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СУБ’ЄКТНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

У статті аналізується актуальна педагогічна проблема формування професійної суб’єктності майбутніх 
офіцерів Збройних сил України в процесі здобуття військово-професійної освіти у вищих військових навчальних 
закладах. Одним із шляхів вирішення зумовленої потреби є використання суб’єктно-діяльнісного методологічно-
го підходу до формування професійної суб’єктності майбутніх офіцерів. 

З’ясовано, що провідним інтегральним принципом суб’єктно-діяльнісного підходу до формування професійної 
суб’єктності майбутніх офіцерів є визнання учасників освітньої діяльності вищих військових навчальних закладах 
як повноправних її суб’єктів, що зумовлює створення сприятливих для цього організаційних та педагогічних умов 
та є одним із пріоритетних під час військово-професійної підготовки майбутніх офіцерів. Акцентовано увагу на потен-
ціалі суб’єктно-діяльнісного підходу щодо створення дієвих передумов до розвитку професійної суб’єктності майбут-
нього офіцера через діяльнісний складник з урахуванням суб’єктивних психічних особливостей кожного курсанта. 

Визначено, що реалізація вимог суб’єктно-діяльнісного підходу в процесі формування професійної суб’єктності май-
бутніх офіцерів передбачає формування ціннісно-мотиваційної та когнітивної сфер майбутньої військово-професійної 
діяльності, індивідуалізацію та диференціацію їх професійної підготовки з урахуванням індивідуально-психологічних 
особливостей, цілей, цінностей, вимог та особливостей майбутньої військово-професійної діяльності.

Здійснено узагальнення поглядів науковців на потенціал суб’єктно-діяльнісного методологічного підходу до форму-
вання та подальшого розвитку професійної суб’єктності майбутнього офіцера з позицій сучасної педагогічної науки. 

Ключові слова: суб’єкт, діяльність, професійна суб’єктність, суб’єктний підхід, офіцер, вищий військовий 
навчальний заклад.
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SUBJECTIVE ACTIVITY APPROACH TO FORMATION OF PROFESSIONAL 
SUBJECTIVITY OF FUTURE OFFICERS OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE

The article analyzes the current pedagogical problem of forming the professional subjectivity of future officers 
of the Armed Forces of Ukraine in the process of obtaining military professional education in higher military educational 
institutions. One of the ways to solve the conditioned need is to use the subject-activity methodological approach to 
the formation of professional subjectivity of future officers.

It was found that the leading integral principle of the subject-activity approach to the formation of professional 
subjectivity of future officers is the recognition of participants in educational activities of higher military educational 
institutions as its full subjects, which creates favorable organizational and pedagogical conditions and is one 
of the priorities during the military training of future officers. Emphasis is placed on the potential of the subject-activity 
approach to create effective conditions for the development of professional subjectivity of the future officer through 
the activity component, taking into account the subjective mental characteristics of each cadet.

It is determined that the implementation of the requirements of the subject-activity approach in the process of forming 
the professional subjectivity of future officers involves the formation of value-motivational and cognitive spheres of future 
military-professional activity, individualization and differentiation of their training taking into account individual 
psychological features, goals, values, requirements and features of future military-professional activity.

The generalization of the views of scientists on the potential of the subject-activity methodological approach to the formation 
and further development of the professional subjectivity of the future officer from the standpoint of modern pedagogical science.

Key words: subject, military-professional activity, reflection, reflexive culture, officer, higher military educational 
institution, subject approach.
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Капiнус О. Суб’єктно-дiяльнiсний пiдхiд до формування професiйної суб’єктностi майбутнiх ...

Постановка проблеми. Забезпечення тео-
ретико-методологічного підґрунтя вироблення 
поглядів на оптимальні шляхи формування 
та розвитку професійної суб’єктності майбутніх 
офіцерів під час професійної підготовки у вищих 
військових навчальних закладах (далі – ВВНЗ) 
здійснюється через системне бачення методоло-
гічних основ їх реалізації у освітньому процесі 
закладу освіти, вивчення, узагальнення та роз-
робку методологічних принципів формування 
професійної суб’єктності майбутніх офіцерів, 
що є передумовою конкретизації напрямів досяг-
нення та реалізації означеної мети в практичній 
діяльності. 

