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forms of work as scientific and practical conferences, pedagogical readings and pedagogical exhibitions
also influenced the expansion of knowledge in this field of education.
At the retraining courses for teachers, the lecturers focused on current issues of Marxist-Leninist
theory, pedagogy, psychology, theory and practice of educational work of preschool, in particular
on mastering the methodological aspects of the educational process with children of different ages.
Among the lecturers were the best employees of children’s educational institutions, employees
of the regional department of public education, the Teacher Training Institute, as well as the best
teachers of pedagogical schools and teachers of schools in the city. Both methodologists on a voluntary
basis and employees of the department of preschool education of the Teacher Training Institute were
engaged in the organization of pedagogical practice.
In the studied chronological period, special attention was paid to the study, generalization
and dissemination of advanced pedagogical experience, which was noted in all forms of retraining
and advanced training.
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ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
У статті описано сучасний стан розвитку системи військової освіти в Україні.
Зазначено, що сьогодні вища військова освіти є корпоративною системою підготовки
військових, основне призначення яких полягає у виконанні професійних завдань у конкретних
умовах. Звернуто увагу на те, що вища військова освіта надається у спеціалізованих закладах
вищої освіти та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти.
Акцентовано, що останніми роками вектор розвитку військової освіти України
спрямовано на вступ у НАТО, інтеграцію в ЄС та приведення чинної системи до відповідних
міжнародних стандартів. Зокрема, в Україні впроваджується проєкт «Професійна військова
освіта», спрямований на вдосконалення системи військової освіти та її законодавчої бази.
Висвітлено
сутність
та
зміст
спрощеної
системи
військової
освіти,
яка запроваджується сьогодні в Україні. Наведено приклади імплементації системи лідерських
курсів у вищі військові заклади освіти держави (Військовий інститут телекомунікацій
та інформатизації імені Героїв Крут, Національний університет оборони України імені Івана
Черняховського, Київський інститут Національної гвардії України).
Виділено провідні тенденції розвитку військової освіти в Україні на початку
ХХІ століття: удосконалення чинної законодавчої бази, що спрямована на інтеграцію світових
стандартів та нарощування власних військових спроможностей; перехід на перспективну
систему військової освіти, що передбачає припинення заочного навчання за держбюджетні
кошти та уведення системи лідерських L-курсів на заміну існуючим; створення відповідних
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умов для взаємовизнання та зарахування сертифікатів, які були отримані у вищих військових
закладах держав-членів НАТО; запровадження передових методів, засобів навчання, технологій,
що сприятимуть формуванню ключових компетентностей сучасних військових у контексті
світових вимог.
Ключові слова: військова освіта, тенденції, перспективна система військової освіти,
лідерські курси, початок ХХІ століття.
Постановка проблеми. У сучасних умовах наявності потенційних загроз
суверенітету та цілісності нашої держави особливо важливим є поповнення армії
України професійним офіцерським та сержантським складом, що сприятиме
зміцненню обороноздатності держави. Першорядним чинником цього є трансформація
алгоритму військової підготовки та освіти.
Система військової освіти повинна орієнтуватися на проблеми і завдання
функціональної сфери, забезпечувати постійне підвищення рівня професійної
кваліфікації офіцерів та військових Збройних сил України, оборони зі застосуванням
