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Каменюк Ю. В. Психологічні чинники формування патріотизму 

особистості військовослужбовця у Збройних Силах України. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
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знань 05 – Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053 – Психологія. – 

Донецький Національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, 2021; 

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 

Київ, 2021. 

Дисертацію присвячено вирішенню наукового завдання, яке полягає у 

з’ясуванні психологічних чинників патріотизму у структурі особистості 

військовослужбовця, формування світогляду воїна – захисника, громадянина 

і патріота України, усвідомлення ним особистої відповідальності за її захист. 

Мета роботи – проаналізувати стан формування патріотизму особового 

складу Збройних Сил України, сформулювати теоретичні висновки і 

практичні рекомендації щодо оцінювання його результативності. 

Актуальність завдання зумовлена тим, що високий рівень свідомості і 

патріотизму громадян України, у цей складний для нашої держави час, 

відіграють особливу роль не лише в духовному житті суспільства, але й в 

усіх основних сферах його діяльності – економічній, соціальній, політичній, 

оборонній та ін. Адекватне реагування на існуючі та потенційні виклики і 

загрози національній безпеці потребує проведення комплексу заходів не 

тільки з підвищення її оборонних можливостей, а й підвищення моральної 

готовності та психічної стійкості громадян до спротиву агресії. 

Це зумовлено рядом важливих обставин: 

по-перше, сили оборони та безпеки держави перебувають у стані кризи, 

спричиненої тривалим їх реформуванням, непродуманими організаційними і 

кадровими змінами, що призвело до небезпечного зниження їх боєздатності. 

За цих умов стають соціально значущими усвідомлення кожним 
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громадянином України своєї відповідальності за захист її суверенітету та 

територіальної цілісності, готовність відстояти її незалежність і цілісність;  

по-друге, події на півдні та сході України, де триває операція 

Об’єднаних сил, анексія Криму Російською Федерацією підтвердили, що в 

сучасних новітніх війнах значущість патріотизму військовослужбовців 

зросла, тому пріоритетності набуває підвищення ефективності системи 

патріотичного виховання та виокремлення психологічних чинників, що 

впливають на формування патріотизму в структурі особистості 

військовослужбовця ЗС України; 

по-третє, необхідно розробити нову концепцію патріотичного 

виховання громадян України, впровадження якої у практику роботи органів 

державного та військового управління, а також громадянського суспільства з 

урахуванням набутого досвіду дасть змогу підвищити ефективність процесу 

патріотичного виховання молоді, зокрема військовослужбовців.  

Доцільність наукового пошуку продуктивних шляхів формування 

патріотизму у військовослужбовців ЗС України, сил безпеки та оборони 

актуалізують порушену проблему. 

Аналіз та узагальнення теоретичних джерел, у яких розглянуто 

проблему, показали, що патріотизм завжди вважали символом мужності, 

доблесті й героїзму, сили народу, необхідною умовою єдності та могутності 

держави. Проблема патріотизму, пізнання його сутності привертали увагу 

видатних українських мислителів, державних і політичних діячів, 

представників науки та культури. Це відображено у працях, зокрема, 

Т. Шевченка, М. Грушевського, А. Макаренка, Г. Сковороди, 

В. Сухомлинського, І. Франка та ін. Питанням виховання громадянина і 

патріота приділяли увагу К. Ушинський, Г. Ващенко, С. Русова, І. Огієнко та 

ін. На їх думку, формування патріотичної свідомості та самосвідомості в 

громадян України має бути одним із головних завдань їх громадянського та 

національного виховання. 

Значну увагу вихованню почуття патріотизму у війську приділяли такі 
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полководці-українці, як Б. Хмельницький, Д. Галицький, П. Дорошенко, 

І. Мазепа, С. Наливайко, І. Сулима, Р. Шухевич, І. Богун, М. Кривоніс, 

Д.  Байда-Вишневецький, П. Конашевич-Сагайдачний та ін. 

Теоретичні та методичні засади виховання військовослужбовців, 

основи формування патріотизму у громадян України обґрунтовано у 

дослідженнях вітчизняних військових науковців: В. Алещенка, 

А. Афанасенка, І. Колодія, Ю. Красильника, Р. Макарова, В. Маслова, 

М. Нещадима, Г. Темка, М. Томчука, В. Ягупова. 

Одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства є 

формування і розвиток особистості, піднесення національної свідомості на 

основі суспільно-державних (національних) цінностей, формування у 

громадян почуття патріотизму, поваги до Конституції і законів України, 

соціальної активності та відповідальності за доручені державні та громадські 

справи, готовності до виконання обов’язку із захисту незалежності та 

територіальної цілісності України, сповідування європейських цінностей. 

Отже, актуальність проблеми дослідження формування патріотизму 

громадян, особистості військовослужбовця у Збройних Силах України 

зумовлена необхідністю консолідації та розвитку суспільства, сучасними 

викликами, що стоять перед Україною і потребують постійного 

вдосконалення національно-патріотичного виховання. На сьогодні 

невирішеними залишаються дискусійні питання, що розширюють поле 

наукового пошуку вирішення порушеної проблеми, зокрема до цього часу не 

проведено повноцінних сучасних досліджень, а праці минулого не 

враховують нинішніх тенденцій у суспільстві, ЗС України, інших силових 

структурах. 

Таким чином, існує об’єктивна необхідність концептуального 

визначення єдиних підходів щодо формування психологічних чинників 

патріотизму в структурі особистості військовослужбовця Збройних Сил 

України, виховання захисника Батьківщини з урахуванням економічної, 

військово-політичної, демографічної ситуації, формування морально-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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етичних, національно-історичних основ їхньої діяльності, підвищення 

ефективності військово-патріотичної роботи у ЗС України. 

Доведено, що формування патріотизму громадян України, зокрема 

військовослужбовців ЗС України, слід розглядати як активний процес 

системного, комплексного і всебічного впливу державних та військових 

органів управління, командирів та начальників, відповідних службових 

посадових осіб, громадських організацій на свідомість, підсвідомість і 

поведінку особистості військовослужбовця і психологію військового 

колективу у процесі їх життєдіяльності для формування у них високих 

морально-політичних, громадянських, військово-професійних, соціально-

психологічних, психічних і фізичних якостей, необхідних для успішного 

виконання конституційного обов’язку щодо захисту української держави за 

будь-яких умов. 

З’ясовано, що розвиток у суспільстві національної свідомості, 

формування почуття патріотизму на засадах духовності та моральності, 

популяризація духовно-культурної спадщини, традицій Українського народу, 

а також активізація взаємодії органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та громадських об’єднань у питаннях національно-

патріотичного виховання є важливою умовою формування патріотизму й 

утвердження національних цінностей. Ідеалом патріотичного 

військовослужбовця ЗС України, на нашу думку, є військовослужбовець із 

сформованою патріотичною свідомістю та самосвідомістю; стійкими, 

позитивно спрямованими та соціально значущими поглядами, почуттями, 

ставленнями і нормами поведінки, який глибоко усвідомлює соціальні 

вимоги держави, що містяться у Конституції України, Військовій присязі та 

статутах ЗС України, переконаний у необхідності їх безумовного 

дотримання, морально і психологічно готовий до цього, сумлінно виконує 

військовий обов’язок, прагне практичними справами зміцнювати Українську 

державу та суспільство в цілому й готовий стати на їх захист. 
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Доведено, що патріотизм є двояким явищем, тобто його можна 

зрозуміти як базову духовну цінність загальнонаціонального рівня, яку 

покладено в основу патріотичної ідеології, що є критерієм потрібного й 

бажаного в патріотичній поведінці, або як систему властивостей особистості 

(професійно обов’язкову для військовослужбовців), що забезпечує її 

готовність до патріотичних соціальних дій в інтересах суспільства і держави. 

