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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Збройна агресія Російської 

Федерації проти України, наслідком якої стала тимчасова окупація Автономної 

Республіки Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей, виявила 

низку проблемних питань, пов’язаних із обороноздатністю держави, зокрема щодо 

готовності громадян України до виконання свого конституційного обов’язку – 

захисту незалежності та територіальної цілісності держави. За цих умов виникла 

нагальна необхідність посилення військово-патріотичного виховання громадян 

України, передусім представників сил безпеки і оборони. Зміцнення боєздатності 

Збройних Сил України безпосередньо залежить від військово-патріотичного 

виховання усіх категорій військовослужбовців, зокрема курсантів вищих військових 

навчальних закладів. 

Вибір обраної теми обумовлюється необхідністю дослідження розвитку 

військово-патріотичного виховання майбутніх військових фахівців в умовах відсічі 

та стримування збройної агресії Російської Федерації проти України. Актуальність 

дослідження посилюється відсутністю комплексної воєнно-історичної праці, 

присвяченої заявленій проблематиці; нагальною потребою вивчення досвіду 

протистояння Збройних Сил України російській агресії, впровадження його в 

освітній процес вищих військових навчальних закладів та оновлення змісту 

військово-патріотичного виховання майбутніх офіцерів Збройних Сил України. 

Виходячи з актуальності теми дослідження, сформульовано наукове завдання, 

яке полягає у розкритті процесу становлення та трансформацій військово-

патріотичного виховання курсантів вищих військових навчальних закладів України 

та його розвитку в умовах збройної агресії Російської Федерації, встановленні 

особливостей і тенденцій цього процесу та визначенні актуальних напрямів 

використання набутого досвіду в інтересах подальшого розвитку Збройних Сил 

України. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в межах планів наукової і науково-технічної діяльності, воєнно-історичної 

роботи Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 

У підготовці дисертації базовою стала науково-дослідна робота “Обґрунтування 

системи формування іміджу Збройних Сил України” (шифр “Імідж”, номер 

державної реєстрації 0118U005041). У рамках цього наукового проєкту авторка 

розробила підпункт про збереження іміджу Українського війська в ході реалізації 

заходів військово-патріотичного спрямування. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – на основі узагальненого 

досвіду військово-патріотичного виховання курсантів вищих військових навчальних 

закладів опрацювати рекомендації щодо використання воєнно-історичних знань у 

процесі військово-патріотичного виховання майбутніх офіцерів Збройних Сил 

України. 

Для досягнення мети дослідження у дисертації поставлені такі завдання: 

охарактеризувати стан історіографії та джерельної бази, визначити методи 

наукового дослідження; 
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узагальнити історичний досвід виховання воїнів державних утворень, що 

існували на теренах України як передумову військово-патріотичного виховання 

військовослужбовців Збройних Сил України; 

дослідити трансформації військово-патріотичного виховання 

військовослужбовців Збройних Сил України у 1991–2013 рр. та визначити його 

позитивні і негативні аспекти; 

дослідити особливості військово-патріотичного виховання курсантів у вищих 

військових навчальних закладах України в умовах російської збройної агресії; 

визначити роль і місце воєнної історії у процесі військово-патріотичного 

виховання; 

виявити тенденції військово-патріотичного виховання курсантів у вищих 

військових навчальних закладах України; 

виробити рекомендації для використання досвіду військово-патріотичного 

виховання курсантів вищих військових навчальних закладів України у сучасних 

умовах. 

Об’єктом дослідження є процес військово-патріотичного виховання 

військовослужбовців Збройних Сил України. 

Предметом дослідження виступає використання воєнно-історичних знань 

у процесі військово-патріотичного виховання курсантів вищих військових 

навчальних закладів України. 

Хронологічні межі. Вибір нижньої межі (1991 р.) зумовлений проголошенням 

незалежності України як передумови створення її збройних сил. Верхня межа 

(2019 р.) обґрунтовується прийняттям Стратегії національно-патріотичного 

виховання, затвердженої Указом Президента України № 286 від 18.05.2019, що 

визначає військово-патріотичне виховання складовою національно-патріотичного.  

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становлять 

фундаментальні наукові принципи об’єктивності, історизму, системності, 

комплексності, детермінізму тощо. Загальнонаукові методи дослідження (аналіз, 

синтез, індукція та дедукція, порівняння) дали змогу студіювати предмет дисертації 

у безперервній динаміці та діалектичній взаємопов’язаності його часово-

просторових складових. Специфіка предмета дисертації передбачала застосування 

спеціальних методів воєнно-історичного дослідження (історико-системного, 

історико-порівняльного, історико-генетичного, періодизації), що сприяло 

дослідженню процесу удосконалення військово-патріотичного виховання 

у Збройних Силах України у 1991–2019 роках.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що при вирішенні 

наукового завдання, яке раніше не розглядалося воєнно-історичною наукою, 

у дисертації вперше: 

визначено періодизацію процесу військово-патріотичного виховання в 

Україні; 

висвітлено наявність у процесі військово-патріотичного виховання 

антиукраїнських елементів, що здійснювали негативний інформаційно-

психологічний вплив на особовий склад Збройних Сил України;  
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узагальнено досвід і визначено особливості діяльності вищих військових 

навчальних закладів у справі військово-патріотичного виховання в умовах 

російської збройної агресії, а саме: оновлення контингенту учасників освітнього 

процесу як серед постійного, так і перемінного складу закладів у результаті 

набуття ними досвіду участі у бойових діях; оновлення навчальних планів і програм 

із урахуванням досвіду антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил; 

діяльність по “зміні ментальності” особового складу через здійснення 

декомунізаційних заходів тощо; 

встановлено тенденції удосконалення військово-патріотичного виховання 

у вищих військових навчальних закладах в умовах збройної агресії Російської 

Федерації проти України. 

Удосконалено:  

нормативно-правову базу у сфері військово-патріотичного виховання 

військовослужбовців Збройних Сил України, авторка дисертації взяла участь у 

розробленні Положення про організацію та проведення у Збройних Силах України 

щорічного конкурсу на кращий науковий реферат з воєнної історії України (у тому 

числі серед курсантів вищих військових навчальних закладів), а також Доктрини з 

воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України. 