нових підходів щодо формування змісту, форм та методів здійснення військової освіти
задля високоякісної підготовки фахівців, операційної сумісності та координації
за оновленими стандартами та процедурами [9, с. 222].
Якісна військова освіти є основою інтелектуального, культурного, духовного,
фізичного розвитку особистості, успішної її соціалізації, запорукою розвитку
суспільства.
Актуальність дослідження трансформаційних процесів підготовки військових
в Україні зумовлена такими чинниками: прийняття останніми роками нових
нормативно-правових актів щодо оборонної та безпекової політики держави; реалізація
курсу на поглиблення партнерства з ЄС та НАТО щодо підготовки військових фахівців
та проведення відповідних, пов’язаних із цим заходами; необхідність перетворення
освітнього процесу підготовки військових (зокрема, підвищення його якості)
та спрямування на відбір, підготовку та перепідготовку керівних та науковопедагогічних кадрів [10].
Аналіз досліджень. Концептуальні засади реформування системи підготовки
військових фахівців в системі вищої освіти України закладено у працях М. Науменка,
М. Нещадима, Ю. Приходька, В. Телелима та ін. Окремі аспекти цієї проблеми
розкривають у своїх дослідженнях О. Бойко, О. Зеленська, А. Зельницький, І. Толок,
Ю. Черних та ін.
Мета статті – проаналізувати провідні тенденції розвитку військової освіти
в Україні в контексті світових та вітчизняних реформ на початку ХХІ століття.
Виклад основного матеріалу. Дефініція «військова освіта», як правило,
трактується як система знань за фундаментальними та спеціальними напрямами
воєнної справи, якими має володіти військовослужбовець під час практичної діяльності
як у разі бойових дій, так і у мирний час.
Р. Пилипчук зазначає, що військова освіта – це «різновид професійної освіти,
що має на меті підготовку фахівців з різних напрямків військової справи» [7].
М. Нещадим зауважує, що система військової освіти – це «сукупність
взаємопов`язаних складових, яка функціонує відповідно до притаманних
їй закономірностей і принципів та призначена для підготовки військових фахівців,
зміцнення бойової готовності Збройних Сил і створення матеріальних, інтелектуальних
і духовних цінностей в інтересах забезпечення національної безпеки та оборони
України» [5, с. 256].
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Тобто професійна військова освіта – це процес підготовки громадян України для
військової служби та виконання військового обов’язку, підвищення кваліфікації всіх
категорій військовослужбовців та перепідготовки військових спеціалістів під час
службового зросту чи зміни напрямку службової діяльності, супроводжуючий
констатацією досягнутого освітнього рівня [13, с. 261].
Як відомо, військова освіта (передусім, тактичного рівня) в усіх провідних країнах
світу – це корпоративна система підготовки військових фахівців, призначення яких –
виконання завдань, зумовлених специфікою функціонування збройних сил і потребою
їх застосування в конкретних умовах.
В Україні підготовка військових є складником державної системи освіти. До неї
входять 12 закладів вищої військової освіти та військові навчальні підрозділи інших
закладів вищої освіти. Серед перших 6 інститутів, 2 університети та 4 академії [1].
Останніми роками вектор розвитку військової освіти України все більше
спрямовується на вступ у НАТО, інтеграцію в ЄС та приведення чинної системи
до відповідних міжнародних стандартів.
Починаючи з 2018 року, відповідно до домовленостей глав постійних делегацій
держав, які входять до НАТО, та з метою прийняття обґрунтованих рішень щодо
доцільності застосування вимог та норм Альянсу, Збройними силами України мають
бути опрацьовані 219 стандартів та керівних документів НАТО та згідно прийнятих
рішень розроблені національні нормативно-правові акти та документи. Для активізації
