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ОЛЬГА МАРТИН

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ТА
ЧИННИКИ, ЯКІ ЙОГО ВИЗНАЧАЮТЬ

Розглянуто особливості патріотичного виховання курсантів у вищому навчальному
закладі МНС України. Проаналізовано основні чинники, які впливають на формування
патріотизму курсантів – майбутніх офіцерів.
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Постановка проблеми. Становлення України як сучасної європейської держави,
стабільне її  функціонування можливе за умови гарантування її національної безпеки. Від
стану національної безпеки залежить збереження та примноження національних духовних
і матеріальних цінностей, нормальна життєдіяльність людини. Техногенна та пожежна
безпека як одна із найважливіших її складових разом із економічною, екологічною,
політичною, військовою, інформаційною та іншими видами безпеки гарантується не
тільки об’єктивними, але і суб’єктивними чинниками, насамперед людським чинником,
рівнем підготовленості офіцерів служби цивільного захисту до виконання ними
безпосередніх функцій рятівника.

Формування особистості курсантів – майбутніх офіцерів відбувається в процесі
навчання курсантів у вищому навчальному закладі. Загальновизнаним вважається, що
формування особистості сьогодні є головним завданням у духовній сфері в українському
суспільстві.

Особистість – це системоутворююча характеристика індивіду, що опосередковує
його взаємодію із соціальним оточенням (окремими людьми, соціальною групою,
колективом, суспільством) і визначає стратегію його поведінки з навколишнім світом, а в
подальшому –  із самим собою [2,  с.  29].  Формування особистості в українському
суспільстві, наголошується у науковій літературі, повинно базуватися на чітко визначених
пріоритетах і цінностях національного виховання, загальновизнаних традиціях и
преференціях [3, с. 342].

Саме це і обумовлює актуальність даного наукового дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам патріотичного виховання

особистості, в тому числі і курсантів вищих навчальних закладів – майбутніх офіцерів
служби цивільного захисту присвячені праці багатьох учених, серед яких варто відмітити
праці М.Й. Боришевського [1], В.С. Ларцева [3], В.І. Лутовінова [4], В.П. Мікуліна [5], В.І.
Мірошниченко [6], О. Ролюка [8],  Я. Романовського [8],  Д. Тхоржевського [9].

Для нашого дослідження важливо, як проблема патріотичного виховання
реалізується у вищому навчальному закладі МНС України та які чинники визначають цей
процес.

Постановка завдання. Дослідження процесу патріотичного виховання курсантів у
вищому навчальному закладі МНС та виокремлення основних чинників формування
патріотизму у майбутніх офіцерів.

Виклад основного матеріалу. В Україні проблеми соціально-економічного
розвитку, особливо у 90-х роках ХХ століття, об’єктивні економічні труднощі, зниження
уваги суспільства до проблеми виховання, знецінення традиційних норм і цінностей, а
також практичне усунення держави від впливу на процес виховання молоді, і особливо
виховання в дусі патріотизму. Відповідно сьогодні рівень патріотичної свідомості молоді
суттєво знизився. Згідно даних опитування, проведеного Українським центром



економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова, на запитання «Чи вважаєте Ви
себе патріотом України?», 38,1% респондентів в Україні відповіли «так», 38,7% –
«ймовірно так», 13,8% – «ймовірно ні», 3,8% – «ні», 7,6% – «важко відповісти» [10].

Організовуючи виховну роботу з патріотичного виховання курсантів у вищому
навчальному закладі, слід мати на увазі, що в курсантському середовищі є представники
різних регіонів. Тому однією із важливих особливостей виховання патріотизму у
майбутніх офіцерів є врахування реальної ситуації,  що в Україні сьогодні існують
регіонально-політичні та регіонально-культурні відмінності, наявне неоднозначне
ставлення людей до багатьох подій минулого і сучасності. Про це свідчать соціологічні
опитування. Так, згідно опитування, проведеного центром Разумкова, на Заході України
56,3%  респондентів відповіли «так»  на запитання «Чи вважаєте Ви себе патріотом
України?», 31,2% – відповіли «ймовірно так», 6,1% – «ймовірно ні»,  1,3% – «ні», 5,0% –
«важко відповісти»,  відповідно на Сході ці результати становили:  33,4%,  34,0%,  16,7%.
4,5% та 11,3% [10].