Набули подальшого розвитку:  

періодизація збройної агресії Російської Федерації проти України в частині, що 

стосується окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим; 

історіографія за напрямом дослідження; до наукового обігу введено раніше 

не оприлюднені архівні матеріали, зокрема доповіді Міністру оборони України 

з питань військової освіти та виховання, протоколи засідань Українського інституту 

національної пам’яті з питань розвитку історичної освіти у контексті патріотичного 

виховання молоді. 

Практичне значення отриманих результатів. Положення та висновки 

дисертації можуть бути використані при проведенні подальших наукових 

досліджень з історії України періоду незалежності; при подальшому удосконаленні 

системи військово-патріотичного виховання; в освітньому процесі вищих 

військових навчальних закладів. Результати дисертації можуть бути застосовані 

у процесі національно-патріотичної підготовки у Збройних Силах України та 

військово-патріотичного виховання допризовної молоді. 

Положення та висновки дисертації використані у підготовці інформаційно-

довідкових матеріалів для проведення заходів військово-патріотичного виховання 

у закладах середньої освіти (Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-355 від 

05.06.2019); розробленні Положення про організацію та проведення у Збройних 

Силах України щорічного конкурсу на кращий науковий реферат з воєнної 

історії України (наказ Генерального штабу Збройних Силах України № 31 від 

31.01.2020), що передбачає військово-патріотичне виховання різних категорій 

військовослужбовців (зокрема курсантів вищих військових навчальних закладів) 

через вивчення та популяризацію національної мілітарної історії; Доктрини з 

воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України (затверджена начальником 
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Генерального штабу Збройних Сил України 07.10.2020), що визначає патріотичне 

виховання особового складу як один із важливих її напрямів. 

Особистий внесок здобувачки. Дисертація є самостійним науковим 

дослідженням авторки. Одержані результати дослідження та їх публікації 

у наукових виданнях виконано дисертанткою особисто. У співавторстві авторка 

опублікувала статті: “Заходи воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України 

у контексті військово-патріотичного виховання курсантів ВВНЗ (2017–2019)”, 

у якій обґрунтовано значення воєнно-історичної роботи з курсантами вищих 

військових навчальних закладів; “Роль і місце історичної свідомості у процесі 

військово-патріотичного виховання військовослужбовців Збройних Сил України”, 

у якій розкрито актуальність військово-патріотичного виховання 

військовослужбовців Збройних Сил України та сформульовано необхідність 

формування історичної свідомості курсантів у ході вивчення історичних дисциплін з 

урахуванням подій сучасної воєнної історії. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження оприлюднені на наукових і науково-практичних конференціях, 

семінарах і круглих столах: Всеукраїнській науково-практичній конференції 

“Українське військо: сучасність та історична ретроспектива” (м. Київ, 29 листопада 

2019 р.); Міжнародній науковій конференції “Спільні дії військових 

формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи” (м. Одеса, 

10–11 вересня 2020 р.); XVІ Міжнародній науково-практичній конференції 

“Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє” (м. Київ, 27 листопада 2020 р.); 

І Міжнародній науково-практичній конференції “Українське військо: сучасність 

та історична ретроспектива” (м. Київ, 27 листопада 2020 р.); науково-практичному 

семінарі “Досвід застосування збройних сил у світових війнах і воєнних конфліктах 

XX – початку XXI ст.: тенденції та закономірності” (м. Київ, 21 травня 2020 р.); 

круглому столі “Актуальні проблеми державотворення і захисту прав людини” 

(м. Черкаси, 10 грудня 2020 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

опубліковані у 7 наукових статтях, з них 4 статті у наукових фахових виданнях 

України; 3 – у закордонних наукових періодичних виданнях.  

Публікації, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації, розміщені у 

6 збірниках наукових і науково-практичних конференцій, семінарів і круглих столів. 

Додатково результати дисертації відображено у 2 наукових статтях. 

Структура дисертації. Структура дисертації підпорядкована досягненню 

мети і виконанню завдань дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків і додатків. Обсяг основної частини 188 арк., 15 додатків на 39 арк. Список 

використаних джерел сформований в кінці кожного розділу та включає 

360 найменувань на 85 арк. Загальний обсяг дисертації – 312 арк. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано наукове завдання, 

визначено об’єкт, предмет, мету і завдання дослідження, окреслено його 
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хронологічні межі. Розкрито наукову новизну, практичне значення одержаних 

результатів та їх апробацію. 

У першому розділі “Історіографія, джерельна база та методи дослідження” 

розкрито стан наукової розробки теми, джерельну базу, визначено основні методи 

дослідження та охарактеризовано понятійний апарат щодо військово-патріотичного 

виховання у Збройних Силах України. Проведено аналіз наукових праць, у яких 

досліджувалися основні напрями військово-патріотичного виховання військових у 

збройних формуваннях на теренах України в різні історичні періоди.  

У дисертації наукові праці, що аналізувалися, згруповано за чотирма групами. 

До першої групи віднесено праці, що висвітлювали різні підходи до здійснення 

військово-патріотичного виховання у військових формуваннях на теренах України 

(О. Попович, Ю. Фігурний, О. Скрябін та ін.), в українських військових 

формуваннях першої половини ХХ століття (О. Даценко, Л. Кривизюк, А. Науменко 

та ін.), у збройних силах Радянського Союзу (А. Зубков, Н. Лідер), у Збройних 

Силах незалежної України (Г. Темко, Р. Колос, Я. Романовський, А. Кобзар та ін.). 

Другу групу складають праці науковців Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського, Національного інституту стратегічних 

досліджень, присвячені передумовам, розгортанню, ходу бойових дій на Сході 

України, що дають змогу розглянути умови, за яких відбувався розвиток військово-

патріотичного виховання майбутніх офіцерів Збройних Сил України. 