Патріотизм як базова цінність загальнодержавного рівня належить до 

системи ціннісних орієнтацій особистості як професійно значуща цінність, 

що містить три основні структури: чуттєво-емоційну, духовно-ціннісну, 

практично-діяльнісну. 

Розроблено й обґрунтовано модель формування патріотизму курсантів 

в освітньому середовищі вищого військового навчального закладу (ВВНЗ), 

що складається з п’яти взаємопов’язаних компонентів: цільового, 

діагностичного, проєктувального, організаційного, контрольно-оціночного. 

Модель розроблено з урахуванням вимог системно-діяльнісного, історико-

культурного, компетентнісного і діагностичного підходів. 

Складено та експериментально апробовано Цільову програму 

формування патріотизму військовослужбовців «Патріот України», що 

реалізована в освітньому процесі Військового інституту Київського 

Національного університету імені Тараса Шевченка. Для оцінювання 

ефективності результатів Цільової програми проведено такі заходи: 

1) первинне діагностування курсантів за розробленою методикою 

формування й оцінювання рівня патріотизму курсантів у відкритому 

освітньому середовищі ВВНЗ; 2) створення експериментальної групи (ЕГ) і 

контрольної групи (КГ), оцінювання їх однорідності, в разі потреби – 

коригування їх складу; 3) реалізацію в освітньому процесі: в ЕГ – за 

відповідною моделлю та авторською цільовою програмою формування 

патріотизму курсантів в освітньому середовищі; в КГ – за чинною програмою 

підготовки фахівців; 4) підсумкове тестування курсантів після повного 

вивчення авторської цільової програми «Патріот України»; 5) оцінювання та 
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інтерпретацію емпіричних даних, отриманих у ході психологічного 

експерименту. 

В психологічному експерименті взяли участь 180 курсантів. Підсумкові 

емпіричні дані наведено окремо за кожним показником і кожним 

компонентом патріотизму, та в цілому, що вказує на достовірність всебічної 

математичної перевірки висунутої гіпотези.  

За результатами проведення психологічного експерименту рівень 

розуміння сутності патріотизму курсантами експериментальної групи 

підвищився до 87 %, причому кількість курсантів, які виявили нерозуміння 

сутності патріотизму під час констатуючого етапу експерименту, вдалося 

звести до 2 %, водночас 24 % серед осіб контрольної групи, на жаль, не були 

необхідно поінформовані про сучасне розуміння патріотизму, його зміст і 

суть. 

Загалом 53,9 % учасників тестування здобули середній рівень 

сформованості патріотичних переконань, а 44,9 % досягли високого рівня 

досліджуваного показника когнітивного компонента патріотизму. 

Дослідження рівня сформованості патріотизму курсантів з точки зору 

мотиваційного компонента показали істотні якісні зміни в житті та 

діяльності, на що вказують емпіричні достовірні дані, отримані в ході 

психологічного експерименту. Так, 68 % респондентів після формувального 

етапу психологічного експерименту досягли високого рівня, 21 % – 

середнього рівня, 11 % мали низький рівень сформованості ціннісних 

орієнтацій особистості. Порівняно з результатами констатуючого етапу 

психологічного експерименту рівень сформованості досліджуваних якостей 

зріс більш ніж на 20 %. 

Результати дослідження показують, що обрана технологія, передбачена 

в авторських Програмі та моделі формування патріотизму, мала позитивний 

результат і кількість курсантів з високим рівнем сформованості патріотизму 

зросла з 30,8 % до 68,5 %. Курсанти, які оцінювали на констатуючому етапі 

експерименту свій рівень сформованості патріотизму як низький (9,9 %), на 
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кінець формувального етапу експерименту усвідомили свою позицію й 

підняли власний рейтинг під час повторного анкетування. 

Позитивна динаміка з’явилася в експериментальній групі після 

проведення ряду заходів, передбачених авторською моделлю формування 

патріотизму. Результати формувального етапу експерименту показали, що 

цілеспрямована систематична співпраця курсантів і викладачів згідно із 

розробленою моделлю формування патріотизму дала змогу досягнути 

позитивної динаміки формування патріотичної свідомості та політичних 

переконань, без яких немислиме прийняття духовно-моральних цінностей 

суспільства на основі патріотизму. 

Отримані результати стали підставою для висновку про необхідність 

запровадження в освітній процес ВВНЗ Цільової програми формування 

патріотизму військовослужбовців «Патріот України», спрямованої на 

формування психічно і патріотично стійкої особистості та мотивації її до 

проходження військової служби. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в 

такому:  

Уперше: 

обґрунтовано, що ціннісні орієнтації виступають ключовим 

психологічним чинником патріотизму в структурі особистості 

військовослужбовця Збройних Сил України. Емпірично з’ясовано структурні 

компоненти патріотизму як ціннісної орієнтації особистості, яка сповідує 

національні та європейські цінності (патріотичне почуття, відповідальність за 

долю Батьківщини; національну гідність; патріотичну свідомість; потребу у 

збереженні і передачі вітчизняних духовно-культурних цінностей 

майбутньому поколінню; потребу і готовність до діяльності патріотичного 

змісту); 

встановлено, що патріотизм, як соціально-психологічний ресурс 

особистості військовослужбовця забезпечує потенційну здатність до 

спротиву інформаційній агресії, створює психологічну готовність громадян 
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захищати свою Батьківщину та діяти в ім’я збереження і розвитку її 

благополуччя; 

Удосконалено:  

цільову Програму формування патріотизму військовослужбовців 

«Патріот України», шляхом додаткового включення до її змісту комплексу 

заходів військово-патріотичної роботи спрямованих на розвиток ціннісно-

орієнтаційної сфери курсантів як майбутніх офіцерів. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

отримані результати дослідження можуть застосовуватися в системі 

національно-патріотичного виховання, військово-патріотичній роботі з 

військовослужбовцями ЗС України, що сприятиме формування психічно і 

патріотично стійкої особистості та мотивації її до проходження військової 

служби, а також можуть бути використані в діяльності органів військового 

управління, ВВНЗ, військових частин та окремих підрозділів. 

Положення та висновки дослідження, Цільова програма формування 

патріотизму «Патріот України» впроваджені в освітній процес курсантів 

ВВНЗ під час проведення занять соціально-гуманітарного циклу, що 

сприяло розширенню їх самосвідомості, ерудованості та розвитку творчого 

мислення. Результати дослідження можуть бути впроваджені в систему 

внутрішньо-комунікаційної та військово-патріотичної роботи з 

військовослужбовцями Збройних Сил України. 

