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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ 
В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ ТАКТИЧНОГО РІВНЯ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ПРОХОДЖЕННЯ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ У ВІЙСЬКОВОМУ ЛІЦЕЇ

У науковій статті розкриваються педагогічні умови як обставини процесу навчання, які є результатом ціле-
спрямованого відбору, конструювання і застосування елементів цілей, змісту, методів, а також організаційних 
форм навчання для досягнення певних дидактичних цілей.

За сучасних умов розвитку військової освіти України усвідомленою стала потреба у новій стратегії підго-
товки майбутніх військових фахівців тактичного рівня, яка вилилася у вимогах щодо зміни традиційної системи. 
Основою педагогічної системи підготовки є педагогічні умови.

Педагогічні умови – це обставини процесу навчання, які є результатом цілеспрямованого відбору, констру-
ювання і застосування елементів цілей, змісту, методів, а також організаційних форм навчання для досягнення 
певних дидактичних цілей.

При розробці педагогічних умов підготовки майбутніх офіцерів до професійної діяльності у військових ліцеях 
необхідно вираховувати різні види мотивації, ми особисто орієнтуємося на професійну мотивацію, оскільки 
вона є складником професійної діяльності та готовності офіцера Збройних Сил України до служби. Професійна 
мотивація формується в результаті творчої педагогічної взаємодії. У процесі формування професійної готов-
ності офіцера Збройних Сил України мотивація  визначається такими умовами: навчання на оптимальному 
рівні складності, який підпорядкований вимогам виконання загальної програми освітнього процесу, а також 
властивостями і можливостями зони актуального розвитку кожного; індивідуалізація процесу навчання, щоб 
надати можливість кожному з них пережити і відчути власний досвід; застосування педагогічної та моральної 
системи оцінок як об’єктивного показника індивідуальних досягнень особи, а не засобу його заохочення чи по-
карання.

Значення педагогічних умов в освітньому процесі вищого військового навчального закладу тактичного рівня 
переконливо доводить, що процес ефективної підготовки військовослужбовців залежить від правильно вибраних 
педагогічних умов як основи системи організації освітнього процесу. Під педагогічними умовами освітнього про-
цесу військового навчального закладу розуміються чинники, які забезпечують ефективність організації освіт-
нього процесу військового навчального закладу.

До педагогічних умов формування готовності майбутніх офіцерів Збройних Сил України до професійної ді-
яльності у військових ліцеях належать:

– створення професійно орієнтованого освітнього середовища у вищому військовому навчальному закладі з 
допомогою модульного навчання;

– обґрунтування змісту системи підготовки майбутніх офіцерів Збройних Сил України до майбутньої ви-
ховної діяльності учнів військових ліцеїв на основі навчальних дисциплін «Науковий образ світу», «Педагогіка та 
військове навчання», де враховано цілі, завдання, принципи, методи і специфіку сформованої готовності офіцера 
Збройних Сил України до походження військової служби у військових ліцеях;

– забезпечення міжпредметних зв’язків між навчальними дисциплінами, які створюють сприятливі умови, 
для цілеспрямованого розвитку системного освітнього процесу підготовки майбутніх офіцерів;

– мотивація при підготовці офіцерів Збройних Сил України до подальшої служби у військових ліцеях;
– застосування інтерактивних методів навчання.
Відповідно до розроблених педагогічних умов зміст програми із психолого-педагогічної підготовки, майбутніх 

офіцерів Збройних Сил України до служби у військових ліцеях повинен відображати ємність і повноту знань, іс-
торію розвитку збройних сил на теренах України та сучасний стан проблем захисту рідної землі від агресора.

Ключові слова: педагогічні умови, формування готовності, вищі військові навчальні заклади, військові ліцеї, 
гуманітарна підготовка, офіцери Збройних Сил України.
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THE PEDAGOGIC CONDITIONS FOR PREPARATION 
OF THE FUTURE OFFICERS IN THE TACTICAL-LEVEL HIGHER EDUCATIONAL 

INSTITUTION ENVIRONMENT FOR THEIR FURTHER MILITARY SERVICE IN 
THE MILITARY LYCEUM

In the scientific article the pedagogic conditions as the educational process circumstances, are reviewed, which are 
the outcome of the streamlines selection, shaping and employment of the objectives, content, methods elements, as well as 
organizational forms of education as to achieve certain didactic aims.