Наукові праці третьої групи презентовані науковими статтями та тезами 

конференцій, що висвітлюють стан та перспективи розвитку воєнно-історичної 

роботи у Збройних Силах України (А. Гусак); обґрунтовують необхідність 

врахування виховних аспектів воєнної історії, використання результатів воєнно-

історичних досліджень для патріотичного виховання військовослужбовців 

(В. Грицюк), боротьби з фальсифікацією української історії як запоруки 

ефективності військово-патріотичного виховання особового складу Збройних Сил 

України (В. Бідний); обґрунтовують практичні рекомендації з викладання воєнно-

історичних дисциплін у вищих військових навчальних закладах України в інтересах 

військово-патріотичного виховання курсантів (І. Фурман, В. Рєзнік); порушують 

питання виховного потенціалу навчальної літератури у галузі воєнної історії 

(С. Фалько) та ін. 

Наукові праці, що безпосередньо висвітлюють проблематику військово-

патріотичного виховання військовослужбовців Збройних Сил України в умовах 

збройного конфлікту у 2014–2019 роках склали четверту групу праць, що 

представлена науковими розвідками переважно педагогічного та психологічного 

характеру. Зокрема, педагогічне дослідження військово-патріотичного виховання 

курсантів у вищих військових навчальних закладах здійснив Б. Пантюхов. 

Психологічний аспект формування патріотизму у курсантів як майбутніх офіцерів 

досліджувала Ю. Каменюк. На необхідності посилення виховного потенціалу 

історичних дисциплін в умовах російської збройної та інформаційної агресії 

наголошував С. Пальчик, про формування нової генерації науково-педагогічних 

працівників військових вузів з числа учасників бойових дій вказував Ю. Ковтун. На 
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необхідності використання потенціалу історичної науки у вихованні патріотизму 

української молоді наголошувала О. Салата. 

У дисертації відображено сукупність джерел, що стали базою у дослідженні 

процесу становлення військово-патріотичного виховання в Збройних Силах 

України. Джерельна база розглянута у межах таких груп: законодавча – дала змогу 

відстежити еволюцію розвитку нормативних, нормативно-правових актів, що 

регулюють процес військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України; 

поточна документація міністерств, відомств – дала змогу відстежити основні 

напрями, на які звертали увагу органи військового управління у завданнях 

військово-патріотичного виховання майбутніх офіцерів Збройних Сил України 

в умовах збройної та інформаційної агресії, зокрема, підвищення мотивації молоді 

до вступу у вищі військові навчальні заклади, діяльність науково-педагогічних 

працівників, реалізація вимог законодавства щодо заходів декомунізації у вищих 

військових навчальних закладах, відзначення історичних дат, вивчення воєнно-

історичних дисциплін та здійснення воєнно-історичної роботи у закладах тощо. 

Виявлені авторкою документи архівного зберігання дали змогу увести до 

наукового обігу матеріали Галузевого державного архіву Міністерства оборони 

України (фонд 3697 – Управління справами Міністерства оборони України, фонд 

4003 – Головне управління військової освіти Міністерства оборони України, фонд 

6829 – Департамент військової освіти та науки Міністерства оборони України); 

Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (фонд 

166 – Міністерство освіти України, фонд 5285 – Український інститут національної 

пам’яті, фонд 5339 – Державний комітет України у справах ветеранів) та дослідити 

процеси, що відбувалися у сфері військової освіти в умовах військового будівництва 

у незалежній Україні, а також частково під час розгортання та продовження 

збройного конфлікту на Сході України. 

Відео- та фотоматеріали – уможливили дослідження подій, що відбувалися, а 

також дії їх учасників, що надали уявлення про стан військово-патріотичного 

виховання курсантів; сайти і портали мережі Інтернет – дали змогу опрацювати 

матеріали правового характеру (укази, розпорядження, постанови, накази тощо) для 

оперативного відслідковування змін у нормативних, нормативно-правових актах за 

темою дослідження, сторінки вищих військових навчальних закладів у соціальних 

мережах дали можливість відстежувати залучення постійного та перемінного складу 

закладів до заходів військово-патріотичного спрямування; періодичні друковані 

видання – дали змогу відслідкувати еволюцію ідеологічних перетворень у Збройних 

Силах України, використання національної воєнно-історичної спадщини у процесі 

виховання особового складу, поступового відходу від радянських історичних 

стереотипів, що впливало на зміст військово-патріотичного виховання у Збройних 

Силах України. 

Виявлена та опрацьована джерельна база дала змогу встановити основні 

проблемні питання у військово-патріотичному вихованні особового складу 

Збройних Сил України, з урахуванням суспільно-політичної та економічної ситуації 

у державі, головні підходи до здійснення політики національної пам’яті в Україні в 

умовах розбудови та захисту її незалежності. 
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У ході дослідження було використано найбільш доцільні загальнонаукові 

методи та спеціальні методи історичного дослідження, а також розкрито понятійний 

апарат з теми дослідження. З’ясовано, що у керівних документах, що регулюють 

здійснення виховання військовослужбовців Збройних Сил України, у тому числі 

курсантів вищих військових навчальних закладів, вживають низку 

взаємопов’язаних, близьких за змістом понять: “національно-патріотична 

підготовка”, “військово-патріотична робота”, “військово-патріотичне виховання”.  

У другому розділі “Історичні передумови становлення та трансформацій 

військово-патріотичного виховання курсантів вищих військових навчальних 

закладів України” розкривається історичний досвід військово-патріотичного 

виховання воїнів у військах державних утворень на теренах України, становлення та 

трансформації військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України 

у 1991–2013 роках. 

З’ясовано, що започаткування військових традицій та ритуалів у військових 

формуваннях на території України сприяли згуртуванню воїнів і зміцненню 

дисципліни, а передача досвіду через фізичний та військовий вишкіл забезпечувала 

підготовку і мотивацію молоді до військової служби. Військово-патріотичне 

виховання військових в умовах Австро-Угорської, Російської імперій базувалося на 

формуванні безумовної відданості державі та монарху, а національне походження 

військових при цьому нівелювалося. У справі військово-патріотичного виховання 

вояків українських військових формувань першої половини ХХ століття значне 

місце відводилося використанню потенціалу історії і поширенню воєнно-історичних 

знань у військових підрозділах під час проведення бесід, лекцій, поширення 

друкованої продукції, у військових навчальних закладах у ході вивчення 

українознавчих дисциплін (української мови, історії України).  

