
« ОСОБИСТІСТЬ В  ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ» 165

УДК 355.233
НАГІРНЯК М.Я.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 
КУРСАНТІВ

В останні роки спостерігається розшарування суспільства не лише 
за економічним рівнем, але й за моральними поглядами і цінностями 
громадян. Офіційні джерела, засоби масової інформації пропагують 
орієнтації та цінності бізнесу, матеріальні привілеї і багатства. 
Відбувається комерціалізація як суспільних, так і особистісних цінностей. 
Має місце домінування спотворених орієнтацій окремих молодих людей 
на отримання матеріальних благ будь-якою ціною, в тому числі й 
шляхами, далекими від моральних принципів. Саме тому, проблема 
формування моральних якостей особистості є однією з найважливіших 
проблем сучасності.

Одна з особливостей моралі полягає в тому, що вона пронизує все 
життя, будь-яку професійну й іншу діяльність, виступаючи як її 
своєрідний обов’язковий аспект. До представників суспільства, для яких 
норми моралі, моральні переконання і почуття власної гідності є 
професійно значущими, належать курсанти, майбутні офіцери. Завдяки 
гуманізації та демократизації суспільства роль моральних елементів в 
їхній поведінці і діяльності неухильно зростає.

У сучасних умовах процес удосконалення морального виховання 
військовослужбовців України здійснюється вкрай повільно і суперечливо. 
Зміна поглядів на моральне виховання, засобів його забезпечення не може 
бути здійснена авторитарними методами -  наказами, рекомендаціями й 
іншими впливами, які довели свою недостатню ефективність. Перелом у 
суспільній думці військовослужбовців може бути досягнутий лише за 
умови, якщо буде створена система морального виховання, яка б 
пропонувала активну участь всіх категорій військовослужбовців у 
виховному процесі.

У процесі морального виховання курсантів мають місце труднощі, 
які ускладнюють його організацію. Перша група труднощів -  суб’єктивні 
труднощі, які характеризується, по-перше, наявністю у частини курсантів 
старих, іноді неправильних уявлень про норми поведінки, браком 
життєвого досвіду, умінь творчо застосовувати отримані етичні знання на 
практиці. По-друге, у деяких курсантів через неправильно сформований 
життєвий досвід складається хибне уявлення про окремі явища в 
мікросоціальних середовищах військових формувань. По-третє, 
курсантському віку властива підвищена емоційність, яка часто 
виражається у висуванні підвищених, ідеалізованих сподівань щодо 
поведінки командного та науково-педагогічного складу, що призводить 
до розчарувань і навіть прямих конфліктів, порушення військової 
дисципліни. Друга група -  це група труднощів об’єктивного характеру,



166 Збірник тез V Науково-практичної конференції

які не залежать від курсантів, але мають важливе значення для їх 
морального виховання. По-перше, це труднощі, пов’язані з існуючими 
недоліками навчально-виховного процесу й організацією роботи з 
морального виховання майбутніх офіцерів. По-друге, це недостатнє 
укомплектовування вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) 
висококваліфікованими кадрами вихователів.

Для подолання цих трудностей слід розробляти концепцію 
морального виховання майбутніх офіцерів, яка, на нашу думку, повинна 
враховувати специфіку майбутньої професійної діяльності; здійснювати 
систематизацію заходів морального виховання курсантів; сприяти 
удосконаленню навчально-виховного процесу ВВНЗ. Реалізація такої 
концепції повинна включати: урахування чинників впливу соціального 
середовища на моральне виховання майбутніх офіцерів; поглиблення 
етичних знань курсантів у навчальному процесі; формування моральних 
якостей курсантів у процесі позааудиторної виховної роботи; здійснення 
морального виховання курсантів на основі християнських цінностей.

Розвиток особистості, її виховання завжди є результатом взаємодії, 
контакту з соціальним середовищем, а рівень її моральної вихованості 
визначається рівнем культури соціального середовища. Курсантський 
склад являє собою невіддільну частину суспільства. Від процесів, які 
відбуваються у суспільстві багато в чому залежить соціально- 
психологічний клімат колективу. Командному та науково-педагогічному 
складу необхідно, з одного боку, враховувати загальні закономірності 
розвитку військового колективу і, з іншого -  конкретизувати їх залежно 
від мети та умов діяльності. Оцінка впливу соціального середовища на 
особистість, диференційований підхід до виховання конкретної 
особистості -  це ті невід’ємні умови, які повинні супроводжувати процес 
морального виховання курсантів. Усвідомлення чинників, що впливають 
на поведінку курсанта, на його моральне виховання, знання та вміле 
застосування форм і методів педагогічного впливу є найважливішим у 
вирішенні поставленої проблеми.

Для поглиблення етичних знань курсантів у навчальному процесі 
необхідно впроваджувати такі заходи навчально-методичного 
забезпечення: визначення рівня етичних знань курсантів, ступеня їх 
ознайомлення з найбільш поширеною літературою з етики; розробка і 
планування заходів (лекцій, бесід, конференцій, семінарів), спрямованих 
на поглиблення етичних знань з певних гуманітарних проблем; 
організація та проведення заходів, які сприяють накопиченню офіцерами 
етичних знань, розширенню їх світогляду в проблемі морального 
виховання; аналіз та впровадження передового досвіду набуття 
курсантами етичних знань. Успішному формуванню моральних якостей 
курсантів у навчальному процесі сприяють: конкретизація уявлень 
курсантів про моральні якості в навчальній діяльності; формування вмінь 
виявляти свої моральні якості в процесі виконання окремих завдань у 
різних видах навчальної діяльності; індивідуально-виховні заходи, 
спрямовані на вивчення якостей особистості; повне розкриття і розуміння
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змісту морального виховання, значущості його при виконанні 
оперативно-службових завдань майбутніми офіцерами.

Формування моральних якостей курсантів у процесі 
позааудиторної виховної роботи повинно проводитися шляхом 
застосування методів формування свідомості (розповідь на етичну тему, 
етична бесіда (групова, індивідуальна), диспут, приклад); методів 
формування суспільної поведінки (педагогічна вимога, доручення, 
створення виховних ситуацій); методів стимулювання діяльності та 
поведінки (метод творчо-інтелектуального суперництва, морального 
стимулювання, покарання); методів контролю й аналізу рівня вихованості 
(педагогічне спостереження, опитування, аналіз діяльності). У процесі 
реалізації системи морального виховання майбутніх офіцерів повинні 
використовуватися масові, групові та індивідуальні форми роботи: 
читацькі конференції, вікторини, конкурси, лекторії, гуртки художньої 
самодіяльності, школи передового досвіду, випуск стінної преси тощо.

Християнство як релігія та християнські громади як вагомі соціальні 
інститути мають величезний потенціал для здійснення морального виховання 
в суспільстві. Мета, на яку спрямовані заходи душластирської опіки полягає 
в тому', щоб розвинути у військовослужбовців високі якості відданості 
Батьківщині, гуманність та доброту. Для досягнення визначеної мети 
священнослужителі проводять виховну роботу під час богослужбової 
діяльності, під час читання релігійно-моральних книг з особовим складом 
підрозділів, за допомогою особистого прикладу тощо.

Отже, моральне виховання курсантів -  це запорука успішного виконання 
майбутніх службових обов’язків. В основі такого виховання -  цілеспрямована 
робота начальників, кадрових і виховних апаратів, науково-педагогічного складу, 
а результат досягається лише за умови, якщо буде створена система морального 
виховання, в основі якої повинні бути національні та християнські цінності і 
чітко визначений навчально-виховний процес.
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