In the modern conditions of the military education in Ukraine the need for the new strategy of training of the tactical-
level future military specialists is recognized, being realized in the requirements for traditional system transformation. 
The basis for pedagogic system of education is the pedagogic conditions.

Pedagogic conditions are the circumstances of the educational process, which are the outcomes of the streamlined 
selection process, shaping and employment of the objectives, content, methods elements, as well as organizational forms 
of education as to achieve certain didactic aims.

Developing the pedagogic conditions for preparation of the future officers to the professional activity in the military 
lyceums, we need to consider different types of motivation. We specifically orient on professional motivation, as ii is the 
component if the professional activity and readiness for the service of the Armed Forces of Ukraine officer. Professional 
motivation is formed as a result of creative pedagogic interaction. In the process of professional readiness formation of 
the Armed Forces of Ukraine officer the motivation is defined by the following conditions: training and education on 
the optimal difficulty level, subdued to the requirements of the general curriculum, as well as traits and capacities of 
the individual development area; individualization of the educational process, as to enable everyone to have and feel 
their own experience; usage of pedagogic and moral system of assessment as the objective indicator for the individual 
achievements, not as a mean of encouragement or punishment.

The significance of the pedagogic conditions in the educational process оf the higher military educational institution 
proves, that the process of effective servicemen preparation depends on properly selected pedagogic conditions as a basis 
for the system of educational process organization. Pedagogic conditions are seen as the factors, ensuring effectiveness 
of the educational process pf the higher military educational institution.

The pedagogic conditions of preparation of the future Armed Forces of Ukraine officers for their service in the 
military lyceums are:

– creation of professionally oriented educational environment in the higher military educational institution using 
modular education;

– rationale for the content of preparation system of the future Armed Forces of Ukraine officers for their future 
mentoring activity for the military lyceums personnel on the basis of disciplines “Scientific World Image”, “Pedagogics 
and Military Education”, where the objectives, tasks, principles, methods and specifics are accounted of the formed 
preparedness of the Armed Forces of Ukraine officer for military service in the military lyceums;

– ensuring interdisciplinary connections, creating favourable conditions for streamlined development of the systematic 
education process of the future officers preparation;

– motivation during the preparation of the Armed Forces of Ukraine officers for their further service in the military 
lyceum;

– employment of interactive education modes.
According to the pedagogic conditions developed the content of curriculum of psychological pedagogic preparation 

of the Armed Forces of Ukraine officer for their military service in the military lyceums should reflect fullness and 
completeness of knowledge, history of the armed forces development on the lands of Ukraine and the modern status of 
homeland protection from the aggressor. 

Key words: pedagogic conditions, preparedness formation, higher military educational institutions, military lyceums, 
humanitarian education, Armed Forces of Ukraine officers.

Постановка проблеми. Педагогічна система 
може успішно функціонувати і розвиватися лише 
за дотримання певних умов. Специфічною рисою 
поняття «педагогічні умови» є те, що вони вклю-
чають у себе елементи всіх складників процесу 

навчання і виховання: цілі, зміст, методи, форми, 
засоби (Рижиков: 178).

За сучасних умов розвитку освіти України, у т. ч.  
військової, усвідомленою стала потреба у новій 
стратегії підготовки майбутніх військових фахів-
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ців, яка вилилася у вимогах щодо зміни тради-
ційної системи. Система підготовки військовос-
лужбовців повинна змінити цілі освіти загалом і 
спеціальності зокрема, її зміст і технології, щоб 
бути ефективною в теперішній ситуації. Необхід-
ною умовою формування готовності майбутніх 
офіцерів Збройних сил України до професійної 
діяльності у військових ліцеях є спеціальна психо-
лого-педагогічна підготовка курсантів вищих вій-
ськових начальних закладів до подальшого прохо-
дження військової служби у військових ліцеях та 
участі в освітньо-виховному процесі підготовки 
ліцеїстів. Теоретичною основою ефективної про-
фесійної підготовки є педагогічні умови.

Аналіз досліджень. Аналіз психолого-педаго-
гічних і філософських наукових джерел свідчать, 
що проблема сутнісного та змістового аналізу 
поняття «педагогічні умови» розглядається вче-
ними в різних аспектах. Теоретичними основами 
дослідження стали праці провідних представників 
наукових напрямів, проблематика яких корелює 
такі питання: філософсько-теоретичного трак-
тування поняття «педагогічні умови» (В. Бусел, 
Г. Коджаспірова, О. Коджаспіров та ін.), проблеми 
підготовки спеціалістів у військовій педагогіці 
(І. Бахов, О. Діденко, О. Колісник, А. Кучерявий, 
В. Маслов, М. Нещадим, В. Рижиков та ін.); тео-
ретичні основи педагогічного процесу й умов, за 
яких він протікає (Ю. Бабанський), педагогічних 
умов та аспектів підготовки військовослужбовців 
(В. Адрєєв, С. Бурий, О. Маслій, О. Прохоров, 
В. Телелим, В. Шемчук та ін.).