Становлення національного війська супроводжувалося розробленням 

та впровадженням елементів військової форми одягу, знаків розрізнення, нагород, 

почесних найменувань, комплексу державних та святкових свят, що мали 

національне історичне підґрунтя. Встановлено, що за відсутності державності 

військово-патріотичне виховання молоді частково здійснювалося силами 

громадських, ветеранських та спортивних організацій через пам’яткоохоронну, 

музейну, видавничу справу, заходи із відзначення воєнно-історичних подій тощо. 

Визначено, що ефективна виховна робота з особовим складом забезпечувала 

тривалу діяльність українських військових формувань середини ХХ століття у 

західних областях України. Водночас військово-патріотичне виховання майбутніх 

офіцерів у СРСР базувалося на вивченні історії, що характеризувалася 

тенденційністю у висвітленні тих чи інших подій, супроводжувалося ідеологічним 

протистоянням із країнами Заходу, спрямовувалося на формування відчуття 

інтернаціонального обов’язку, однак без національного забарвлення. З’ясовано, 

що виховні заходи із курсантами військових вузів та допризовною молоддю 

в останнє десятиріччя існування СРСР носили радше формалізований характер, а їх 

ідеологічне наповнення вже не відповідало вимогам часу. 

У дисертації стверджується, що історичний досвід патріотичного виховання 

на теренах України свідчить, що його зміст та форми залежали від політики 
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державного керівництва – звернення до національних традицій у часи боротьби за 

незалежність, нівелювання національного чинника у період перебування у складі 

інших держав. Значний виховний потенціал у здійсненні військово-патріотичного 

виховання мала воєнна історія України. Однак запозичення та запровадження його у 

військове виховання без належного аналізу може призводити до поєднання 

елементів різних ціннісних систем. 

Встановлено, що з проголошенням незалежності України виховна робота 

серед курсантів вищих військових навчальних закладів стала базуватися на нових 

ціннісних орієнтирах. Нового змісту набували засоби виховання через демонтаж 

радянської символіки, переоформлення наочної агітації, реорганізацію “ленінських 

кімнат”, впровадження нової державної та військової символіки, відзначення 

державних і військово-професійних свят тощо. Водночас, у першій половині  

1990-х років у вищих військових навчальних закладах фіксувався незадовільний 

стан військової дисципліни, у тому числі серед курсантів, що свідчило про 

недостатній рівень виховної роботи. Здійснення військово-патріотичного виховання 

курсантів зумовлювалося впливом багатьох факторів: зверненням до національної 

воєнно-історичної спадщини, зокрема до історичних подій, пов’язаних із 

національно-визвольними змаганнями українського народу, формуванням нової 

культури взаємовідносин у військових колективах на основі відданості Україні 

та вірності військовій присязі українському народові, збереженням у засобах 

військово-патріотичного виховання радянської спадщини (символіки, традицій, 

ритуалів тощо), переважанням радянського концепту історичної пам’яті у значної 

частини громадян України, співробітництвом із країнами СНД у гуманітарній сфері, 

що передбачало створення спільного комеморативного простору, узгодження 

підходів до висвітлення історії. 

У дисертації доводиться, у вищих військових навчальних закладах України 

продовжували зберігатися елементи радянської практики військово-патріотичного 

виховання, поєднуючись із національною військовою спадщиною. З’ясовано, 

що відсутність єдиних поглядів військово-політичного керівництва на проблеми 

військово-патріотичного виховання обумовлювалося зміною вектору військового 

будівництва, існувала суперечність між необхідністю формування національно 

свідомого особового складу, що передбачалося відповідними нормативними 

документами, і посиленням співробітництва з іншими державами у гуманітарній 

сфері. Наголошувалося на необхідності проведення системної воєнно-історичної 

роботи у Збройних Силах України, однак правова основа для її проведення мала 

суперечливий характер. На рівні вищого військового керівництва порушувалося 

питання про історичну освіту як базис для виховання патріотизму молоді, проте 

єдиних поглядів та підходів до її здійснення не було вироблено. 

Виховний потенціал у військово-патріотичному вихованні курсантів вищих 

військових навчальних закладів відводився історичним дисциплінам. При цьому 

кількість навчальних годин, відведених на вивчення дисципліни “Історія війн та 

воєнного мистецтва”, зменшувалася. 

Стан військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України 

наприкінці 2013 року зумовлювався непослідовною діяльністю державних органів 
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влади, органів військового управління: національний наратив у військово-

патріотичному вихованні поступово заміщувався радянськими рудиментами, 

особливо у 2010–2013 роках – напередодні збройної агресії Російської Федерації 

проти України; задекларовані у керівних документах положення про патріотичне 

виховання на базі воєнної історії України супроводжувалися ліквідацією наукових 

підрозділів, що мали здійснювати воєнно-історичні дослідження; співпраця 

Міністерства оборони України з громадськими організаціями у сфері військового 

виховання, що декларували патріотичну спрямованість, однак були пов’язані із 

Російською Федерацією, що свідчило про її цілеспрямований прихований вплив на 

військово-патріотичне виховання у Збройних Силах України. Водночас недостатній 

рівень соціального захисту військовослужбовців Збройних Сил України посилював 

напруження у військових колективах, що зумовлювало формалізоване ставлення 

до проведення військово-патріотичних заходів. 