Ключові слова: патріотизм; ціннісні орієнтації; психологічні 

чинники; патріотична свідомість; патріотична діяльність; соціально-

психологічний ресурс; курсант. 
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The aim of the dissertation is to solve the science task, in particular to clarify 

the psychological factors of patriotism in the structure of the soldier's personality, 

influencing the formation of the person's worldview of a defender, citizen and 

patriot of Ukraine, his awareness of personal responsibility to protect the 

homeland. The purpose of the work is to assess the factors influencing the 

formation of patriotism among the personnel of the Armed Forces of Ukraine, to 

formulate theoretical conclusions and practical recommendations based on the 

evaluation of their effectiveness. The urgency of the task, in this difficult time for 

our country, is the need to assess the person's factors of consciousness and 

patriotism that play a special role not only in the spiritual life of our society but 

also affect all major areas, including economic, social, political, defence, etc. 

Adequate response to existing and potential challenges and threats to national 

security requires a set of measures not only to increase its defense capabilities, but 

also to increase the moral readiness and mental resilience of citizens to resist 

aggression. 

All this is due to a number of important circumstances –  

First, national defence and security forces face a number of challenges 

related to long-term reforms, ill-considered organizational and personnel changes 

that have led to a dangerous reduction in the combat capability of defence and 

security forces. Under these conditions, the awareness of each citizen of his or her 

personal responsibility for the protection of the sovereignty and territorial integrity 
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of the homeland, the willingness to defend its independence and integrity acquire 

social significance;  

Secondly, the events in the south and east of Ukraine where the Joint Forces 

operation is underway, and the annexation of Crimea by the Russian Federation 

have become another proof that the role of patriotism among service personnel in 

the current wars has increased, and therefore factors influencing the formation of 

patriotism in the personality structure of a serviceman of the Armed Forces of 

Ukraine acquires priority;  

Third, it requires the development of a new concept of patriotic education, 

the implementation of this concept in public and military governance, including 

civil society (based on best practices) to increase the effectiveness of patriotic 

education among young people, and service personnel in particular.  

The scientific search for the most effective and expedient approaches in the 

formation of patriotism among Ukrainian service members gives priority to this 

issue.  

The analysis and generalization of theoretical sources related to this issue 

show that patriotism has always been considered a symbol of courage, valor and 

heroism, the strength of the nation, as well as a necessary condition for the unity 

and power of the State.  

Issues related to patriotism, knowledge of its essence have always attracted 

the attention of prominent Ukrainian thinkers, statesmen and politicians, 

representatives of science and culture. In fact, this is reflected in the works of 

Taras Shevchenko, Mykhailo Hrushevskyi, Anton Makarenko, Hryhorii 

Skovoroda, Vasyl’ Sukhomlynskyi, Ivan Franko and others. Konstantin 

Ushynskyi, Hryhorii Vashchenko, Sofiia Rusova, Ivan Ohienko, and others paid 

particular attention to the issues of educating a true citizen and patriot. In their 

opinion, the formation of patriotic awareness and self-awareness among the 

citizens of Ukraine should be priorities in educating a nationally conscious and 

comprehensively developed personality.  
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Great Ukrainian military leaders, such as B. Khmelnytskyi, D. Halytskyi, 

P. Doroshenko, I. Mazepa, S. Nalyvaiko, I. Sulyma, R. Shukhevych, I. Bohun, 

M. Kryvonis, D. Baida-Vyshnevetskhyi, and P. Konashevych-Sahaidachnyi, paid 

considerable attention to cultivating a sense of patriotism among soldiers, 

considering military service in general as a sign of patriotism.  

Theoretical and methodological grounds of education for service personnel, 

the formation of patriotism among the citizens of Ukraine are substantiated in the 

works of domestic military scientists and researchers: V. Aleshchenko, A. 

Afanasenko, I. Kolodii, Iurii Krasyl’nyk, R. Makarov, V. Maslov, M. 

Neshchadym, H. Temka, M. Tomchuk, and V. Iahupov.  

One of the priorities of the Ukrainian State and society in particular is the 

formation and development of the individual, raising national awareness based on 

social and national values, forming a sense of patriotism, respect for the 

Constitution and laws of Ukraine, social activity and responsibility, readiness to 

defend Ukraine's independence and territorial integrity, including recognition of 

our European values.  

Thus, the expediency of research on the formation of patriotism in citizens, 

and service members in particular, meets the needs for consolidation and 

development of the nation to respond to current challenges facing Ukraine, and to 

ensure continuous improvement of patriotic education. Currently, debatable issues 

regarding scientific research and solution of this problem remain uncertain, in 

particular, no full-fledged updated research has been conducted so far, and current 

trends in society, the Armed Forces of Ukraine and other law enforcement agencies 

have not been taken into account in past scientific works.  

Thus, there is an objective need to conceptually define common approaches 

to the formation of psychological factors of patriotism in the personality structure 

of a member of the Armed Forces of Ukraine, education of the defender of the 

Motherland taking into account economic, military and political, demographic 

situation, formation of moral and ethical principles that will increase the 

effectiveness of military and patriotic work in the Armed Forces of Ukraine.  
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It is well known that the formation of patriotism among the citizens of 

Ukraine, in particular servicemen of the Armed Forces of Ukraine, should be 

considered as an active process of systematic and comprehensive influence of 

governmental and military authorities, commanders and chiefs, relevant officials 

and NGOs on the consciousness, subconscious and behavior of individual soldiers 

and the psychology of the entire military staff, which will ensure the formation of 

high moral, professional, psychological and physical qualities necessary for the 

successful fulfillment of the constitutional duty to protect the Ukrainian State 

under any circumstances.  

It was found that the development of national awareness, the formation of a 

sense of patriotism on the basis of spirituality and morality, promotion of historical 

and cultural heritage, traditions of the Ukrainian people, as well as interaction 

between public authorities, local governments and NGOs in national and patriotic 

education are important factors in the formation of patriotism and understanding of 

national values.  

An exemplary patriotic member of the Armed Forces of Ukraine, in our 

opinion, is a service member with formed patriotic awareness and self-awareness; 

stable, positive and socially significant views, feelings, attitudes and norms of 

behavior, who is deeply aware of the social requirements of the State contained in 

the Constitution of Ukraine, the Military Oath and the Statutes of the Armed 

Forces of Ukraine, unconditionally adheres to them, morally and psychologically 

stable, honestly fulfilling its duty, striving to strengthen the Ukrainian State and 

society as a whole, and ready to stand up for them.  

It has already been substantiated that patriotism is a dual phenomenon, i.e. it 

can be understood as a basic spiritual value of the national level, which is 

fundamental in patriotic ideology and is a criterion of what is necessary and 

desirable in patriotic behavior, or as a system of personality traits (mandatory for a 

service member), which indicates the readiness of the service member to act in the 

interests of society and the State.  
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Patriotism as a basic value of the national level is a professionally significant 

value in the system of value orientations of the individual, and consists of three 

main structures: sensory-emotional, spiritually-oriented, and action-oriented.  