цього процесу вже затверджено програму із військової стандартизації на 2021–
2023 роки, відповідно якій сплановано опрацювання останніх 62 стандартів НАТО
(проте їх кількість може бути істотно збільшена після схвалення нового пакету Цілей
партнерства) [6].
Сьогодні в нашій державі впроваджується проєкт «Професійна військова освіта»,
спрямований на вдосконалення системи військової освіти та чинної законодавчої бази,
що створює передумови для нарощування власних спроможностей.
Перетворення законодавчої бази передбачає також унесення відповідних змін
до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну
базу». Сподіваємося, що це буде зроблене найближчим часом.
Наразі (25.03.2021 р.) вже затверджено «Стратегію воєнної безпеки України».
Згідно цього документа, одним із пріоритетів забезпечення воєнної безпеки є «розвиток
систем військової освіти та підготовки особового складу для сил оборони,
запровадження освітньо-професійних програм підготовки офіцерського, сержантського
та старшинського складу з використанням досвіду бойових дій, методики підготовки,
принципів і стандартів НАТО», а також «прискорена професіоналізація Збройних Сил
України та інших складових сил оборони, розвиток військової освіти і науки» [11].
Відповідно до існуючої на сьогодні законодавчої бази, реформування військової
освіти в нашій країні передбачає:
1) розвиток Збройних сил України відповідно до стандартів НАТО;
2) створення єдиної системи підготовки оборонних сил з урахуванням досвіду
країн НАТО;
3) формування ефективної системи професійної військової освіти;
4) централізована підготовка особового складу сил оборони оперативного
та стратегічного рівнів;
5) професійна армія має стати школою лідерства, а професійна військова освіта –
підґрунтям для формування військової еліти держави;
6) реалізація принципу «Освіта упродовж військової освіти»;
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7) забезпечення якості вищої освіти та професійної військової освіти, яка
відповідає стандартам НАТО;
8) створення відповідних умов для взаємовизнання та зарахування сертифікатів, які
отримані у вищих військових закладах держав-членів НАТО [2].
З 2021 року в Україні законодавчо встановлено перехід на перспективну систему
військової освіти, що передбачає тісний зв’язок навчання з майбутньою діяльністю
військових. Зокрема, перед кожним наступним призначенням на посаду обов’язковим
є підвищення рівня військової освіти. Це, у свою чергу, вплине на те, що заочне навчання
за держбюджетні кошти буде припинене, оскільки тривале навчання є невиправданим
через стрімке старіння інформації. До того ж воно фінансово обтяжливе для нашої
держави.
Згідно з новим законодавством передбачається введення лідерських курсів для
офіцерів та, відповідно, тактичного, оперативного, стратегічного рівнів на заміну
існуючим на сьогодні оперативно-тактичному та оперативно-стратегічному. Така
модель уже впроваджена у країнах-членах НАТО.
Лідерські курси мають реалізуватися на трьох рівнях: L-2 (командно-штабний
курс), L-3 (курс об’єднаних штабів оперативного рівня), L-4 (курс вищого стратегічного
рівня для керівного складу).
L-2 та L-3 розділяє оперативно-тактичний рівень. На L-2 буде реалізована бригадна
тематика, а його метою є підготовка офіцерів для призначення на вищі посади. На L-3
(термін навчання – 6 місяців) – лише оперативна, що включає навчання веденню
об’єднаних, міжвидових операцій у змішаних групах без спеціалізації. На L-4 (термін
навчання – 6 місяців) запроваджуються серйозні змістові зміни, які передбачають
розмежування оперативного та стратегічного рівня: оперативний – операційне
планування та ведення всього спектру об’єднаних операцій; стратегічний – оборонний
менеджмент, планування, прийняття стратегічних рішень [15].
Схему перетворення системи військової освіти відповідно до стандартів НАТО
представлено на рисунку 1.
Держави-члени НАТО
ВИЩА ОСВІТА