У третьому розділі “Військово-патріотичне виховання майбутніх 

військових фахівців Збройних Сил України в умовах збройної агресії  

(2014–2019)” розкривається розвиток військово-патріотичного виховання курсантів 

в умовах відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, зокрема 

значення воєнно-історичної науки у військово-патріотичному вихованні курсантів 

вищих військових навчальних закладів України. Досліджено основні події збройної 

агресії Російської Федерації проти України, включаючи окупацію Автономної 

Республіки Крим та проведення антитерористичної операції/операції Об’єднаних 

сил, що вплинуло на змістове наповнення військово-патріотичного виховання 

майбутніх військових фахівців Збройних Сил України. Особливу увагу приділено 

протистоянню незаконній окупації Кримського півострова з боку курсантського та 

офіцерського складу єдиного вищого військового навчального закладу в Автономній 

Республіці Крим – Академії Військово-Морських Сил імені П.С.Нахімова 

та навчальних підрозділів, підпорядкованих йому, дислокованих на півострові 

до 2014 року. 

З’ясовано, що у 2014–2019 роках в Україні було прийнято низку нормативних 

і нормативно-правових актів у сфері військово-патріотичного виховання. На їх 

змісті відобразилася військово-політична обстановка в Україні: виняткова роль 

у патріотичному вихованні молоді відводилася учасникам бойових дій 

(представникам сектору безпеки і оборони, добровольцям, волонтерам тощо), 

зверненню до національних військових традицій, протидії російській фальсифікації 

національної історії як інструменту агресії проти України тощо. Водночас зазначені 

нормативно-правові акти, прийняті у цей період, розглядалися у сукупності з 

документами у сфері інформаційної безпеки, протидії негативному впливу на 

суспільну свідомість, а також у сфері відновлення, збереження національної пам’яті, 

посилення ролі історичної науки. Упродовж 2014–2019 років зміст військово-

патріотичного виховання визначався також завдяки перегляду окремої термінології 

(наприклад, “Велика Вітчизняна війна”), визнання учасників українських збройних 

формувань першої половини ХХ століття, засудження комуністичного режиму на 

території України тощо.  
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У дисертації виділяються основні зміни у засобах військово-патріотичного 

виховання: військовому вітанні, військовій формі одягу, знаках розрізнення, 

нагородах, військово-професійних святах, почесних найменуваннях вищих 

військових навчальних закладів, військових підрозділів, а також зразків військової 

техніки. Водночас, виявлено, що присвоєння почесних найменувань та встановлення 

нових військово-професійних свят здійснювалося без належного обґрунтування 

прийнятих рішень. Зазначені заходи, головним чином, спрямовувалися на відхід від 

радянських військових традицій, правонаступницею яких залишається Російська 

Федерація, однак не завжди мали відповідне історичне підґрунтя.  

Здійснення військово-патріотичного виховання майбутніх офіцерів 

Збройних Сил України в умовах збройної агресії органи військового управління 

вбачали у набутті бойового досвіду викладацьким складом, чому сприяло 

налагодження на ротаційній основі системного відрядження військовослужбовців у 

район проведення антитерористичної операції. Комплектування посад науково-

педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах почало 

здійснюватися насамперед особами із досвідом участі в антитерористичній операції, 

що сприяло оперативному впровадженню набутого бойового досвіду в освітній 

процес, а також військово-патріотичному вихованню майбутніх офіцерів Збройних 

Сил України. Порядок прийому на навчання до військових вузів також зазнав 

відповідних змін, зокрема щодо підвищення віку вступників, у першу чергу 

учасників бойових дій на Сході України. 

У дисертації доводиться, що у 2014–2019 роках посилена увага у військово-

патріотичному вихованні приділялася використанню воєнно-історичних знань. 

У структурі низки вищих військових навчальних закладів було створено навчальні 

та науково-дослідні підрозділи воєнно-історичного спрямування: науково-дослідний 

центр воєнної історії (НУОУ), кафедру історії війн і воєнного мистецтва (НУОУ), 

науково-дослідну лабораторію військової історії (НАСВ). У цей період було 

активізовано проведення воєнно-історичних досліджень, передусім сучасної воєнної 

історії України із одночасним впровадженням їх результатів в освітній та виховний 

процес. Однак навчально-наукових підрозділів воєнно-історичного спрямування в 

багатьох закладах створено не було.  

Значний виховний потенціал став належати історичним дисциплінам, які у 

вищих військових навчальних закладах тактичного рівня освіти були представлені 

“Історією війн та воєнного мистецтва”, “Історією України та української культури”. 

Встановлено, що упродовж 2014–2019 років зміст робочих планів та програм 

зазначених дисциплін зазнавав корегувань, вмістивши теми занять, присвячені 

сучасній воєнній історії України. Зокрема, було передбачено проведення лекцій, 

семінарів та самостійної роботи курсантів із тематики гібридних війн, окупації 

Автономної Республіки Крим та антитерористичної операції/операції Об’єднаних 

сил на Сході України. Водночас виявлено, що актуальним завданням залишається 

навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, зокрема відсутність 

загального підручника із дисципліни “Історія війн та воєнного мистецтва” для 

вищих військових навчальних закладів тактичного рівня освіти. 
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У дисертації проаналізовано зміст періодичних видань воєнно-історичного 

спрямування, використання яких сприяє військово-патріотичному вихованню 

курсантів. Виявлено низку особливостей у їх використанні у справі військово-

патріотичного виховання, а саме: висвітлення збройної агресії Російської Федерації 

проти України, а також подій, пов’язаних із окупацією Автономної Республіки 

Крим, переважно виданнями вищих військових навчальних закладів; посилення 

національно-патріотичної складової наукових періодичних видань, спрямованість на 

розвінчування радянських, а також російських кліше та стереотипів щодо воєнної 

історії України. 

Виховна діяльність вищих військових навчальних закладів в умовах відсічі та 

стримування збройної агресії проти України характеризується низкою 

особливостей. Значна увага керівництвом освітніх закладів приділяється 

декомунізаційним заходам, реалізація яких пов’язана зі змінами у законодавстві 

України та нормативній базі, що визначала діяльність Міністерства оборони 

України та Збройних Сил України.  