A model for the formation of patriotism in cadets within the higher military 

educational institutions has been developed and substantiated. It consists of five 

interrelated components: target, diagnostic, design, shaping, monitoring and 

assessment, and involves the following approaches: system-oriented, historical and 

cultural, and competency based assessment.  

The Patriot of Ukraine, a targeted program for the formation of patriotism in 

the military, has been developed and experimentally tested. This program was 

implemented in the educational process of the Military Institute of the Taras 

Shevchenko National University of Kyiv. The following measures were taken to 

evaluate the effectiveness of the Target Program: 1) initial assessment of cadets 

within the higher military educational institutions under the conditions of the open 

educational environment using the developed methodology for the formation and 

assessment of their levels of patriotism; 2) group creation - experimental group 

(EG) and control group (CG), assessment of their homogeneity, and adjustment of 

their composition if necessary; 3) introduction into the educational process: in EG - 

according to the appropriate model and the author's target program for the 

formation of patriotism in cadets in the learning environment; in CG - according to 

the current training program; 4) final testing of cadets after completion of the 

Patriot of Ukraine, the author's target program; 5) evaluation and interpretation of 

empirical data obtained during a psychological experiment.  

It should be noted that 180 cadets took part in this psychological experiment. 

The final empirical data are given separately for each indicator and each 

component of patriotism, and in general, which indicates the reliability of a 

comprehensive mathematical test applied to the proposed hypothesis.  

Based on the psychological experiment findings, the cadets' understanding 

of the essence of patriotism increased to 87%, and the number of cadets who 

demonstrated their misunderstanding of the essence of patriotism during the 
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ascertaining stage of the experiment was reduced to 2%, while 24% of the control 

group, unfortunately, were not sufficiently informed about the modern 

understanding of patriotism, its essence and content.  

In general, 53.9% of test participants showed an average level of patriotic 

beliefs, and 44.9% achieved a high level of the studied cognitive component of 

patriotism.  

The research findings on the patriotism formation level in cadets in terms of 

the motivational component showed that their lives and activities have undergone 

significant qualitative changes, as evidenced by empirical reliable data from a 

psychological experiment. After completing the formative stage of the 

psychological experiment, 68% of respondents reached a high level, 21% reached a 

medium level, and 11% demonstrated a low level of personality value orientations.  

The research findings show that the chosen methodology provided in the 

author's Program and in the model for the formation of patriotism is quite effective, 

as the number of cadets with a high patriotism formation level increased from 

30.8% to 68.5%. The cadets, who rated their patriotism formation level at the 

ascertaining stage of the experiment as low (9.9%), understood their level at the 

end of the formative stage of the experiment and increased their own rating during 

the re-survey.  

Moreover, positive dynamics was observed in the experimental group after a 

number of activities carried out using the author's model for the formation of 

patriotism. Formative phase findings showed that task-oriented systematic 

interaction between cadets and teachers within the developed model for the 

formation of patriotism provided positive dynamics for the formation of patriotic 

awareness and political beliefs, in the absence of which understanding of spiritual 

and moral values of society based on patriotism is impossible.  

The obtained results became the basis for the conclusion about the need to 

implement in higher military educational institutions a Patriot of Ukraine targeted 

program aimed at forming a mentally and patriotically stable personality and 

motivating it to military service.  
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The scientific novelty of the study is as follows: 

For the first time –  

It was substantiated that value orientations are the key psychological factors 

of patriotism in the personality structure of a member of the Armed Forces of 

Ukraine. The structural components of patriotism as a value orientation for a 

person who recognizes the importance of national and European values (patriotic 

feelings, responsibility for the fate of the country; national dignity; patriotic 

awareness; the need to preserve national spiritual and cultural values for future 

generations; willingness and readiness for actions related to patriotism);  

It was identified that patriotism, as a socio-psychological resource of the 

individual service member provides a potential ability to resist information 

aggression, the psychological readiness of citizens to defend their country and 

promote its well-being. 

The following has been improved – 

The Patriot of Ukraine, a targeted program for the formation of patriotism in 

the military, was improved by integrating into its content a set of military-patriotic 

events aimed at developing the value orientation of cadets as future officers.  

The practical significance of the study is that principal outcomes of a 

research can be used in the system of national patriotic education, military patriotic 

work with service members of the Armed Forces of Ukraine, which will contribute 

to the formation of a mentally stable and patriotic person and motivate him or her 

to military service. The obtained results can also be used in the activities of 

military authorities, higher military educational institutions, military units and 

individual units.  

The provisions and conclusions of the study, the Patriot of Ukraine, a 

targeted program for the formation of patriotism, introduced into the educational 

process of higher military educational institutions during the humanitarian cycle of 

education, contributed to greater cadets' self-awareness, their creative thinking and 

erudition. The research findings can be implemented in the system of internal 
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communication and military-patriotic work with service members of the Armed 

Forces of Ukraine.  

Key words: patriotism; value orientations; psychological factors; patriotic 

awareness; patriotic activities; social and psychological resource; cadet. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. За роки незалежності нашої 

держави Збройні Сили України пройшли нелегкий шлях становлення й 

реформування. Сучасний етап будівництва потребує подальшого розвитку 

та обґрунтування теоретико-методологічних і системно-практичних основ 

формування патріотизму воїнів. Нині у секторі оборони тривають пошуки 

кращих військових та наукових практик, дослідження нових підходів до 

роботи з особовим складом. Основою сучасної армії є насамперед офіцери, 

сержанти і солдати, їх моральний, бойовий дух, патріотизм, психологічна 

готовність захищати Батьківщину. 

Висока свідомість і патріотизм громадян України у складний час для 

нашої державі посіли особливе місце не тільки в духовному житті 

суспільства, а й в усіх основних сферах його діяльності – економічній 

(виробничій), соціальній, політичній, оборонній і т. д. Щоб адекватно 

реагувати на наявні і потенційні виклики й загрози національній безпеці, 

потрібно провести комплекс заходів не тільки для посилення її оборонних 

спроможностей, а й розглянути психологічні чинники патріотизму у 

структурі особистості військовослужбовця ЗС України. 

У морально-психологічному забезпеченні Збройних Сил та інших 

військових формувань України досі залишаються невирішеними такі 

проблеми: відсутність єдиної системи поглядів на завдання, напрями та 

порядок управління духовними процесами; недосконалість нормативно-

правової бази військово-гуманітарної діяльності через неповноту охоплення 

основних вимог трансформаційних перетворень в українському війську; 

необхідність розвитку кадрового, інтелектуального, технічного, науково-

аналітичного потенціалу, підвищення  їх престижу, авторитету і статусу. 

Це зумовлено рядом важливих обставин: 

по-перше, сили оборони та безпеки держави перебувають у стані кризи, 

спричиненої тривалим їх реформуванням, непродуманими організаційними і 



26 

 

кадровими змінами, що призвело до небезпечного зниження їх боєздатності. 