Професійна освіта
(загальна)
L5: СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

PhD

L2: ВИД ЗБРОЙНИХ СИЛ:
JPME 1 (Component
command)

БАКАЛАВР
Формальна
військова освіта

L1: РІД ВІЙСЬК:
загальна для всіх, підготовка
за спеціалізацією

НАТО

Спеціалізовані курси
удосконалення фахової
компетентності
Спеціалізовані курси
удосконалення фахової
компетентності

’
ЄРА

МАГІСТР (цивільний
або військовий)

L3: МІЖВИДОВА
ПІДГОТОВКА:
JPME 2 (Joint Headquarters)

Спеціалізовані курси
удосконалення фахової
компетентності

КАР

L4: ПІДГОТОВКА ВИЩОГО
КЕРІВНОГО СКЛАДУ

УДОСКОНАЛЕННЯ
ФАХОВОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ

Спеціалізовані курси
удосконалення фахової
компетентності

Неформальна
військова освіта

Рис. 1. Спрощена схема військової освіти та підготовки у державах-членах НАТО
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У державах, які входять до Північноатлантичного альянсу, введені лідерські курси,
які за змістом, структурою та спрямованістю відповідають рівню сучасних бізнес-шкіл
стратегічного менеджменту.
В Україні нині майже всі заклади вищої військової освіти починають
упровадження спрощеної системи військової освіти.
Так, у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут
викладається фаховий курс тактичного рівня (L-1B), на якому навчають громадян
України і військовослужбовців, які раніше здобули освітній ступінь не нижче
«бакалавра», із подальшим присвоєнням військового звання «молодший лейтенант».
L-курси дозволяють здобувачам військової освіти набути тих сучасних знань
і навичок, які орієнтують їх на підготовку стратегічного рівня так само,
як це здійснюється у країнах НАТО [8].
У разі необхідності, кожен офіцер після закінчення вищезазначених курсів матиме
право вступу до магістратури.
Курси лідерства для офіцерів тактичного, оперативного та стратегічного рівня L-2,
L-3, L-4 започатковано і в Національному університеті оборони України імені Івана
Черняховського. Освітні програми для цих курсів адаптовано під широке використання
досвіду країн-членів НАТО. Вони спроєктовані у тісній співпраці з іноземними
партнерами. До реалізації вищезазначених програм активно долучаються іноземні
радники і партнери. А на сайті Національного університету оборони України [4]
представлені силабуси лідерських курсів рівнів L-3 та L-4.
Курсанти Київського інституту Національної гвардії України перейдуть
на навчання за перспективною системою військової освіти з 2022 року. Здобуття
професійної військової освіти в цьому закладі передбачає навчання на фахових курсах
L-1A, L-1B (взвод) та L-1С (рота) тактичного рівня, а далі – навчання на командноштабних курсах L-2 (батальйон-бригада). Наступний етап – підготовка на курсі L-3,
яка призначена для офіцерів об’єднаних штабів оперативного рівня у званнях
підполковник-полковник, а найвищим є курс L-4 для вищого керівного складу
стратегічного рівня (полковник-генерал) [3].
На особливу увагу заслуговує курс L-5 (див. рис. 1), в якому основний акцент
зроблено на розвиток лідерських здібностей адміралів/генералів та держслужбовців
міжвідомчої, міжурядової координації та взаємодії спрямованої на розробку спільних
стратегій та операцій у багатонаціональному середовищі, а також керування
структурними підрозділами Збройних сил України, Генерального штабу, Міністерства
оборони України, інших підрозділів, які керують питаннями оборони та безпеки
держави.
12 листопада 2021 року в Національному університеті оборони України імені
І. Черняховського відбулося робоче засідання щодо шляхів упровадження курсу
професійної військової освіти L-5 в освітній процес цього вишу. В обговоренні взяли
участь делегати країн-партнерів НАТО та керівний склад Міністерства оборони України,
Генерального штабу ЗС України. Учасниками заходу окреслено основні аспекти
імплементації даного курсу в освітній процес закладів вищої військової освіти нашої
держави. До викладання будуть залучатися провідні вітчизняні та зарубіжні фахівці
системи оборони [12].
«Курс стратегічного управління та державної політики» – L-5 – буде
впроваджуватись з 2022–2023 навчального року.
Отже, можна констатувати глобальну трансформацію системи військової освіти
України, спрямовану на постійне вдосконалення професійної кар’єри військових
відповідно до нових стандартів.
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Звичайно, перехід до нової системи військової освіти вимагає трансформації
і методів та форм навчання. Кейсами для підготовки військових мають стати операції
Збройних сил України, які відбулися під час АТО та ООС. Їх аналіз дозволить виробити
кращі рішення дій у конкретних ситуаціях. Під час навчання акцент слід ставити
на проблемний метод, групові форми роботи, моделювання ситуацій, гейміфікацію
та ін. Курсанти мають опинятися в умовах, максимально наближених до реальних,