Реалізація заходів передбачає оновлення наочної агітації, експозицій 

військових музеїв, кімнат традицій, бібліотек, що, з одного боку, спрямовується на 

демонтаж залишків радянської символіки, а з іншого – на висвітлення участі 

постійного та перемінного складу в антитерористичній операції/операції 

Об’єднаних сил на території окремих районів Донецької та Луганської областей; 

участь у заходах із відзначення дат воєнної історії, у тому числі запроваджених 

після 2014 року, меморіалізація пам’яті військовослужбовців Збройних Сил 

України, які загинули під час виконання завдань у районі проведення АТО/ООС 

через встановлення монументальних об’єктів (пам’ятників, стел, стендів, пам’ятних 

таблиць) на території вищих військових навчальних закладів України. 

У ході дослідження встановлено, що здійсненню військово-патріотичного 

виховання курсантів вищих військових навчальних закладів України сприяло 

налагодження воєнно-історичної роботи, що передбачала проведення з курсантами 

заходів військово-патріотичного спрямування, відповідно до щорічних планів 

воєнно-історичної роботи. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено наукове завдання, що полягало яке полягало у розкритті 

процесу становлення та трансформацій військово-патріотичного виховання 

курсантів вищих військових навчальних закладів України та його розвитку в умовах 

збройної агресії Російської Федерації, встановленні особливостей і тенденцій цього 

процесу та визначенні актуальних напрямів використання набутого досвіду в 

інтересах подальшого розвитку Збройних Сил України. 

Основні наукові результати дослідження репрезентують такі положення.  

1. З’ясування стану наукової розробленості проблематики військово-

патріотичного виховання у Збройних Силах України дає підстави стверджувати, що 

у науковій літературі певним чином висвітлена заявлена тема, переважно у працях із 

педагогіки та психології. У вітчизняній воєнно-історичній науці перевага надавалася 
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дослідженням проблем військового виховання в інших історичних періодах. 

Військово-патріотичне виховання курсантів вищих військових навчальних закладів 

України у 1991–2019 роках в історичній науковій літературі досліджене 

недостатньо. 

Наявна джерельна база представлена значною кількістю матеріалів, що 

включають законодавчі та нормативно-правові акти та документи, що зберігаються 

в архівних установах України, поточну документацію міністерств та відомств, 

фотографічні документи і матеріали тощо. Виявлені та використані джерела є 

достатньо репрезентативними для вирішення поставлених у дослідженні завдань. 

2. Виявлено, що національний досвід військово-патріотичного виховання 

воїнів у військах державних утворень, що існували на теренах України від давніх 

часів до кінця ХХ століття, містить низку суперечностей. Вони зумовлені впливом 

таких факторів: нівелювання національного походження вояків в умовах існування 

імперій, звернення до національних традицій у період боротьби за державність. 

З’ясовано, що у справі військово-патріотичного виховання військовослужбовців на 

теренах України чільне місце відводилося поширенню воєнно-історичних знань та 

використанню історичного наративу: для формування світогляду вояків, підвищення 

мотивації до проходження військової служби, інформаційно-пропагандистського 

забезпечення діяльності військ (сил), підтримки державної ідеології, мобілізації 

населення навколо державних інтересів тощо. 

3. Проведений аналіз фактичних матеріалів дав змогу сформулювати 

авторську періодизацію становлення та розвитку процесу військово-патріотичного 

виховання у Збройних Силах України у 1991–2019 роках. 
На першому етапі (1991–2004 рр.) в умовах пострадянського простору 

відбувалось становлення військово-патріотичного виховання у Збройних Силах 

України. Із проголошенням незалежності України почалося формування її збройних 

сил, нормативно-правової основи їх діяльності, що охоплювала сферу виховної 

роботи, утворювалися органи, на які покладалося завдання її здійснення. На цьому 

етапі формувався новий зміст військово-патріотичного виховання курсантів вищих 

військових навчальних закладів, що увібрав у себе як елементи, що утверджували 

українську державність (державна та військова символіка, геральдика, фалеристика 

тощо), так і радянську спадщину (окремі військово-професійні свята, почесні 

найменування тощо). Виявлено, що на цьому етапі проявлялася неготовність 

частини офіцерів Збройних Сил України до впровадження у виховний процес 

української мови, переосмислених поглядів на історію України тощо. Водночас 

складне соціально-економічне становище в Україні призводило до напруження у 

військових колективах, що відображалося на рівні військової дисципліни. Підхід до 

здійснення військово-патріотичного виховання характеризувався переважно 

формалізмом, а положення нормативних і нормативно-правових документів у сфері 

військового виховання носили радше декларативний характер. 

Другий етап (2005–2009 рр.) характеризувався розвитком військово-

патріотичного виховання у Збройних Силах України у контексті проголошених 

євроінтеграційних процесів. Нормативне закріплення євроінтеграційних та 

євроатлантичних устремлінь державного керівництва України знайшли 
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відображення у змісті військово-патріотичного виховання особового складу 

Збройних Сил (Директиви Міністра оборони України “Про вдосконалення системи 

військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України” (2006), “Про 

організацію культурно-виховної, просвітницької роботи та дозвілля 

військовослужбовців, членів їхніх сімей, працівників Збройних Сил України” (2006) 

тощо). Іншою характерною ознакою цього етапу стала державна політика 

національної пам’яті, що супроводжувалася спробами відновлення окремого 

історичного наративу, що раніше мав контроверсійний характер, запровадження 

воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України тощо. 

Третій етап (2010–2013 рр.) – характеризується трансформацією військово-

патріотичного виховання у Збройних Силах України у контексті посилення 

російського впливу на українське суспільство. Характерною особливістю цього 

етапу стала зміна військово-політичного вектору розвитку держави: відхід від ідеї 

європейської та євроатлантичної інтеграції України до позаблокового статусу, що 

суттєво впливало на виховну роботу у Збройних Силах: стала набувати поглиблена 

військова співпраця та у гуманітарній сфері із окремими країнами СНД, формування 

спільного комеморативного простору, зокрема в Автономній Республіці Крим, 

спільне проведення окремих військово-професійних свят тощо. Водночас на цьому 

етапі було розроблено низку нормативних документів у сфері військово-

патріотичного виховання у Збройних Силах України (Концепція військово-

патріотичного виховання (2010), Концепція ідеологічної роботи (2013), Концепція 

розвитку державно-патріотичних та військових традицій (2013). Однак суттєво 

обмежувалися можливості використання результатів військово-історичних 

досліджень, а станом на кінець 2013 року в Україні було ліквідовано єдину існуючу 

кафедру воєнної історії у Національному університеті оборони України, були 

відсутні відповідні науково-дослідні підрозділи, що мали провадити дослідження 

проблем воєнної історії в інтересах виховання військовослужбовців Збройних Сил. 