За цих умов стають соціально значущими усвідомлення кожним 

громадянином України своєї відповідальності за захист її суверенітету і 

територіальної цілісності, готовність відстояти її незалежність та цілісність;  

по-друге, події на півдні та сході України, де триває операція 

Об’єднаних сил, анексія Криму Російською Федерацією підтвердили, що в 

сучасних новітніх війнах значущість патріотизму військовослужбовців 

зросла, тому пріоритетності набувають підвищення ефективності системи їх 

патріотичного виховання та виокремлення психологічних чинників, що 

впливають на формування патріотизму у структурі особистості 

військовослужбовців ЗС України. 

по-третє, необхідно розробити нову концепцію патріотичного 

виховання громадян України, впровадження якої у практику роботи органів 

державного та військового управління, а також громадянського суспільства з 

урахуванням набутого досвіду дасть змогу підвищити ефективність процесу 

патріотичного виховання молоді, зокрема військовослужбовців. 

Доцільність наукового пошуку продуктивних шляхів формування 

патріотизму у військовослужбовців ЗС України, сил безпеки та оборони 

актуалізують порушену проблему. 

Вивчення наукової літератури з обраної проблематики показало, що 

патріотизм завжди розглядали як символ мужності, доблесті й героїзму, сили 

народу, необхідну умову єдності та могутності держави. 

Проблема патріотизму, пізнання його сутності привертала увагу 

українських мислителів, державних і політичних діячів, представників науки 

та культури. Її аспекти відображено у працях, зокрема, Т. Шевченка, 

М. Грушевського, А. Макаренка, Г. Сковороди, В. Сухомлинського, 

І. Франка, та ін. Вихованню громадянина і патріота значну увагу приділяли 

К. Ушинський, Г. Ващенко, С. Русова, І. Огієнко та ін. На їх думку, 

формування патріотичної свідомості й самосвідомості у громадян України 

має бути одним із головних завдань їх громадянського і національного 
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виховання. Зокрема, К. Ушинський наголошував, що справжня любов до 

Вітчизни є наслідком громадянської праці людини. 

Значну увагу вихованню почуття патріотизму у війську приділяли такі 

полководці-українці як Б. Хмельницький, Д. Галицький, П. Дорошенко, 

І. Мазепа, С. Наливайко, І. Сулима, Р. Шухевич, І. Богун, М. Кривоніс, 

Д. Байда-Вишневецький, П. Конашевич-Сагайдачний та ін. 

Теоретичні та методичні засади виховання військовослужбовців, 

основи формування системи патріотичного виховання в Україні 

обґрунтовано у дослідженнях вітчизняних військових науковців: 

В. Алещенка, А. Афанасенка, І. Колодія, Ю. Красильника, Л. Кримець, 

Р. Макарова, В. Маслова, С. Мотики, М. Нещадима, Г. Темка, М. Томчука, 

В. Ягупова. 

На сьогодні залишається немало дискусійних питань, що розширюють 

поле наукового пошуку для вирішення порушеної проблеми, щодо якої немає 

повноцінних сучасних досліджень, а праці минулого не враховують нинішніх 

тенденцій у суспільстві, ЗС України, інших силових структурах. 

Отже, актуальність порушеного питання, суспільна й наукова потреба 

його вирішення зумовили вибір теми дисертації: «Психологічні чинники 

формування патріотизму особистості військовослужбовця у Збройних 

Силах України». 

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

грантами. Робота пов’язана із реалізацією завдань Стратегії національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки, затвердженої 

Указом Президента України від 13.10.2015 № 580/2015, наказу Генерального 

штабу Збройних Сил України від 30.11.2016 № 445 «Про затвердження 

Програми військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України на 

2016 – 2020 роки та Перспективного плану реалізації Програми військово-

патріотичного виховання у Збройних Силах України на 2016 – 2020 роки», 

наказу Генерального штабу Збройних Сил України від 04.01.2017 № 4 «Про 

затвердження Інструкції з організації інформаційно-пропагандистського 
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забезпечення у Збройних Силах України». 

Тему дисертації затверджено Вченою радою Донецького національного 

університету імені Василя Стуса (протокол № 12 від 27 жовтня 2017 року) та 

погоджено рішенням бюро Міжвідомчої ради з координації досліджень у 

галузі освіти, педагогіки та психології Національної академії педагогічних 

наук України (протокол № 5 від 24 вересня 2019 року). 

Дисертацію виконано відповідно до плану наукової та науково-

технічної діяльності Донецького національного університету імені Василя 

Стуса, а також у межах науково-дослідної роботи Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського «Удосконалення 

системи попередження негативних наслідків впливу мас-медіа на морально-

психологічний стан особового складу Збройних Сил України» (державний 

реєстраційний номер 0121U000128). 

Мета дослідження полягає у теоретичному та емпіричному вивченні 

психологічних чинників патріотизму у структурі особистості 

військовослужбовця Збройних Сил та науковому обґрунтуванні 

інструментарію для ефективного його формування. 

Відповідно до мети дослідження визначено такі його основні 

завдання: 

1) Здійснити теоретико-методологічний аналіз поглядів на проблему 

формування патріотизму в структурі особистості військовослужбовця 

збройних сил. 

2) Визначити психологічні чинники, що впливають на ефективність 

формування патріотизму особистості військовослужбовця Збройних Сил 

України. 

3) Обґрунтувати, розробити та емпірично дослідити модель 

формування патріотизму курсантів ВВНЗ. 

4) Розробити програму формування патріотизму військовослужбовців 

Збройних Сил України та експериментально перевірити її ефективність в 

освітньому процесі ВВНЗ. 
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Об’єкт дослідження – патріотизм у структурі особистості. 

Предмет дослідження – психологічні чинники патріотизму в структурі 

особистості курсантів ВВНЗ. 

Методи дослідження. Для вирішення дослідних завдань розроблено 

програму, для реалізації якої використано комплекс взаємопов’язаних 

наукових методів дослідження: 

теоретичні – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, абстрагування, 

класифікація – для визначення сутності основних понять дослідження, його 

теоретико-методологічної бази, з’ясування психологічних особливостей 

формування патріотизму, обґрунтування критеріїв і показників дослідження 

патріотизму, визначення основних діагностичних засобів і процедур; 

емпіричні – спостереження, бесіда, проведення констатувального етапу 

експерименту – для виявлення початкового рівня патріотизму досліджуваних 

осіб, анкетування – для збирання та аналізу інформації: 

модифікована анкета «Патріот» (автори Б. Биков і Є. Клименко); 

модифікована методика виявлення рівня розуміння сутності патріотизму 

(М. Агапова); модифікована методика діагностики соціалізованості 

“Сформованість патріотичних переконань” (М. Рожков); методика виявлення 

ціннісних орієнтацій особистості (М. Рокич, В. Ядов); модифікована 

методика виявлення рівня активності в патріотичній діяльності (Н. Адаєва); 

авторська анкета «Інтерес до вивчення історії України»; модифікована 

методика виявлення рівня військово-патріотичного виховання на основі 

бойових традицій (С. Томіліна). 

проведення формувального етапу експерименту для формування 

необхідного рівня патріотизму; 

статистичні – описова статистика, кореляційний, порівняльний аналіз 

(t-критерій Стьюдента, U-критерій Манна-Уїтні, Т-критерій Вілкоксона, 𝑋2 

Пірсона, критерій узгодженості Колмогорова – Смирнова, метод рангової 

кореляції Спірмена); отримані результати оброблено за допомогою 
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стандартизованого пакету програм ІВМ SPSS Statistics 21.0 та офісних 

додатків Microsoft Excel. 

