відносин ухвалено рішення про 

впровадження стандартів НАТО у військовій сфері 

(згідно з Коаліційною угодою в рамках реформи вій-

ськових формувань України передбачається поступо-

вий перехід (до 2019 р.) на стандарти НАТО 

(STANAG)). Тому слід погодитись з І. М. Сквoрок, 

який вважає, що «Зарубіжний досвід організації та 

вдосконалення систем підготовки офіцерів запасу 

може бути корисний для розв’язання проблем рефор-

мування вітчизняної військової освіти. Вивчення та 

узагальнення цього досвіду дасть змогу порівняти 

його з досвідом національним і продуктивно викорис-

тати в підготовці офіцерів запасу» [16, с. 215]. Тому 

слід проаналізувати стандарти НАТО щодо військової 

підготовки громадян за програмою підготовки офіце-

рів запасу та створити умови для їх впровадження у 

національну систему військової освіти. 

Без сумніву, у службово-бойовій діяльності важ-

ливе місце посідає мотивація та стимулювання до неї. 

Учені А. Й. Дерев’янчук та О. Ф. Супрун також звер-

тають увагу на те, що «стимулювання здатності сту-

дента до підвищення ефективності майбутньої профе-

сійної діяльності у військах убачається у постійному 

вдосконаленні та впроваджені у навчальний процес 

нових форм і методів навчання. Для підвищення ефе-

ктивності навчання обов’язково треба сформувати й 

розробити для студентів відповідні мотиваційні сти-

мулятори формування успішної діяльності, що спону-

кають до успіху, формують і поступово розвивають 

професійний інтерес і культуру фахової управлінської 

діяльності в цілому» [7, с. 27]. 

На нашу думку, структура мотивації вступу гро-

мадян України на військову підготовку за програмою 

підготовки офіцерів запасу до та після 2014 року сут-

тєво змінилася, змінилося й стимулювання, що знай-

шло відображення у нормативно-правовому акті [1]. 

Якщо до початку бойових дій на сході України моти-

вацією вступу студента на військову підготовку за 

програмою офіцерів запасу було підвищення рівня 

мобільності на ринку праці, то на сьогодні – це під-

вищення своєї кваліфікації для успішного виконання 

службово-бойових завдань не лише у статусі волонте-

ра чи солдата, а у статусі командира підрозділу. Саме 

тому створено нормативно-правовий акт [1], який на 

відміну від попереднього – розширює можливості 

формування, розвитку та використання людського 

ресурсу військового резерву військових формувань. 

І саме через згадані зміни втрачає актуальність ро-

бота [9], виконана Я. Б. Зорій. Проте, слід дослідити 

структуру мотивації вступу громадян України на вій-

ськову підготовку за програмою підготовки офіцерів 

запасу та за необхідності – проводити її корекцію в 

освітньому процесі. 

У дослідженні «Застосування активних методів 

навчання під час проведення групових занять на ка-

федрах підготовки офіцерів запасу» А. В. Волошенко 

доводить, що «специфічне поєднання теоретичної та 

практичної складових під час проведення групових 

занять відкриває широке поле для застосування нових 

сучасних методів навчання, сприяє формуванню 

практичних умінь і навичок відповідно до освітньо-

кваліфікаційних характеристик випускників вищих 

навчальних закладів, розвиває творчі здібності студе-

нтів та потребує постійного підвищення професійної 

компетенції викладача» [6, с. 29]. 

В. П. Чабаненко та Я. Б. Зорій вважають, що більше 

необхідно приділяти уваги самостійній роботі здобува-

чів вищої освіти: «Самостійність дозволяє студенту (як 

майбутньому офіцеру) усвідомити мотиви, мету, спосо-

би, прийоми навчання. Сприйняття себе як суб’єкта 

військової системи навчання вимагає такої його побудо-

ви, за якої розвивається його активність, самостійність, 

відбувається поступове перетворення його із об’єкта 

педагогічного впливу в суб’єкт здійснюваної навчальної 

діяльності. Такий перехід можливий, якщо правильно 

будуються взаємостосунки викладача і студента, у про-

цесі розвитку яких активні функції поступово переда-

ються студенту, тобто майбутньому офіцеру запасу. 