Процес патріотичного виховання курсантів у вищому навчальному закладі МНС
України відбувається в межах загальної професійної підготовки як невід’ємна та
обов’язкова її складова. Патріотичне виховання майбутніх офіцерів базується на
наступних принципах:

1) виховання у курсантів почуття гордості за свою країну, повага до державної
символіки;

2)  виховання дбайливого ставлення до національного багатства Вітчизни –  мови,
культури, традицій;

3) формування у курсантів корпоративного духу та відповідальності, гордості за свій
колектив;

4) виховання курсантів на прикладах української історії, історії розвитку справи
рятівника в органічному зв’язку з українською мовою, звичаями, традиціями;

5) забезпечення духовної єдності, наступності і спадковості поколінь;
6) формування у курсантів правильності життєвого вибору і необхідності професії

рятівника в сучасних умовах зростання загроз надзвичайних ситуацій та техногенної та
пожежної небезпеки.

Реалізація цих принципів передбачає комплексний підхід у процесі патріотичного
виховання. Проте необхідно звернути увагу на те, що якісне втілення зазначених
принципів можливе лише на основі розвинутих почуттів любові до малої та великої
батьківщини (любов до батьків, шанування сімейних та духовних традицій, батьківських
могил; повага до людей похилого віку; любов до рідної домівки, місця народження; любов
до місця навчання (навчального закладу), місця служби, повага до вузівської, відомчої та
державної символіки). Це твердження життєве і справедливе, оскільки неможливо
виховати в людини шанобливе ставлення до держави,  закону,  суспільства,  якщо в неї
нерозвинуті почуття поваги до ближнього, колеги.

Утвердження у процесі патріотичного виховання перелічених якостей вирішує
проблему громадянсько-професійного зростання й водночас відповідає цілям духовно-
морального розвитку особистості. Відповідно відбувається процес взаємопроникнення
різних виховних процесів становлення особистості. Взаємозв’язок професійно-ділових і
духовно-моральних якостей рятівника є показником його професійної придатності.

Патріотичне виховання курсантів у вищому навчальному закладі МНС України
визначається різноманітними чинниками. На наш погляд, всі чинники, які визначають
даний процес, доцільно поділити на дві групи – чинники внутрішнього середовища і
чинники зовнішнього середовища. Внутрішнє середовище – це середовище навчального
закладу, де курсант навчається п’ять років. Особливе значення середовища навчального
закладу в процесі формування патріотизму курсантів підтверджують проведені
дослідження В.І. Мірошниченко, яка вважає, що найбільший вплив на цей процес має



саме курсантське середовище – 41%, відповідно вплив родини – це 34%, а  позанавчальне
середовище – 25% [6. с. 120].

Курсантський колектив виконує такі функції:
1) організація життєдіяльності курсантів у різних формах навчання, праці, суспільної

діяльності, у процесі яких формуються ділові і моральні стосунки між ними;
2) формування моральних якостей особистості, її ставлення до навколишнього світу;
3) формування суспільної думки як важливого інструменту впливу на кожного члена

колективу [6, с. 121-122].
В умовах курсантського середовища у майбутніх офіцерів суттєво зростає інтерес до

самовиховання, саморозвитку, саморегулювання власної поведінки. Курсантському
колективу вищого навчального закладу МНС України характерні специфічні особливості.
До цих особливостей віднесемо:

1) тут формується колективний характер виконання завдань у складі відділення,
взводу чи курсу;

2) колектив виховує відповідальність за товариша, який поруч;
3) у колективі виховується особиста відповідальність за виконання поставлених

завдань в процесі навчання та в майбутньому,  виконання функцій рятівника та особисте
вміння долати труднощі і небезпеки.

На наш погляд, саме в умовах курсантського колективу реально реалізувати всі
принципи виховання патріотизму у майбутніх офіцерів. Позитивний вплив курсантського
середовища обов’язково передбачає єдність колективу академії, курсантів, офіцерів,
викладачів. Створення позитивного впливу курсантського середовища передбачає взаємо
відповідальність, співпереживання, взаємодопомогу всіх учасників виховного процесу,
здатність спільно перемагати труднощі.