Дослідження проведено протягом 2019 – 2020 років. В експерименті на 

різних етапах брали участь 180 курсантів Військового інституту Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка другого та четвертого 

курсів, які навчаються за спеціальностями: психологія, політологія, 

журналістика, зв’язки з громадськістю, фінанси та кредит, правознавство, 

геоінформаційні системи і технології. Участь курсантів у проведеному 

експерименті була добровільною і передбачала умови повної анонімності. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в 

такому: 

Уперше: 

обґрунтовано, що ціннісні орієнтації виступають ключовим 

психологічним чинником патріотизму в структурі особистості 

військовослужбовця Збройних Сил України. Емпірично з’ясовано структурні 

компоненти патріотизму як ціннісної орієнтації особистості, яка сповідує 

національні та європейські цінності (патріотичне почуття, відповідальність за 

долю Батьківщини; національну гідність; патріотичну свідомість; потребу у 

збереженні і передачі вітчизняних духовно-культурних цінностей 

майбутньому поколінню; потребу і готовність до діяльності патріотичного 

змісту); 

встановлено, що патріотизм, як соціально-психологічний ресурс 

особистості військовослужбовця забезпечує потенційну здатність до 

спротиву інформаційній агресії, створює психологічну готовність громадян 

захищати свою Батьківщину та діяти в ім’я збереження і розвитку її 

благополуччя; 

Удосконалено:  

цільову Програму формування патріотизму військовослужбовців 

«Патріот України», шляхом додаткового включення до її змісту комплексу 
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заходів військово-патріотичної роботи спрямованих на розвиток ціннісно-

орієнтаційної сфери курсантів як майбутніх офіцерів. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

отримані результати дослідження можуть застосовуватися в системі 

національно-патріотичного виховання, військово-патріотичній роботі з 

військовослужбовцями ЗС України, що сприятиме формування психічно і 

патріотично стійкої особистості та мотивації її до проходження військової 

служби, а також можуть бути використані в діяльності органів військового 

управління, ВВНЗ, військових частин та окремих підрозділів. 

Положення та висновки дослідження, Цільова програма формування 

патріотизму «Патріот України» впроваджено в освітній процес підготовки 

курсантів та в практику діяльності науково-педагогічних та наукових 

працівників Військового інституту Київського Національного університету 

імені Тараса Шевченка (акт впровадження № 796 від 02 червня 2021 року); в 

освітній процес підготовки слухачів та в практику діяльності кафедри 

морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил) гуманітарного 

інституту Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського (акт впровадження від 01 червня 2021 року); у процес 

науково-практичної діяльності Головного управління морально-

психологічного забезпечення Збройних Сил України (акт впровадження 

№ 354/863 від 03 червня 2021 року); у процес практичної діяльності 

Департаменту соціального та гуманітарного забезпечення Міністерства 

оборони України (акт впровадження від 03 червня 2021 року). 

Особистий внесок здобувача. Розроблені авторкою наукові 

положення та одержані емпіричні дані є самостійним внеском у дослідження 

психологічних чинників формування патріотизму особистості 

військовослужбовця у Збройних Силах України. У науковій статті «Досвід 

формування патріотизму як ціннісної орієнтації особистості 

військовослужбовця в арміях провідних країн світу», опублікованої у 

співавторстві з В. Алещенком авторкою проведено аналіз формування 
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патріотизму у військовослужбовців в ЗС США, Великобританії, Китаю та 

зроблено висновки. У статті «Психологічні засади формування патріотизму 

військовослужбовців Збройних Сил України», написаній у співавторстві з 

В. Алещенком, дисертанткою розкрито закони й закономірності формування 

патріотизму військовослужбовців Збройних Сил України, визначено 

патріотизм як ціннісну орієнтацію особистості військовослужбовця. У статті 

«Роль і місце історичної свідомості у процесі військово-патріотичного 

виховання військовослужбовців Збройних Сил України» де співавтором є 

О. Пашкова, доробок авторки полягає в постановці проблеми, її 

теоретичному аналізі та зроблених висновках. Розробки та ідеї, що належать 

співавторам, у дисертації не використовуються. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення і результати 

дослідження відображено в доповідях і повідомленнях під час таких 

наукових і науково-практичних заходів: 

міжнародних конференцій – «Військова освіта і наука: сьогодення та 

майбутнє» (Київ, 2014), «Актуальні проблеми психологічної допомоги, 

соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників АТО» (Київ, 2015), 

«Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє» (Київ, 2015), «Військова 

освіта і наука: сьогодення та майбутнє» (Київ, 2020); 

відомчих конференціях – «Філософсько-соціологічні та психолого-

педагогічні проблеми підготовки особистості до виконання завдань в 

особливих умовах» (Київ, 2019), «Філософсько-соціологічні та психолого-

педагогічні проблеми підготовки особистості до виконання завдань в 

особливих умовах» (Київ, 2020); 

науково-практичних семінарах кафедри морально-психологічного 

забезпечення діяльності військ (сил) Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського протягом 2016–2019 рр. 

Публікації. Результати дисертації відображено у 19 наукових працях:  

8 статтях у виданнях, затверджених МОН України як фахові у галузі 

психології (у т. ч. 2 – у наукометричному виданні), 1 – у зарубіжному 
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періодичному науковому виданні, включеному до міжнародних 

наукометричних баз даних, 1 – у виданні, затвердженому МОН України як 

фахові у інших галузях наук, 9 тезах доповідей на наукових конференціях та 

семінарах. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел (205 найменувань, із них 10 – іноземними мовами), 5 

додатків на 63 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 269 сторінок, 

із них основного тексту – 161 сторінка (7,8 авторських аркуша), текст 

доповнюють 9 таблиць і 11 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ 

ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ ОСОБИСТОСТІ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ 

 

1.1. Філософсько-психологічний аналіз патріотизму, роль і місце 

історичної свідомості у формуванні патріотизму військовослужбовця.  

 

Патріотизм – явище соціально-історичне, є чинником, який визначає 

соціальну сутність людства. Протягом століть патріотизм виконував важливу 

інтеграційну функцію, об’єднуючи народ (народи), держави в боротьбі із 

зовнішньою агресією. 

Поняття «патріотизм» (грец. πατριώτης — співвітчизник, грец. πατρίς та 

лат. patria – батьківщина) – це любов до батьківщини, відповідальність за її 

долю і готовність служити її інтересам, а в разі потреби самовіддано 

боронити здобутки свого народу; соціально-політичний і моральний 

принцип, що в загальній формі виражає вищеназвані почуття та емоційні 

стани [1]. Патріотизм – це любов до Батьківщини, свого народу, тому 

служіння їм і їх захист – обов’язок і висока честь для кожного 

військовослужбовця. 

Соціально-філософський аналіз проблеми патріотизму має міцну 

наукову традицію, початок якої покладено у працях античних філософів. 