Мета статті – визначення необхідних і достат-
ніх педагогічних умов для ефективного процесу 
формування професійної готовності майбутніх 
офіцерів Збройних Сил України (далі – ЗСУ) до 
професійної діяльності у військових коледжах.

Виклад основного матеріалу. Автори «Вели-
кого тлумачного словника сучасної української 
мови» пропонують одну з дефініцій поняття 
«умови»: це «правила, які існують або вста-
новлені в тій чи іншій галузі життя, діяльності, 
забезпечують нормальну роботу чого-небудь» 
(Бусел: 1505). У педагогічному словнику термі-
носполучення «організація діяльності» схаракте-
ризоване як процес об’єднання людей і засобів 
для досягнення поставленої мети (Коджаспіров, 
Коджаспірова, 2005: 224).

Із цитованих дефініцій випливає, що «орга-
нізувати» означає: 1) зосередити, мобілізувати, 
спрямовувати; 2) чітко налагодити, належно впо-
рядковувати що-небудь (Бусел: 853).

У різних галузях функціонування людської 
діяльності виокремлено низку організаційних 

напрямів: організаційно-господарський, органі-
заційно-політичний, організаційно-методичний, 
організаційно-творчий, організаційно-технічний 
(Бусел: 853). У пропонованому дослідженні увагу 
зосереджено на педагогічних умовах провадження 
професійної підготовки авіаційних фахівців.

Науковець В. І. Андрєєв вважає, що педагогічні 
умови – це «обставини процесу навчання, які є 
результатом цілеспрямованого відбору, констру-
ювання і застосування елементів цілей, змісту, 
методів, а також організаційних форм навчання 
для досягнення певних дидактичних цілей» 
(Андрєєв: 342).

Ю. К. Бабанський зазначає, що ефективність 
педагогічного процеcу закономірно залежить від 
умов, за яких він протікає (відповідно, педагогічні 
умови повинні враховувати різні аспекти діяль-
ності тих, хто навчається) (Бабанський: 432). Так, 
Ю. К. Бабанский за сферою спливу виділяє дві 
групи умов функціонування педагогічної системи: 
зовнішні (природно-географічні, суспільні, вироб-
ничі, культурні, оточуючого середовища) і вну-
трішні (навчально-матеріальні, гігієнічні, морально-
психологічні, естетичні) (Бабанський: 432).

Проведення факторного аналізу наукових 
праць О. Прохорова дає підстави стверджувати, 
що педагогічні умови як забезпечення якісної 
професійної підготовки майбутніх офіцерів поді-
ляються на: організаційні (забезпечення відпо-
відної матеріально-технічної бази, укомплектова-
ність педагогічними кадрами відповідного рівня, 
упровадження нових форм організації освіт-
нього процесу, створення професійного серед-
овища через міжсуб’єктну взаємодію зі студентом  
і потенційним замовником); методичні (удоско-
налення науково-методичного забезпечення освіт-
нього процесу, функціонування системи методич-
ної допомоги викладачам); психолого-педагогічні 
(забезпечення позитивної мотивації навчання, 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії у системі «викла-
дач – студент»; індивідуалізація і диференціація 
освітнього процесу) (Прохоров: 322–332).

Особливістю широкого застосування в освіт-
ньому процесі вищого військового начального 
закладу (далі – ВВНЗ) М. Нещадим уважає: 
методи співпраці, діалогічної взаємодії, дослі-
дження, проектування, моделювання, проблемне 
навчання; інформаційні комп’ютерні технології; 
планування, жорсткий контроль за освітньою 
діяльністю. На його думку, деякі автори ото-
тожнюють ефективність із продуктивністю або 
результативністю освітньої діяльності, інші роз-
глядають її з результативно-витратного погляду 
(Нещадим: 552–553).
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Проаналізувавши чинники, що впливають 
на професійне самовдосконалення майбутніх 
офіцерів-прикордонників, О. В. Діденко запро-
понував такі педагогічні умови: формування  
соціально-психологічного середовища, сприят-
ливого для професійного самовдосконалення; 
розвиток мотивації щодо професійного самовдос-
коналення та її відповідність реальним вимогам 
майбутньої професійної діяльності офіцера; педа-
гогічне керівництво професійним самовдоскона-
ленням курсантів з урахуванням їх індивідуально-
психологічних особливостей (Діденко: 20).