Останнє особливо важливе, оскільки формування самос-

тійності в навчальній діяльності є передумовою прояву 

цієї якості в інших видах діяльності, зокрема не тільки в 

тих, в які студент включається сьогодні, але і в ті, з яки-

ми він зустрінеться в майбутній професійній діяльності» 

[10, с. 290]. 

У результаті проведеного дослідження А. І. Явор-

ським було виявлено, «що рівень фізичної підготов-

леності офіцерів-випускників кафедр підготовки офі-

церів запасу за вправами загальної фізичної підготов-

леності та військово-прикладними навичками є досто-

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%97%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%AF.%D0%91.$
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вірно нижчим у порівняні з випускниками вищих 

військових навчальних закладів. Це свідчить про не-

достатню ефективність чинної програми фізичної 

підготовки» [17, с. 75]. 

На думку С. М. Морозова, «Професійна підготовка 

офіцерів запасу буде ефективною в разі створення на 

військових кафедрах вищих навчальних закладів та-

ких організаційно-педагогічних умов:  

- зміст військово-професійної освіти офіцерів за-

пасу максимально наближений до застосування ними 

результатів навчання у майбутній професійній діяль-

ності, адекватно відображає сучасні тенденції розвит-

ку та відповідає основним напрямам модернізації 

військової підготовки на основі інтенсифікації мето-

дів навчання, упровадження сучасних освітніх техно-

логій, зокрема інформаційних;  

- здійснюється врахування загальних закономірнос-

тей формування особистості та індивідуальних особли-

востей майбутніх офіцерів, розвитку в кожному з них 

індивідуальних здібностей, інтересів і схильностей;  

- досягнуто готовності викладачів військових ка-

федр у науково-методичному, теоретичному і практи-

чному спрямуванні до реалізації вищезазначених 

вимог» [12, с. 135-136]. 

Учені В. В. Баришніков та О. К. Неймирок зверта-

ють увагу на те, що «рівень у деяких студентів дуже 

низький. Потрібні зміни у підготовці офіцерів запасу 

у вирішенні таких питань:  

1. Внести зміни в існуючі програми підготовки 

офіцерів запасу з метою поглиблення практичних 

навичок, які потрібні у сучасному бою та в інших діях 

командирів для забезпечення якісної роботи з майбу-

тнім особовим складом підпорядкованих підрозділів.  

2. Збільшити кількість та якість зразків сучасного 

озброєння та військової техніки (ОВТ), майданчиків 

для відпрацювання нормативів, стрільбищ та тирів 

для виконання вправ стрільб зі стрілецької зброї, гра-

натометів, кидання гранат тощо.  

3. Створити на факультеті підготовки офіцерів за-

пасу штатну навчальну лабораторію, де зосередити 

навчально-лабораторну базу, обладнану сучасними 

навчальними зразками ОВТ та забезпечити її навча-

льно-методичною літературою.  

4. Залучати до викладання навчального матеріалу з 

військово-медичної підготовки медичних фахівців, 

бажано тих, які мають бойовий досвід» [2, с. 151]. 

Також ними запропоновано: 

«1. Реорганізувати підготовку офіцерів запасу на-

ступним чином:  

- створити регіональні військові навчальні центри 

(інститути) з підготовки офіцерів запасу, наприклад в 

містах: Києві, Львові, Одесі, Харкові, Хмельницькому;  

- об’єднати кафедри військової підготовки (війсь-

кові навчальні підрозділи), за місцем їх розташування, 

у філії регіональних військових центрів (інститутів).  

2. Прийняти дворівневу систему підготовки офіце-

рів запасу з числа студентів:  

- перший рівень – загальновійськова підготовка за 

програмою сержанта запасу протягом першого року 

навчання та тритижневого навчального збору;  

- другий рівень – підготовка офіцера-фахівця про-

тягом другого року навчання та 30-ти добового на-

вчального збору (стажування).  