Провідні суб’єктні якості майбутнього офіцера 
формуються в процесі отримання професійної 
освіти, розвиваються та вдосконалюються в про-
фесійній діяльності на різних етапах становлення 
та розвитку особистості як її суб’єкта, що зумов-
лює пошук дієвих шляхів підвищення ефектив-
ності функціонування системи військово-профе-
сійної підготовки.

Оптимальним варіантом вирішення цієї 
проблеми є використання основних положень 
суб’єктно-діяльнісного методологічного підходу 
до побудови освітнього процесу ВВНЗ через залу-
чення майбутнього офіцера до професійної освіти 
як військовослужбовця та квазіпрофесійної – як 
офіцера діяльності, що має своїм наслідком роз-
виток індивідуальних якостей курсанта відпо-
відно до потреб професії. 

Аналіз досліджень. У контексті дослідження 
питання розробки науково-обґрунтованих підхо-
дів до процесу професіоналізації фахівця мето-
дологічні положення суб’єктно-діяльнісного 
підходу були в спектрі уваги К. Абульханової-
Славської, Г. Балла, А. Брушлинського, Л. Вигот-
ського, О. Леонтьева, Б. Ломова, С. Рубінштейна, 
В. Шадрікова та інших. 

У сучасному науковому дискурсі питання 
дослідження суб’єктно-діяльнісного підходу не 
втрачає актуальності та здійснюється І. Бехом, 
І. Зязюном, В. Моляко, В. Осьодлом, В. Татенком, 
В. Ягуповим та іншими.

Питання навчання і виховання майбутніх 
офіцерів, формування їх суб’єктності досліджу-
вали як вітчизняні (Ш. Амонашвілі, Ю. Бабан-
ський, О. Барабанщиков, І. Бех, Г. Васянович, 
С. Гончаренко, М. Данилов, К. Дурай-Новакова, 
М. Д’яченко, А. Дьомін, Л. Занков, І. Зязюн, 
Л. Кандибович, Л. Карамушка, Н. Коломінський, 
Г. Костюк, В. Кремень, І. Лернер, В. Лутай, 
О. Молл, В. Моляко, М. Нещадий, Н. Ничкало, 
А. Петровський, О. Романовський, О. Савченко, 

С. Сисоєва, О. Сухомлинська, В. Ягупов, М. Ярма-
ченко та інші), так і зарубіжні учені (К. Арджі-
ріс, Г. Емерсон, Ч. Бернард, М. Вебер, П. Друкер, 
Д. Макгрегор, А. Маслоу, Е. Мейо, Ф. Тейлор, 
А. Файоль, М. Фоллет). Окремі аспекти підготовки 
офіцерів у ВВНЗ були в спектрі наукового пошуку 
С. Каплун, С. Морозова, А. Троца та інших. 

Мета статті – теоретико-методологічне 
обґрунтування потенціалу та шляхів впрова-
дження суб’єктно-діяльнісного підходу до фор-
мування професійної суб’єктності майбутніх офі-
церів у процесі військово-професійної підготовки 
у ВВНЗ. 

Виклад основного матеріалу. Визначаючи 
діяльність як загальну універсальну форму вза-
ємодії людини зі світом та як спосіб організації 
її активності, сутнісні характеристики якої несуть 
відбиток специфічного характеру її детермінації 
в умовах людського способу буття, ми можемо 
розглядати людину як «суб’єкт, який володіє сві-
домістю і будує за її посередництвом свою діяль-
ність. Процеси творення і творіння людиною своєї 
діяльності знаменують початок розвитку його 
особистості» (Давидов, 1988), тоді як суб’єктність 
є проявом форми активності особистості в різних 
видах діяльності.