До того ж, соціальне напруження у військових колективах у зв’язку із 

неможливістю держави забезпечити належний рівень соціального захисту 

військовослужбовців та їх сімей, скороченням чисельності Збройних Сил та інші 

організаційні заходи на цьому етапі зумовлювали сприйняття військово-

патріотичного виховання як непріоритетного напряму роботи. 

Аналіз стану військово-патріотичного виховання військовослужбовців 

Збройних Сил України на цьому етапі дає підставу стверджувати, що воно 

перебувало під зовнішнім впливом з боку Російської Федерації через тісне військове 

співробітництво та діяльність проросійських громадських та релігійних організацій 

тощо. 

Четвертий етап (2014–2019 рр.) – розвиток військово-патріотичного виховання 

у Збройних Силах України в умовах збройної агресії – супроводжується змінами у 

нормативно-правовій базі, оновленням військової символіки та ритуалів, 

що базувалися на національно-історичній спадщині. Окупація території України, 

російська збройна агресія на Сході України зумовили актуалізацію завдань 

військово-патріотичного виховання, зокрема майбутніх офіцерів. Розвиток 

нормативно-правової бази у сфері військово-патріотичного виховання (Стратегія 
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національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки (2015), 

Концепція національно-патріотичного виховання молоді (2015), Стратегія 

національно-патріотичного виховання (2019) тощо) на цьому етапі відбувався разом 

зі змінами у підходах до здійснення інформаційної політики та політики 

національної пам’яті, що суттєво впливало на зміст військово-патріотичного 

виховання курсантів вищих військових навчальних закладів. 

Позитивний вплив на військово-патріотичне виховання вчинив відхід від 

радянських комеморативних практик (Закон України “Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в 

Україні та заборону пропаганди їхньої символіки” (2015), що відобразилося на 

діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України (План дій з 

відновлення та впровадження військових традицій Українського народу в систему 

діяльності Міністерства оборони та Збройних Сил України на 2018–2020 рр. (2018), 

Програма заходів щодо відновлення та впровадження національних бойових 

традицій у Збройних Силах України (2018), Положення про кімнату традицій у 

Збройних Силах України (2018) тощо). 

Пріоритетним напрямом на цьому етапі стало вивчення, популяризація 

та протидія фальсифікації у сфері воєнної історії України (Положення про воєнно-

історичну роботу у Збройних Силах України (2017), Концепція воєнної історії 

України (2017), Концепція військово-морської історії України (2019). Військово-

патріотичне виховання курсантів вищих військових навчальних закладів 

здійснювалося через популяризацію мілітарної історії у Збройних Силах України, 

а саме: присвоєнням почесних найменувань, встановленням військово-професійних 

свят, запровадженням нової форми одягу, введенням нового військового вітання.  

4. Визначено особливості діяльності вищих військових навчальних закладів 

у справі військово-патріотичного виховання курсантів в умовах тривалої збройної 

агресії Російської Федерації, а саме: 

частково відновлено та створено навчальні та науково-дослідні підрозділи для 

проведення воєнно-історичних досліджень та впровадження їх результатів в освітній 

та виховний процес вищих військових навчальних закладів; 

узагальнення та впровадження в освітній процес досвіду антитерористичної 

операції/операції Об’єднаних сил з метою підвищення ефективності підготовки 

військових фахівців через внесення змін до навчальних планів та програм, 

проведення факультативних занять, залучення до проведення занять 

військовослужбовців – учасників бойових дій на Сході України, корегування 

тематики дипломних та магістерських робіт курсантів; 

здійснення декомунізаційних заходів через оновлення наочної агітації, 

експозицій військових музеїв, кімнат традицій, бібліотек закладів за двома 

основними напрямами: демонтаж залишків радянської символіки та висвітлення 

участі військовослужбовців Збройних Сил України у відсічі та стримуванні збройної 

агресії проти України, увіковічнення пам’яті про випускників, які загинули під час 

виконання бойових завдань. 

Встановлено основні тенденції розвитку військово-патріотичного виховання 

у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України упродовж  
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2014–2019 років: удосконалення вітчизняної нормативно-правової бази у сфері 

військово-патріотичного виховання; поліпшення якісної характеристики учасників 

освітнього процесу як серед постійного, так і перемінного складу закладів за 

рахунок набуття ними досвіду участі у бойових діях; підвищення ролі і місця 

воєнно-історичної науки в освітньому і виховному процесах; налагодження 

системної воєнно-історичної роботи у вищих військових навчальних закладах 

в умовах збройної агресії проти України. 

Розглянуто роль і місце воєнної історії у військово-патріотичному 

вихованні майбутніх офіцерів в умовах збройної агресії Російської Федерації. 

Встановлено, що в означений період у структурі окремих вищих військових 

навчальних закладів було створено навчальні та науково-дослідні підрозділи 

воєнно-історичного спрямування; активізовано проведення ними воєнно-історичних 

досліджень, у першу чергу сучасної воєнної історії України; ініційовано 

впровадження їх результатів в освітній та виховний процес закладів через перегляд 

робочих програм, планів історичних дисциплін, оновлення їх навчально-методичної 

бази. 