У своєму науковому пошуку О. Маслій пере-
конливо доводить, що педагогічні умови форму-
вання офіцера як фахівця – це такі обставини та 
способи управління й організації їх підготовки 
у ВВНЗ, що спрямовують розвиток професійно 
важливих для означеної сфери якостей особис-
тості на поставлену мету і спонукають до розви-
тку загальної здатності встановлювати на основі 
системного комплексу професійних знань, умінь, 
досвіду, ціннісних характеристик і професійно 
важливих у цій сфері особистісних якостей при-
чинно-наслідкові зв’язки й адекватно впливати на 
процес виконання функцій і завдань в означеній 
сфері військової діяльності (Маслій: 198–206).

Запровадження системного підходу за стій-
ких міжпредметних взаємозв’язків і є запорукою 
забезпечення усталеної взаємодії навчальних дис-
циплін, а саме «Науковий образ світу», «Педаго-
гіка та військове навчання» нададуть можливість 
утворити теоретичне підґрунтя для обґрунтування 
педагогічних умов готовності майбутніх офіце-
рів ЗСУ до професійної діяльності у військових 
ліцеях. Вище перелічені навчальні дисципліни 
слугують основою для подальшого проведення 
формувального педагогічного експерименту 
готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до професій-
ної діяльності у військових ліцеях.

Як зазначає В. А. Шемчук, методично-орга-
нізаційні умови освітнього процесу ВВНЗ – це 
застосування професійно орієнтованих методик 
і дидактичних технологій проведення навчаль-
них заходів, які мають методично обґрунтовано 
стимулювати розвиток і вдосконалення процесів 
мислення з урахуванням вікових особливостей, 
військово-професійного й управлінського досвіду, 
майбутніх кар’єрних перспектив і посадових ком-
петенцій майбутніх офіцерів; забезпечення роз-
витку основ управлінської культури курсантів у 
освітній діяльності (Шемчук: 20).

Як відзеачає О. Прохоров, щоб формувати 
готовність майбутніх офіцерів до професійної 
діяльності, необхідно управляти процесом розви-

тку особистості, бути компетентним менеджером. 
Поняття «професійної компетентності» у менедж-
менті військового виражає єдність його теоретич-
ної та практичної готовності в цілісній структурі 
особистості та характеризує його професіоналізм 
(Прохоров: 322–332).

Характеризує у своїх дослідженнях С. В. Бурий 
педагогічні умови, як заходи освітнього процесу, 
які забезпечують суб’єктну поведінку курсантів, 
створюють сприятливі умови для них як повноцін-
ного суб’єкта освітнього процесу (Бурий: 29–36).

До педагогічних умов формування готовності 
майбутніх офіцерів ЗСУ до професійної діяль-
ності у військових ліцеях ми відносимо:

– створення професійно орієнтованого освіт-
нього середовища у ВВНЗ з допомогою модуль-
ного навчання;

– обґрунтування змісту системи підготовки 
майбутніх офіцерів ЗСУ до майбутньої вихов-
ної діяльності учнів військових ліцеїв на основі 
навчальних дисциплін «Науковий образ світу», 
«Педагогіка та військове навчання», де врахо-
вано цілі, завдання, принципи, методи і специфіку 
сформованої готовності офіцера ЗСУ до похо-
дження військової служби у військових ліцеях;

– забезпечення міжпредметних зв’язків між 
навчальними дисциплінами, які створюють спри-
ятливі умови, для цілеспрямованого розвитку сис-
темного освітнього процесу підготовки майбутніх 
офіцерів;

– мотивація при підготовці офіцерів ЗСУ до 
подальшої служби у військових ліцеях;

– застосування інтерактивних методів 
навчання.

Курсанти ВВНЗ у процесі навчання повинні 
оволодіти основами гуманітарних навчальних 
дисциплін, які необхідні для формування готов-
ності майбутніх офіцерів ЗСУ до професійної 
діяльності у військових ліцеях, науково-методич-
ними й організаційно-педагогічними вміннями 
щодо підготовки та виховання юнаків до служби 
у Збройних Силах України.