Потреба в будь-якій діяльності, на думку 
О. Леонтьєва, «одержує своє визначення в її пред-
меті – вона повинна знайти себе в ній» (Леон-
тьєв, 2004: 303). Схожі погляди ми знаходимо 
у С. Рубінштейна, який підкреслював, що «усяка 
дія виходить із мотиву» (Рубінштейн, 2003: 187), 
зазначаючи при цьому, що власна активна діяль-
ність людини як один із основних чинників фор-
мування особистості, яка, на його думку, виступає, 
з одного боку, як умова діяльності, а з іншого – як 
її продукт.

Конкретизація ролі діяльності у формуванні 
суб’єкта, здійснена К. Абульхановою-Славською, 
дозволила дослідниці визначити особистість «як 
суб’єкт, який випрацьовує індивідуальний спосіб 
організації діяльності» (К. Абульханова-Славська, 
1995). Цей спосіб, на думку науковця, «відповідає 
якостям особистості, її ставленню до діяльності 
<…> і вимогам, об’єктивним характеристикам 
власне цього виду діяльності. Спосіб діяльності 
є більш менш оптимальним інтегралом, компози-
цією цих основних параметрів. Суб’єкт є інтегру-
ючою, центральною, координуючою інстанцією 
діяльності. Він погоджує всю систему своїх інди-
відних, психофізіологічних, психічних і, врешті-
решт, особистісних можливостей, особливостей 
з умовами та вимогами діяльності не парціально, 
а цілісно» (Абульханова-Славська, 1995: 91).
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Вихідним методологічним принципом 
суб’єктно-діяльнісного підходу, за С. Рубінштей-
ном, є принцип єдності свідомості і діяльності. 
Науковець зазначав: «суб’єкт у своїх діяннях не 
тільки виявляється і проявляється, він у них тво-
риться і визначається. Тим, що він робить, можна 
визначити те, чим він є, тобто напрямом його 
діяльності можна визначати і формувати його 
самого» (Рубінштейн, 2003: 226).

Аналіз напрацювань науковців, що скла-
дає систему ідей суб’єктно-діяльнісного під-
ходу, та дослідження суб’єктно-діяльнісного 
підходу та суб’єктності сучасними науковцями 
(І. Бех, І. Зязюн, В. Осьодло, В. Татенко, В. Ягу-
пов та ін.) дозволяє виокремити наступні методо-
логічні положення, які стануть основою побудови 
концепції формування професійної суб’єктності 
майбутнього офіцера з використанням провідних 
ідей суб’єктно-діяльнісного підходу: 

– військово-професійна діяльність (первинна 
як курсанта та майбутня військово-професійна як 
офіцера) завжди суб’єктна, оскільки здійснюється 
в умовах спільної діяльності її суб’єктів – учас-
ників освітньої діяльності у ВВНЗ та військовос-
лужбовців різних категорій під час виконання 
службово-бойових завдань у військових частинах 
та підрозділах Збройних сил України; 

– військово-професійна діяльність як кур-
санта, так і офіцера передбачає суб’єкт-суб’єктну 
взаємодію;

– у військово-професійній діяльності офіцера 
його професійна суб’єктність є обов’язковою 
умовою успішного виконання функціональних 
обов’язків, що своєю чергою забезпечує актуалі-
зацію, розвиток та подальше його вдосконалення 
як повноцінного суб’єкта цієї діяльності.

Ці методичні положення є основою побудови 
освітньо-виховного простору ВВНЗ та, як наслі-
док, особистого простору формування професій-
ної суб’єктності майбутнього офіцера, оскільки 
«…сконструйований суб’єктом простір містить 
найбільш значущі події та явища діяльності, які 
є вираженням власної індивідуальності як зна-
чущої й потрібної для себе та інших (самовира-
ження), самоздійснення (реалізація своїх потен-
цій), самоутвердження, самостійності (здатність 
до планування, регулювання цілеспрямованості 
власної діяльності, рефлексії й саморефлексії), 
творчості (здатність до автономної поведінки, 
саморегуляції й міжсуб’єктної взаємодії), само-
освіти, упевненості в собі, послідовності в досяг-
ненні цілей, умінні відстоювати свої права тощо» 
(Максименко, 2010: 5), що є визначальним орі-
єнтиром у побудові та реалізації системи роботи 

усіх учасників освітнього процесу як повноправ-
них його суб’єктів, до яких ми відносимо нау-
ково-педагогічних працівників, адміністративно-
командний склад та курсантів, спрямованої на 
формування та подальший розвиток професійної 
суб’єктності майбутнього офіцера. 