5. У дисертації розроблено рекомендації для використання набутого досвіду 

військово-патріотичного виховання у вищих військових навчальних закладах 

України у сучасних умовах: впровадження нових бойових традицій, що базуються 

на національній воєнно-історичній спадщині українських військових формувань, 

вищих військових навчальних закладів із залученням фахових істориків 

для прийняття обґрунтованих рішень; формування базової програми навчальної 

дисципліни “Історія України та українського війська” (з варіативною складовою 

відповідно до специфіки підготовки фахівців видів (родів) військ Збройних Сил 

України) та розроблення посібників із зазначеної дисципліни для усіх вищих 

військових навчальних закладів тактичного рівня освіти; упровадження таких форм 

воєнно-історичної роботи як воєнно-історичний диктант, воєнно-історична 

олімпіада серед курсантів вищих військових навчальних закладів. 

Перспективними напрямами подальших досліджень можуть бути: 

вивчення досвіду проведення заходів військово-патріотичного виховання 

військовослужбовців Збройних Сил України у районі проведення антитерористичної 

операції/операції Об’єднаних сил; досвід національно-патріотичного виховання 

студентів та курсантів військових та цивільних вищих навчальних закладів; 

вивчення досвіду так званого військово-патріотичного виховання молоді на 

тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях України. 
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АНОТАЦІЯ 

Пашкова О. О. Військово-патріотичне виховання курсантів вищих 

військових навчальних закладів України (1991–2019). – Кваліфікаційна наукова 

робота на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 20.02.22 – військова історія. – Національний університет оборони 

України імені Івана Черняховського, Київ, 2021. 

У дисертаційній роботі виконано наукове завдання, яке полягало яке полягає у 

розкритті процесу становлення та трансформацій військово-патріотичного 

виховання курсантів вищих військових навчальних закладів України та його 

розвитку в умовах збройної агресії Російської Федерації, встановленні особливостей 

і тенденцій цього процесу та визначенні актуальних напрямів використання 

набутого досвіду в інтересах подальшого розвитку Збройних Сил України. 
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У роботі визначено стан наукової розробленості теми та охарактеризовано 

джерельну базу дослідження. Розглянуто історичні передумови становлення 

військово-патріотичного виховання в Україні. 

Проаналізовано нормативно-правову базу у сфері військово-патріотичного 

виховання. Запропоновано авторську періодизацію становлення та розвитку 

військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України.  

Визначено особливості діяльності вищих військових навчальних закладів 

України з військово-патріотичного виховання курсантів в умовах збройної агресії 

проти України, встановлено основні тенденції його розвитку упродовж 

2014–2019 років, розглянуто роль і місце воєнної історії 
Сформульовано рекомендації щодо впровадження отриманих результатів у 

практичну діяльність вищих військових навчальних закладів України, зокрема щодо 

підвищення ролі історичних дисциплін у військово-патріотичному вихованні 

майбутніх військових фахівців. 

Ключові слова: військово-патріотичне виховання, вищий військовий 

навчальний заклад, Збройні Сили України, курсанти, антитерористична операція, 

операція Об’єднаних сил, воєнна історія України, воєнно-історична робота. 

 

ANNOTATION 

Olha Pashkova. Military-patriotic education of cadets of the higher military 

educational institutions of Ukraine (1991–2019). – Qualifying scientific work on the 

right of manuscript. 

The dissertation to obtain the scientific degree of the Candidate of Sciences 

(History), specialty 20.02.22 – military history. – The National Defence University of 

Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv, 2021. 

Based on a comprehensive analysis and study of many sources in the dissertation 

performed a scientific task, which was to disclosure of the process of formation and 

transformation of military-patriotic education of cadets of higher military educational 

institutions of Ukraine and its development in the context of armed aggression of the 

Russian Federation, establishment of features and tendencies of this process in the 

interests of further development of the Armed Forces of Ukraine. 

The paper determines the state of scientific development of the topic and describes 

the source base of the study. 

The historical preconditions of the origin of military-patriotic education in Ukraine 

are considered, the author's periodization of its formation and development in the Armed 

Forces of Ukraine is offered: 

Stage I (1991–2004) – formation of military-patriotic education in the Armed 

Forces of Ukraine in the post-Soviet space; 

Stage II (2005–2009) – development of military-patriotic education in the Armed 

Forces of Ukraine in the context of European integration processes; 

Stage III (2010–2013) – transformation of military-patriotic education in the Armed 

Forces of Ukraine in the context of Eastern integration processes; 

Stage IV (2014–2019) – development of military-patriotic education in the Armed 

Forces of Ukraine in the conditions of armed aggression. 
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Peculiarities of activity of higher military educational establishments in the matter 

of military-patriotic education of cadets in the conditions of long armed aggression of the 

Russian Federation are defined, namely: restoration and creation of educational and 

research divisions for carrying out military-historical researches and introduction of their 

results in educational process. military educational institutions; study and implementation 

of the experience of the anti-terrorist operation / Joint Forces operation in the educational 

process through changes in curricula and programs; renewal of visual agitation, 

expositions of military museums, rooms of traditions, libraries of institutions in two main 

directions: dismantling of remnants of Soviet symbols and coverage of participation of 

servicemen of the Armed Forces of Ukraine in anti-terrorist operation and perpetuation of 

memory of graduates who died during combat missions. 

The main trends in the development of military-patriotic education in higher 

military educational institutions of Ukraine in the period 2014–2019 have been 

established: improvement of the domestic regulatory framework; improvement of the 

qualitative characteristics of the participants of the educational process both among the 

permanent and variable composition of institutions due to the acquisition by them of 

experience in participation in hostilities; increasing the role and place of military history in 

educational and upbringing processes; establishment of systematic military-historical work 

in higher military educational institutions in the conditions of armed aggression against 

Ukraine. 

It was established that during this period military-historical research was intensified, 

first of all modern military history of Ukraine, their results were initiated in the 

educational process of institutions, which testifies to the increasing role of military history 

in military-patriotic education of future officers of the Armed Forces of Ukraine. 

Recommendations for the implementation of the obtained results in the practical 

activities of higher military educational institutions of Ukraine, in particular for increasing 

the role of historical disciplines. 

Key words: military-patriotic education, higher military educational institution, 

Armed Forces of Ukraine, cadets, anti-terrorist operation, Joint Forces operation, military 

history of Ukraine, military-historical work. 
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