а тому поряд із традиційними засобами треба використовувати сучасне програмне
забезпечення, хмарні, імерсивні технології та ін.
Як зазначає В. Мірненко, «офіцер має навчатися впродовж усієї кар’єри, прагнути
підтримувати свої професійні знання на належному рівні, виявляти лідерські риси
й демонструвати приналежність до професії військовослужбовця» [14]. Насамперед,
військовий має відчувати себе громадянином, який служить своїй державі. А основним
завданням освіти є виховання у майбутніх військових волі та вміння вчитися впродовж
життя. Заклади вищої військової освіти повинні готувати випускників, які прагнуть
до отримання нових знань, постійно вчаться, здатні до критичного мислення, займають
проактивну позицію та готові до прийняття нестандартних рішень. Наявність таких
умотивованих та підготовлених військових є запорукою безпеки та успіху України.
Висновки. Таким чином, проведений аналіз дозволяє сформулювати провідні
тенденції розвитку військової освіти в Україні на початку ХХІ століття, а саме:
1) удосконалення чинної законодавчої бази, що спрямована на інтеграцію
військової освіти до світових стандартів та нарощування власних військових
спроможностей;
2) перехід на перспективну систему військової освіти, що передбачає припинення
заочного навчання за держбюджетні кошти та введення системи лідерських L-курсів на
заміну існуючим;
3) створення відповідних умов для взаємовизнання та зарахування сертифікатів,
які були отримані у вищих військових закладах держав-членів НАТО;
4) запровадження
передових
методів,
засобів
навчання,
технологій,
що сприятимуть формуванню ключових компетентностей сучасних військових
в контексті світових вимог.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у висвітленні сучасних освітніх
технологій, які застосовуються в системі підготовки майбутніх військових в Україні.
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The article describes the current state of development of the military education system
in Ukraine. It is noted that today higher military education is a corporate system for training the
military, the main purpose of which is to perform professional tasks in specific conditions. Attention
is drawn to the fact that higher military education is provided in specialized higher education
institutions and military educational units of higher education institutions.
It is emphasized that in recent years the vector of development of military education of Ukraine
is aimed at joining NATO, integration into the EU and bringing the current system to the relevant
international standards. In particular, the project "Professional Military Education" is being
implemented in Ukraine aimed at improving the system of military education and its legislative base.
The essence and content of the simplified military education system, which is being introduced
today in Ukraine, is highlighted. Examples of implementation of the system of leadership courses
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system of military education, which involves the termination of correspondence training for state
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КОУЧИНГ: ІДЕЙНІ ВИТОКИ В ПРОЄКЦІЇ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
Cтаттю присвячено проблемі коучингу, який на початку ХХІ ст. отримав широке
визнання в Україні, зокрема у галузі освіти. Мета статті – з’ясувати ідейні витоки коучингу
задля глибшого розуміння його філософії та використання як ефективної технології
формування особистості. Зазначено, що в українському науковому та суспільному дискурсі ця
проблема представлена доволі фрагментарно. У зарубіжній науці їй присвячено чимало
спеціальних студій, що мають міждисциплінарний (стосуються галузей спорту, бізнесу,
менеджменту, освіти та ін.) та переважно науково-популярний характер. Автори
наголошують, що в науці досі немає ґрунтовного комплексного дослідження проблеми
походження та історії становлення і розвитку коучингу, оскільки цю проблему переважно
висвітлюють фахівці різних галузей знань зі своїх вузькопрофільних позицій. В українському
науково-педагогічному дискурсі коучингу утвердилася доволі спрощена модель і «звужена»
схема осмислення проблеми виникнення і становлення коучингу. Дослідники акцентують
на постаті «основоположника», «фундатора» сучасного коучингу – каліфорнійського тренера
з тенісу, викладача Гарвардського університету В. Тімоті Голві (Голлувей – W. Timothy
Gallwey), який у книзі «Внутрішня гра в теніс» («The Inner Game of Tennis», 1974)
і ще в кількох бестселерах виклав наріжні його ідеї. За результатами аналізу актуалізованих
джерел із цієї проблеми зроблено висновок про те, що найбільш виразний, фундаментальний
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