Провідною ідеєю суб’єктно-діяльнісного під-
ходу в дослідженні проблеми формування профе-
сійної суб’єктності майбутніх офіцерів, на наше 
переконання, є твердження, що її формування 
відбувається під час виконання курсантом пер-
винної військово-професійної діяльності як вій-
ськовослужбовцем та квазіпрофесійної – як май-
бутнім офіцером як її повноправним суб’єктом. 
При цьому, як зазначає В. Козаков, «за суб’єктно-
діяльнісного підходу провідним процесом діяль-
ності є навчально-пізнавальна діяльність суб’єкта 
навчання», до складу якої науковець включає: 
«суб’єкт, процес, предмет, засоби, умови та про-
дукт» (Козаков, 1990). 

Визначаючи показники професіоналізму вій-
ськового фахівця та офіцера зокрема, ми опирати-
мемось на авторитетний погляд В. Ягупова, який 
серед інших виокремлює психологічні показ-
ники, які, на думку науковця, дозволять офіцеру 
успішно діяти в бойових (екстремальних) умовах:

– суб’єктна компетентність;
– військово-професійна компетентність як 

представника конкретного виду ЗСУ та роду 
військ;

– професійна компетентність як представ-
ника конкретної військової спеціальності;

– розвиненість особистісних і професійно 
важливих якостей і рис як фахівця екстремаль-
ного виду діяльності (наявність об’єктивної 
Я-концепції як військовослужбовця та як про-
фесіонала, внутрішньої мотивації до військово-
професійної діяльності, організованість, пра-
цездатність, мобілізованість, відповідальність, 
військово-професійна і особистісна зрілість, 
практичне мислення як конкретного військового 
спеціаліста тощо);

– чітке формулювання професійно важливих 
цілей службової діяльності та їх спрямована реа-
лізація;

– володіння сучасними технологіями і мето-
диками реалізації службових компетенцій;

– низький рівень залежності в процесі реалі-
зації службових компетенцій від зовнішніх чин-
ників;

– успішність, продуктивність і ефективність 
військово-професійної діяльності (Ягупов, 2010).

Застосування суб’єктно-діяльнісного підходу 
у професійній підготовці майбутніх офіцерів 
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сприятиме реалізації їхніх суб’єктних проявів, до 
яких ми відносимо: усвідомлення необхідності 
розвитку професійної та фахової компетентнос-
тей для становлення суб’єктом військово-профе-
сійної діяльності; усвідомлення необхідності про-
фесійного та фахового вдосконалення, зростання 
й реалізації кар’єрних перспектив; здатність про-
фесійно визначати свої фахові потреби й шукати 
оптимальні шляхи їх вирішення; свідома само-
регуляція і самодетермінація своєї поведінки 
й діяльності як її суб’єкта; свідомий вибір тієї чи 
іншої суб’єктної позиції в навчальному процесі; 
намагання внести свій життєвий, а інколи і профе-
сійний досвід у процес навчання (Ягупов, 2013) 
та подальший розвиток офіцером його професій-
ної суб’єктності. 

Однією із визначальних переваг застосування 
суб’єктно-діяльнісного підходу є можливість 
отримання під час оцінювання готовності майбут-
нього офіцера до виконання службово-бойових 
завдань після закінчення ВВНЗ об’єктивної кар-
тини придбаних офіцером знань, умінь і навичок 
та діагностики рівня сформованості емоційно-
вольових якостей та управлінських компетент-
ностей, визначити його здатність діяти в екстре-
мальних умовах – тобто в бойовій обстановці, що 
є визначальним під час ухвалення рішення щодо 
призначення випускника на посади для подаль-
шого проходження служби. Як зазначає В. Ягупов, 
«суб’єктно-діяльнісний підхід до військово-про-
фесійної підготовки допускає знання індивідуаль-
них особливостей, стилів діяльності слухача як 
суб’єкта, вміння діагностувати і прогнозувати їх 
вплив на успішність розвитку військово професій-
ної та спеціальної видів компетентності. Освіта, 
орієнтована на розвиток особливостей, здібнос-
тей, індивідуальності особистості офіцера, здій-
снюється тільки в процесі рівноправного парт-
нерства в спільній розвиваючій діяльності учнів 
і педагогів (Ягупов, 1999).