3. Покласти на науково-методичну комісію «Вій-

ськові науки»:  

- розробку єдиних основних документів з підгото-

вки офіцерів запасу (наприклад, вимог кваліфікацій-

них характеристик, програм тощо);  

- розробку методик викладання предметів та опти-

мізацію кількості часу, який виділяється на вивчення 

розділів програм підготовки офіцерів запасу.  

4. Закріпити за регіональними військовими навча-

льними центрами перелік військових частин і війсь-

кових ремонтних підприємств для проведення навча-

льних зборів і військових стажувань, зобов’язати 

керівництво цих установ на якісне їх проведення.  

5. Забезпечити регіональні військові навчальні 

центри (інститути) сучасною навчально-матеріальною 

базою та зброєю.  

6. Вартість військової підготовки визначати Депа-

ртаменту військової освіти та науки Міністерства 

оборони України.  

7. З урахуванням вищенаведених пропозицій, вне-

сти зміни до Інструкції про організацію підготовки 

офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних 

закладів» [3, с. 161]. 

Висновки та перспективи подальших дослі-

джень. За результатами аналізу наукових праць ви-

значено, що потреби суспільства, ринку праці та дер-

жави у кваліфікованих фахівцях з часом змінюються, і 

ці зміни залежать від економічної, політичної і, як 

свідчить досвід, військової ситуації в державі.  

У процесі військової підготовки громадян України 

за програмою підготовки офіцерів запасу не врахову-

ються такі чинники:  

- зміну способу комплектування військових фор-

мувань з призовного на контрактний, що зменшить 

чисельність осіб підготовлених до проходження вій-

ськової служби у резерві й до виконання службово-

бойових завдань під час мобілізації; 

- упровадження стандартів НАТО у військовій 

сфері; 

- досвід бойових дій на сході України, надходжен-

ня нових зразків військової техніки та озброєння 

створюють необхідність удосконалення процесу вій-

ськової підготовки громадян України за програмою 

офіцерів запасу, а саме оновлення переліку сформо-

ваних компетентностей майбутнього офіцера запасу, 

необхідних для успішного виконання службово-

бойових завдань; 

- зростання соціального напруження у суспільстві 

через оплату освітньої послуги військової підготовки 

громадян України за програмою офіцерів запасу не 

державою, а здобувачами, які вирішили сформувати 

необхідні компетентності для захисту Вітчизни.  
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На основі аналізу наукових праць і сучасної прак-

тики військової підготовки громадян України за про-

грамою підготовки офіцерів запасу виявлено супере-

чності між:  

- потребою переходу військових формувань Укра-

їни на контрактний спосіб комплектування та відсут-

ністю освітнього процесу для його забезпечення;  

- потребою переходу військових формувань Укра-

їни на стандарти НАТО та відсутністю створених 

умов для їх впровадження у національну систему 

військової освіти; 

- потребою переглянути систему військової підго-

товки громадян України за програмою підготовки 

офіцерів запасу з урахуванням досвіду бойових дій на 

сході України та відсутністю визначеного переліку 

сформованих компетентностей майбутнього офіцера 

за цією програмою, необхідних для успішного вико-

нання службово-бойових завдань в районі антитеро-

ристичної операції; 

- потребою держави у підготовці військових кадрів 

та відсутністю передбачених коштів у державному 

бюджеті на військову підготовку громадян України за 

програмою підготовки офіцерів запасу.  

Сформовано об’єкт, предмет, мету та завдання до-

слідження щодо удосконалення процесу військової 

підготовки громадян України за програмою підготов-

ки офіцерів запасу. 

Об’єкт дослідження – процес військової підготов-

ки громадян України за програмою підготовки офіце-

рів запасу. 