Проблема патріотизму та його формування характеризується багатством 

змісту, різноманітністю спрямованості, відмінностями в рівні теоретичного 

осмислення, своєрідністю творчих підходів до розгляду багатьох її аспектів 

[2]. 

Патріотизм як психологічне явище знайшло своє відображення у 

дослідженнях М. Боришевського, Л. Долинської, О. Киричука, В. Роменця, 

М. Томчука та ін. [3-8]. 
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Науковці по-різному розуміють патріотизм і розглядають його в 

основному як інтегральне особистісне новоутворення. У соціальній 

психології патріотизм визначається як складне явище суспільної свідомості, 

пов’язане з любов’ю до Вітчизни, Батьківщини, свого народу, яке 

виявляється у вигляді соціальних почуттів, моральних і політичних 

принципів життя та діяльності людей [9]. 

Великий тлумачний словник сучасної української мови дає таке 

визначення: патріотизм – любов до своєї Батьківщини, відданість своєму 

народові, готовність для них на жертви й подвиги; патріот – той, хто любить 

свою Батьківщину, відданий своєму народові, готовий заради них на жертви і 

подвиги [10]. 

Дещо лаконічніше про патріотизм сказано у Короткому тлумачному 

словнику української мови: патріотизм – любов до своєї батьківщини, 

відданість своєму народові, готовність для них на жертви і подвиги [11]. 

Оскільки феномен патріотизму за своєю соціокультурною, 

психологічною природою досить динамічний – він формується, розвивається, 

зміцнюється або притлумлюється, тобто постійно трансформується, 

модифікується під впливом різноманітних зовнішніх чинників, – ми, 

спираючись на спадщину ідеологів українського патріотизму (зокрема 

Д. Донцова), доповнили цю думку і розвинули ідею постійного оновлення 

змісту цього феномена й набуття особистістю патріотичних якостей, що 

відповідають конкретному історичному часові розвитку суспільства [12]. 

В. Алещенко розглядає патріотизм як важливий фактор формування 

позитивного іміджу ЗС України та наголошує, що удосконалення 

нормативно-правової бази та організаційних аспектів військово-

патріотичного виховання безпосередньо впливає на поліпшення іміджу 

війська у суспільстві [13,14,15]. 

В. Каюков трактує патріотизм як провідну моральну якість особистості 

[16], В. Коваль – як почуття людини, а на рівні соціуму – суспільний 

моральний принцип [17]. В. Олещук вважає патріотизм почуттям [18]. 
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С. Гончаренко вважає патріотизм одним з найглибших громадянських 

почуттів, змістом якого є любов до Батьківщини, відданість своєму народові, 

гордість за надбання національної культури [19], а І. Бех – особливим, тобто 

безумовним і високо смисловим почуттям-цінністю, що характеризує 

ставлення особистості до народу, Батьківщини, держави та до самої себе [20]. 

О. Жаровська трактує патріотизм як інтегральну цінність та духовно-

моральну якість особистості, що виявляється в почутті любові до 

Батьківщини, у відчутті духовного зв’язку з нею, у моральній 

відповідальності за долю Вітчизни і готовності її захищати, у вільному 

етнічному та національному самовизначенні особистості, у свідомому 

збереженні та примноженні національних духовних цінностей [21]. 

М. Боришевський вважає патріотизм цінністю, що виражається у 

самовідданій любові до рідної землі, Батьківщини, її народу, а патріота – 

особистістю, що вболіває за долю Вітчизни, переживає дієву потребу 

віддавати всі свої сили служінню співвітчизникам, своїй нації [22, с. 202]. 

Водночас Т. Анікіна наголошує, що патріотизм –  це інтегральна сутність, 

складна інтегративна якість особистості, яка містить емоційно-чуттєвий, 

інтелектуальний та діяльнісний компоненти [23, с. 7].  

Р. Петронговський визначає структуру патріотизму як систему якостей 

та компонентів: 

патріотичне почуття (любов до рідного, тривога, відповідальність за 

долю Вітчизни);  

національна гідність людини;  

потреба в задоволенні своїх національних інтересів;  

патріотична свідомість на основі національної свідомості, осмислення 

своєї громадянської ролі в суспільстві;  

такт і повага до гідності людей інших національностей;  

потреба у збереженні й передачі іншим людям вітчизняних духовно-

культурних та історичних цінностей;  

потреба і готовність до діяльності патріотичного змісту [24]. 
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Проблема патріотизму досліджується також закордонними вченими. У 

роботах E. Liu та N. Hanauer [25], G. Courtauld [26], L. Skeers [27], 

M. Carretero [28], M. Viroli [29] патріотизм розглядається як обов’язкова 

особистісна якість кожного громадянина, що заснована на знаннях історії та 

традицій своєї країни, гордості за її героїчне минуле, досягнення й перемоги. 

G. Courtauld [26] розробив для молоді практичну спеціальну кишенькову 

книгу про британський патріотизм. Автор висвітлює історичні події, бойові 

традицій й інші досягнення Об’єднаного Королівства й на цих прикладах 

формує патріотичні почуття у молоді.  

Дослідники E. Liu та N. Hanauer [25], L. Skeers [27], M. Carretero [28], 

M. Viroli [29] та інші підкреслюють винятковість своєї країни, яка забезпечує 

реалізацію всіх потреб громадян як результат якісного управління державою 

– забезпечення рівності всіх громадян та високий рівень патріотизму. 

Таким чином, патріотизм можна визначити як суспільну й 

індивідуальну цінність, специфічний компонент у структурі особистості та як 

особистісну якість громадянина, що формується соціумом і цілеспрямованим 

вихованням. Погоджуючись з А. Левицькою, розглядаємо патріотизм як 

любов до Батьківщини, свого народу, турбота про його благо, сприяння 

становленню й утвердженню України як суверенної, правової, 

демократичної, соціальної держави, готовність відстояти її незалежність, 

служити і захищати її, розділити свою долю з її долею [30].  

В умовах збройної агресії проти нашої держави виховання національно 

свідомого, патріотично налаштованого особового складу залишається 

завданням загальнодержавного значення. Сфера патріотичного виховання 

охоплює усі сфери життєдіяльності, насамперед безпеку й оборону України, 

освіту і науку, профорієнтацію на військові спеціальності, молодь і сім’ю, 

культуру та мистецтво, відновлення й збереження національної, історичної 

пам’яті тощо [31].  

На думку Г. Пустовіта, феномен патріотизму досить багатовимірний і 

багаторівневий за структурою, тому що містить наявність сформованого 
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почуття належності до певної спільноти та визначається рівнем 

сформованості почуття національної гордості, довіри до держави й армії, 

готовністю захищати свою країну у разі війни [32]. 