Серед переваг суб’єктно-діяльнісного підходу 
у формуванні професійної суб’єктності, основу 
якого складають як концептуальні ідеї сучасних 
тенденцій розвитку системи вищої освіти Укра-
їни та військової освіти зокрема, так і педагогічні 
традиції професійної підготовки майбутніх офіце-
рів, ми виокремлюємо наявний потенціал у його 
використанні щодо реалізації ефективної вза-
ємодії між усіма суб’єктами освітньої діяльності 
ВВНЗ: науково-педагогічними працівниками, 
адміністративно-командним складом та курсан-
тами як його суб’єктами, становлення та розвиток 
суб’єкт-суб’єктних відносин, забезпечення спря-
мованості освітньої діяльності на формування 

суб’єктних якостей майбутніх офіцерів як основи 
формування їхньої професійної суб’єктності. 

Реалізація основних вимог суб’єктно-
діяльнісного підходу в процесі формування про-
фесійної суб’єктності майбутніх офіцерів під час 
навчання у ВВНЗ передбачає:

– гармонізацію ціннісно-мотиваційного, ког-
нітивного, діяльнісного і рефлексивного видів 
формування курсантів як суб’єктів майбутньої 
військово-професійної  діяльності в частинах 
та підрозділах ЗСУ;

– формування ціннісно-мотиваційної сфери 
первинної (як курсантів ВВНЗ) та майбутньої вій-
ськово-професійної діяльності як офіцерів ЗСУ;

– формування когнітивної сфери майбутньої 
військово-професійної діяльності курсантів як 
військовослужбовців, як управлінців та як фахів-
ців окремого напрямку військово-професійної 
діяльності;

– формування у курсантів діяльнісної сфери 
майбутньої військово-професійної діяльності;

– формування рефлексивної сфери майбут-
ньої військово-професійної діяльності курсантів;

– індивідуалізацію та диференціацію їх про-
фесійної підготовки з урахуванням індивідуально-
психологічних особливостей, цілей, цінностей, 
вимог та особливостей майбутньої військово-про-
фесійної діяльності.

У використанні ключових ідей та принципів 
суб’єктно-діяльнісного підходу до формування 
професійної суб’єктності майбутніх офіцерів 
ми виходитимемо із етапів суб’єктогенезу кур-
санта, визначальні з яких відбуваються у ВВНЗ: 

1) ухвалення рішення щодо вибору профе-
сії офіцера та становлення курсанта суб’єктом 
первинної військово-професійної діяльності як 
військовослужбовця, сприйняття культури про-
фесійної діяльності, внутрішнє схвалення її 
норм і правил, виникнення потреби у проявах 
суб’єктної поведінки;

2) усвідомлення курсантом себе як май-
бутнього військового професіонала – офіцера 
та суб’єкта військово-професійної діяльності;

3) побудова курсантом індивідуальної ієрархії 
цілей квазіпрофесійної діяльності як майбутнього 
офіцера та їх реалізація в просторі ВВНЗ;

4) усвідомлення курсантом себе як майбут-
нього офіцера та суб’єкта військово-професійної 
діяльності через визначену потребу ухвалення 
управлінських рішень;

5) становлення та розвиток суб’єктності 
випускника ВВНЗ – офіцера як наслідок автоном-
ності професійної діяльності та відповідальності 
за ухвалені рішення;
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6) саморефлексія офіцером результатів вій-
ськово-професійної діяльності як її суб’єкта.