Проведений вище аналіз наукових праць зна-
чення педагогічних умов в освітньому процесі 
вищого військового навчального закладу перекон-
ливо доводить, що процес ефективної підготовки 
військовослужбовців залежить від правильно 
вибраних педагогічних умов як основи системи 
організації освітнього процесу. Під педагогіч-
ними умовами розуміємо чинники, які забезпечу-
ють ефективність організації освітнього процесу 
військового навчального закладу.

З різних видів мотивації ми орієнтуємося на про-
фесійну мотивацію, оскільки вона є складником  
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професійної діяльності та готовності офіцера ЗСУ 
до служби. Професійна мотивація формується 
внаслідок творчої педагогічної взаємодії. У про-
цесі формування професійної готовності офіцера 
ЗСУ мотивація визначається такими умовами: 
навчання на оптимальному рівні складності, який 
підпорядкований вимогам виконання загальної 
програми освітнього процесу, а також властивос-
тями та можливостями зони актуального розвитку 
кожного; індивідуалізація процесу навчання, щоб 
надати можливість кожному з них пережити і від-
чути власний досвід; застосування педагогічної й 
моральної системи оцінок як об’єктивного показ-
ника індивідуальних досягнень особи, а не засобу 
його заохочення чи покарання (Бахов: 45–49).

Педагогічна умова, яка стосується застосу-
вання інтерактивних методів навчання. Обира-
ючи інтерактивні методи навчання, ми виходимо 
з того, що ці методи передбачають суттєві зміни 
методики підготовки офіцерів. Освітній процес 
стає більш активним і продуктивним, оскільки 
інтерактивне навчання передбачає застосування 
таких методів навчання, як рольові та ділові ігри, 
«мозкова атака», круглий стіл, тренінги, метод 
проектів, створення професійних ситуацій. Ці 
методи ефективно сприяють формуванню про-
фесійних умінь і навичок, створюють атмосферу 
співробітництва, забезпечують мотивацію освіт-
нього процесу (Рижиков: 61–64).

З огляду на те, що педагогічні умови представ-
ляють істотний компонент комплексу об’єктів, з 
наявності яких виходить порядок існування цього 
явища, і що дана категорія відображає ставлення 
предмета до навколишніх явищ, без яких він існу-
вати не може, під педагогічними умовами освіт-
нього процесу військового навчального закладу 
ми розуміємо обставини процесу навчання і вихо-
вання, які є результатом відбору, конструювання 
і застосування елементів з цілі, форм, методів і 
засобів навчання і виховання, що сприяють ефек-
тивному вирішення поставлених завдань.

Висновки. При відборі оптимального змісту 
педагогічних умов формування готовності май-
бутніх офіцерів ЗСУ до професійної діяльності 
у військовому ліцеї необхідно керуватися такими 
критеріями:

1) відбір і побудова змісту спеціальної пси-
холого-педагогічної підготовки майбутніх офі-
церів, яка враховує структуру і зміст спеціальної 
предметної підготовки курсантів до проходження 
служби у військових ліцеях;

2) відбір і побудова змісту патріотично-психо-
логічної підготовки у індивідуальному підході до 
навчання;

3) зміст програм навчальних дисциплін «Нау-
ковий образ світу», «Педагогіка та військове 
навчання», який має проблемно-дискусійний 
характер;

4) відбір головного і суттєвого у змісті про-
грами патріотичної підготовки для майбутнього 
обрання служби у військових ліцеях з метою під-
готовки молодого покоління до служби у Зброй-
них Силах.

Відповідно розроблених педагогічних умов 
зміст програми із психолого-педагогічної під-
готовки, майбутніх офіцерів ЗСУ до служби у 
військових ліцеях, повинен відображати ємність  
і повноту знань, історію розвитку Збройних Сил на 
теренах України та сучасний стан проблем захисту 
рідної землі від агресора. Програма підготовки 
повинна ґрунтуватися на дидактичних принципах, 
а саме закономірності, фундаментальності. Вико-
нання принципу фундаментальності при виборі 
змісту патріотичного виховання передбачає враху-
вання наступних критеріїв: відображення базової 
науки при її проектуванні, орієнтація на комплек-
сність отримання знань, забезпечення приємності і 
неперервності, доступність зміст модулів.

Подальше дослідження полягає у розробці 
моделі підготовки курсантів – майбутніх офіцерів 
ЗСУ до військової служби у військових ліцеях, 
заснованої на розроблених педагогічних умовах.
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