Предмет дослідження – педагогічні умови форму-

вання компетентностей у майбутніх офіцерів запасу, які 

враховують зміни в службово-бойовій діяльності. 

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрун-

туванні та експериментальній перевірці педагогічних 

умов формування компетентностей у майбутніх офіце-

рів запасу та моделі військової підготовки громадян 

України за програмою підготовки офіцерів запасу. 

Завдання дослідження, які у подальшому необхід-

но виконати: 

1) проаналізувати стандарти НАТО  щодо військо-

вої підготовки громадян за програмою підготовки 

офіцерів запасу та створити умови для їх впрова-

дження у національну систему військової освіти; 

2) дослідити структуру мотивації вступу громадян 

України на військову підготовку за програмою підго-

товки офіцерів запасу, та за необхідності – проводити 

її корекцію в освітньому процесі; 

3) визначити перелік компетентностей у майбутніх 

офіцерів запасу, які враховують зміни в умовах служ-

бово-бойової діяльності;  

4) теоретично обґрунтувати й експериментально пе-

ревірити сукупність педагогічних умов формування 

компетентностей у майбутніх офіцерів запасу, які вра-

ховують зміни в умовах службово-бойової діяльності; 

5) уточнити критерії, показники й рівні військової 

підготовки громадян України за програмою підготов-

ки офіцерів запасу; 

6) удосконалити та експериментально перевірити 

змістово-функціональну модель військової підготовки 

громадян України за програмою підготовки офіцерів 

запасу. 

На нашу думку, обов’язковим елементом прове-

дення дослідження повинні бути опитування таких 

категорій осіб: 

- громадян України, які на наразі проходять військо-

ву підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу, 

щодо удосконалення системи такої підготовки; 

- офіцерів, які виконують (виконували) службово-

бойові завдання в районі проведення антитерористич-

ної операції, зокрема тих громадян України, які 

пройшли військову підготовку за програмою підгото-

вки офіцерів запасу; 

- громадян України, які не є військовослужбовця-

ми, проте були свідками виконання службово-

бойових завдань військовослужбовцями, можуть оці-

нити їхні дії, професійність, зокрема щодо спілкуван-

ня з місцевим населенням, із затриманими терориста-

ми тощо. 
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IMPROVING THE PROCESS OF TRAINING RESERVE  

OFFICERS IN UKRAINE AS A PEDAGOGICAL ISSUE 

The research studies devoted to the issue of military training of Ukrainian citizens according to the reserve officers 

training programme do not consider the following factors: changing the way of military units manning (transition from 

conscription to a contract form); implementation of some standards by NATO in the military sphere; the experience of 

fighting in the east of Ukraine, as well as the increasing of social anxiety because military training is not paid by the 

state but by people going to defend the motherland. The paper is aimed at revealing the aspects of improving the 

process of military training of Ukrainian citizens according to the training programme for reserve officers. The follow-

ing contradictions in the field of military education in Ukraine have been revealed: between the need for transition to 

the contract military service and the absence of the educational programmes for its provision; between the need of ac-

cepting NATO standards and the absence of the conditions for their implementation in the military educational system 

of Ukraine; between the need for revising the system of military training according to the programme of training reserve 

officers and the absence of the defined list of necessary competences which should be developed in officers; between 

the need of the state for training competent military staff and the absence of necessary money in the government budget 

for the training. For the successful improvement of the process of training reserve officers in Ukraine the following 

tasks should be performed: review NATO standards concerning the military training of citizens and create conditions 

for their implementation in the national military educational system; study the citizens’ motivation for entering military 

educational institutions;  determine the list of future reserve officers’ competences; theoretically substantiate and expe-

rimentally prove a set of pedagogical conditions for the formation of these competences in future reserve officers; de-

fine criteria, indices and levels of military training of Ukrainian citizens according to the reserve officers programme; 

develop and experimentally verify the model of military training of Ukrainian  citizens according to the reserve officers 

programme. The further research is aimed at performing the above mentioned tasks 

Keywords: military education, military training, reserve officers training programme. 
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