Важливим чинником формування і розвитку патріотичної свідомості є навчальний
процес, вивчення та засвоєння низки навчальних дисциплін. В науковій літературі часто
наголошується, що потужним чинником виховання патріотизму є історичні науки [4; 5].
Проте з метою виховання високих морально-патріотичних якостей, громадянської позиції
в навчально-виховному процесі необхідно використовувати процес викладання не тільки
гуманітарних дисциплін, але і будь-яких навчальних дисциплін, адже в кожній науці є
українські вчені світової слави, праці яких збагатили світову наукову думку. В першу
чергу, мова повинна йти про тих українських вчених, про яких замовчували в радянські
часи і наукові доробки яких знала і вивчала світова спільнота.

В науковій літературі звертається увага, що важливим мотивом, який спонукає
курсантів до активної участі у навчально-патріотичній діяльності, до самовдосконалення і
саморозвитку, є поведінка викладача, його стиль викладання, вміння зацікавити до
вивчення дисципліни [8,  с.  13].  На наш погляд,  необхідно додати –  не тільки викладача,
але і курсового офіцера, викладача-куратора. Вони повинні володіти знаннями та
навиками, необхідними для здійснення патріотичного виховання – володіти системою
основних понять із психології та педагогіки виховання, із суспільно-історичних аспектів
трансформації процесу виховання молоді в Україні, використовувати різні засоби та
прийоми виховання, методики проведення різних навчальних та виховних заходів.

Патріотичне виховання курсантів Львівського державного університету безпеки
життєдіяльності,  як і інших навчальних закладів МНС України,  включає особливу роль
церкви, патріотичне виховання все більше базується на християнських традиціях і
дотриманні християнських заповідей. Священики церкви Пресвятої Покрови в
університеті є не тільки духовними особами, а одночасно вихователями і наставниками.
Яскравими прикладами релігійного та патріотичного виховання курсантів є спільні
загальноуніверситетські богослужіння 26 квітня в день пам’яті трагедії на Чорнобильській
АЕС та на храмове свято Пресвятої Покрови 14 жовтня.



До чинників зовнішнього середовища, які визначають патріотичне виховання
курсантів у вищому навчальному закладі МНС України,  на наш погляд,  необхідно
віднести наступні чинники:

1) Роль держави в процесі виховання особистості. Держава повинна забезпечувати
виховання особистості, яка усвідомлює свою належність до Українського народу, сучасної
європейської цивілізації, має демократичний світогляд, з повагою ставиться до традицій,
культури, віросповідання та мови,  орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної
динаміки [7, с. 7-9].

Держава як важливий зовнішній чинник патріотичного виховання курсантів в Україні
повинна в найближчі роки особливу вагу звернути на підвищення рівня культури у
суспільстві, акцентуючи на розвиток української мови, як формі нашого буття, життя
культурного та національного. Відповідно це вимагає створення державних програм і їх
реалізації, збільшення фінансування освітньої галузі.

2) Політична стабільність суспільства. Сьогодні в Україні політична нестабільність та
невизначеність, часті вибори, відсутність політичної структурованості суспільства,
непорозуміння гілок влади не сприяють покращенню процесу виховання у суспільстві,
особливо процесу патріотичного виховання.

3) Підвищення рівня життя у суспільстві, що зменшить міграцію за кордон (особливо
інтелектуальної  праці) та моральну деградацію українських сімей. Це сприятиме
вихованню у молодих людей почуття гордості за Україну.

4)  Важливим чинником є створення в Україні програми розвитку МНС та її
фінансування, зокрема, забезпечення належного фінансування  підрозділів МНС та
гідного грошового забезпечення працівників на рівні країн Заходу.

Висновки. Патріотичне виховання сприяє громадянсько-професійному зростанню
курсантів – майбутніх офіцерів, сприяє духовно-моральному їх розвитку.

На ефективність процесу патріотичного виховання курсантів впливає кожний із чинників
зовнішнього та внутрішнього середовища. Одночасно всі ці чинники комплексно визначають
результативність процесу виховання. Зауважимо, що всі ці чинники постійно змінюються,
формуючи в цілому нестабільне середовище.

На наш погляд, в даний історично визначений час необхідно аналізувати вплив кожного
чинника. Аналізуючи кожний чинник, необхідно проводити детальний, аргументований
аналіз кожного з них, пояснюючи реальні проблеми та обґрунтовуючи реальні
можливості. Це дасть можливість розробити варіанти вирішення проблем чи реалізації
можливості, які пов’язані з конкретними чинниками.

Сьогодні зростає роль і значення держави, яка повинна згладжувати внутрішні та
зовнішні проблеми, сприяти всебічному розвитку особистості.
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