Динаміка формування професійної 
суб’єктності майбутніх офіцерів під час навчання 
у ВВНЗ відбувається як наслідок реалізації мето-
дологічних функцій (за В. Ягуповим) професійної 
підготовки курсантів: 

– самооцінювання – усвідомлення курсантом 
особистісного, інтелектуального та професійного 
видів потенціалу і визначення стратегії, тактики 
і процесу їх актуалізації та реалізації в освітній, 
первинній військово-професійній та квазіпрофесій-
ній діяльності; 

– самопізнання – рефлексія і саморефлексія, 
усвідомлення себе самостійною, самокерованою 
особистістю, курсантом – майбутнім офіцером 
та суб’єктом військово-професійної діяльності;

– самоствердження – усвідомлення себе спо-
чатку як військовослужбовця, як курсанта ВВНЗ, 
з часом – як офіцера, вироблення ставлення до 
себе як до офіцера;

– самодетермінація – стимулювання курсан-
том та в перспективі офіцером власного професій-
ного становлення спочатку в процесі отримання 
професійної освіти, а в перспективі – військово-
професійної діяльності);

– саморегуляція – управління власною вій-
ськово-професійною, передусім навчальною, 
діяльністю як військовослужбовця з урахуванням 
обумовлених нормативними документами обме-
жень, поведінкою та професійним формуванням 
як майбутнього офіцера та як фахівця окремого 
напряму військово-професійної діяльності; 

– самореалізація – виявлення, розкриття та реа-
лізація своїх потенційних особистісних, інтелекту-
альних і професійних можливостей та здібностей 
як офіцера – військового професіонала;

– самоактуалізація – використання курсантом 
потенційних особистісних, інтелектуальних і про-
фесійних можливостей та здібностей в первинній 
військово-професійній, освітній та квазіпрофесій-
ній діяльності як офіцера.

З огляду на зазначене становлення майбут-
нього офіцера як професіонала відбувається 

відповідно до етапів розвитку особистості май-
бутнього офіцера як суб’єкта військово-профе-
сійної діяльності в частинах та підрозділах ЗСУ, 
оскільки без формування майбутніх офіцерів 
ЗСУ як суб’єктів військово-професійної діяль-
ності неможливо сформувати їх професійну 
суб’єктність. 

Висновки. Побудова освітньо-виховного 
процесу у ВВНЗ з використанням потенціалу 
суб’єктно-діяльнісного підходу визначається 
налагодженням ефективної взаємодії між усіма 
суб’єктами освітньої діяльності ВВНЗ (науково-
педагогічними працівниками, адміністративно-
командним складом та курсантами як його 
суб’єктами), формуванням культури суб’єкт-
суб’єктної взаємодії між ними та спрямованості 
освітньої діяльності на формування суб’єктних 
якостей майбутніх офіцерів як основи форму-
вання їхньої професійної суб’єктності.

Суб’єктно-діяльнісний підхід, який містить 
у собі провідні ідеї багатьох інших методоло-
гічних підходів (системного, діяльнісного, кон-
текстного, компетентнісного, особистісно-орі-
єнтованого тощо) та методологічні принципи 
активності, системності, суб’єктності, єдності 
свідомості та діяльності, провідним інтеграль-
ним принципом визначає визнання учасниками 
освітньої діяльності ВВНЗ курсанта як повно-
правного її суб’єкта, зумовлює створення спри-
ятливих для цього організаційних та педагогіч-
них умов у ВВНЗ та є одним із пріоритетних під 
час професійної підготовки майбутніх офіцерів, 
оскільки, крім забезпечення належного рівня 
опанування курсантом теоретичними знаннями 
з урахуванням суб’єктивних психічних особ-
ливостей кожного курсанта, через діяльнісний 
складник створює дієві передумови для розви-
тку його професійної суб’єктності. 

Перспективним напрямом подальших дослі-
джень вбачається розробка концепції формування 
професійної суб’єктності майбутнього офіцера 
в процесі здобуття військово-професійної освіти 
у ВВНЗ на основі провідних ідей суб’єктно-
діяльнісного підходу. 
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