Кожна політична нація потребує осмислення минулого для визначення 

свого місця в історії, через звернення спільноти до минулого обґрунтовується 

її ідентичність. Минуле опредметнюється у відповідних культурних формах 

(традиціях, пам’ятках, мемуарах тощо), а також існує у вигляді історичної 

свідомості. Роль історичної свідомості як одного з регуляторів соціальної 

поведінки особливо зростає у переломні та кризові моменти. Під впливом 

об’єктивних і суб’єктивних чинників відбувається трансформація історичної 

свідомості [33]. Поступова зміна ментальності, позбавлення радянських 

рудиментів у свідомості має стати запорукою для формування кадрового 

потенціалу Збройних Сил України. Водночас наявність історичних 

стереотипів та міфів в оцінюванні подій воєнної історії, інформаційна 

експансія деяких країн, що супроводжується фальсифікацією історії України, 

актуалізує проблему формування (трансформації) історичної свідомості 

громадян України, зокрема військовослужбовців Збройних Сил України. 

Так, необхідність поступової зміни ментальності (образу мислення) 

особового складу ЗС України було визначено Державною програмою 

розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року [34] та Планом дій 

(Дорожньою картою) з відновлення та впровадження військових традицій 

Українського народу в систему діяльності Міністерства оборони та Збройних 

Сил України на 2018–2020 рр. [35], що має стати запорукою якісних 

перетворень у Збройних Силах України. Отже, в умовах зовнішньої збройної 

агресії посилення патріотизму особового складу сил оборони держави через 

формування їх історичної свідомості залишається актуальним завданням 

вітчизняної військової освіти. 

Сучасні українські вчені у своїх наукових дослідженнях поняття 

«патріотизм» інтерпретують по-різному. А. Алексюк визначає «патріотизм» 

як дієве ставлення особистості до формування власного духовного багатства, 
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добропорядності, свідомої громадянськості [36]. І. Бех у змісті патріотичного 

виховання звертає особливу увагу на готовність особистості обстоювати 

громадянські ідеї, які виявляються як джерело її переживань і духовності. 

Це – ідеї свободи, справедливості, патріотизму і громадянського обов’язку. 

Він акцентує увагу на тому, що такі ідеї спочатку мають стати особистісно 

значущими, обрости людськими пристрастями, втілитися у вчинках [37].  

Соціальні аспекти формування історичної свідомості досліджували 

В. Вашкевич, А. Землянський, В. Пержун, Л. Нагорна, В. Малієнко, 

І. Селищева; філософські аспекти – К. Ясперс. Історична свідомість, за 

В. Вашкевичем, є узагальненим уявленням про людину і суспільство в їх 

спільній еволюції на конкретних історичних етапах [38]. Ю. Малієнко 

розглядає історичну свідомість молоді як особливий конструкт, що 

складається з таких компонентів, як розуміння історичного контексту, 

власного досвіду дослідницької діяльності, сукупності найрізноманітніших 

сенсорних образів минулого, уявлень, почуттів, переживань, пов’язаних із 

ставленням особистості до історичного змісту, формуванням ідентичності та 

почуття власної гідності [39]. 

У Тлумачному словнику української мови термін «патріотизм» 

трактується як любов до своєї батьківщини, відданість своєму народові, 

готовність іти заради них на подвиги і жертви. Найширше поняття 

«патріотизм» розкрито в Енциклопедичному словнику Брокгауза та Ефрона, 

де зазначається, що такі історичні корені патріотизму, як любов до 

батьківщини, сягає кочового побуту і ґрунтується на кровному зв’язку між 

членами роду і племені. Основою патріотизму є збіг почуття громадської 

солідарності з сімейним почуттям. Згодом, у зв’язку з переходом племен 

до постійного землеробного побуту, патріотизм набуває специфічного 

значення – любові до рідної землі. Однак це почуття було значно слабшим у 

міському побуті, але в цих умовах патріотизм збагачується іншим 

елементом – належністю до культурного середовища, до рідної 

громадянськості.  
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Таким чином, словникові інтерпретації показують, що сутність поняття 

«патріотизм» історично формувалося спочатку на основі родинно-племінних 

відносин як спектр почуттів відданості своїй родині, роду, племені та як 

любов до рідної землі і батьківщини. З розвитком суспільних відносин 

значення патріотизму поступово розширилось і набуло сенсу в духовно-

особистісному і соціальному аспектах, тобто стало згустком вираження 

національної ідеї, світогляду і прояву національної (історичної) свідомості.  

Основою історичної свідомості у широкому розумінні є знання і 

пізнання як процес засвоєння історичних знань. Історична свідомість може 

формуватися на основі як систематизованої інформації (переважно через 

систему освіти), так і невпорядкованої (наприклад, через засоби масової 

інформації) [31]. Процес історичного пізнання кожного нового покоління 

здійснюється саме через спеціально організований процес, чому сприяють 

зусилля науковців і педагогів, які виконують фундаментальні дослідження та 

забезпечують передавання знань у ході предметного вивчення розділів 

історичної науки, формуючи у свідомості індивіда відповідну картину світу. 

К. Ясперс також наголошував на значенні освіти, адже спогад як знання 

тільки збирає відомості про минуле, лише спогад як засвоєння створює 

дійсність людини в сьогоденні [40]. 

Історична свідомість військовослужбовців формується під впливом 

різноманітних чинників, найдієвішими з яких є: військова освіта, воєнна 

наука, історична та воєнно-історична наука, військова культура, а також 

військово-патріотичне виховання. Воєнна історія є ефективним засобом 

вдосконалення мислення, розширення кругозору військовослужбовців, 

допомагає зрозуміти причини перемог і поразок у війнах, дає правильне 

тлумачення уроків історії, сприяє виділенню з неї корисних для сучасності 

висновків [41]. Водночас основним чинником патріотичного виховання є 

об’єктивне вивчення історичного минулого Вітчизни, а також показ героїчної 

боротьби, подвигів, прикладів для наслідування. 

Важливою віхою у використанні досягнень воєнно-історичної науки у 
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процесі підготовки та виховання особового складу ЗС України стало 

налагодження системної воєнно-історичної роботи. Правовою основою для її 

реалізації стало Положення про воєнно-історичну роботу у Збройних Силах 

України, що визначило її зміст, основні напрями, завдання та види, а також 

порядок її організації, планування та ведення. Заходи, у тому числі 

військово-патріотичного виховання, почали визначатися щорічними планами 

воєнно-історичної роботи, затвердженими начальником Генерального штабу 

Збройних Сил України. Важливим документом у сфері використання 

потенціалу воєнно-історичної науки у справі патріотичного виховання стала 

Концепція воєнної історії України, затверджена Міністром оборони України. 

Концепція визначила періодизацію вітчизняної воєнної історії, пріоритетні 

напрями її дослідження, основні напрями діяльності державних органів і 

органів військового управління із забезпечення реалізації її положень. 

Під поняттям «історична свідомість військовослужбовців» (воєнно-

історична свідомість) розуміють сукупність ідей та поглядів, за допомогою 

яких військовослужбовець усвідомлює воєнно-історичне минуле, формує 

своє ставлення до нього, а також свою ідеологічну мотивацію до військової 

діяльності. Складовими воєнно-історичної свідомості військовослужбовців 

ЗС України можна вважати: 

воєнно-історичні знання; 

домінуючі оцінки воєнно-історичного минулого; 

ідеологічну мотивацію до військової діяльності; 

ставлення до військових традицій [41]. 

В умовах фальсифікації воєнної історії України як елементу 

інформаційної агресії Російської Федерації актуалізувалося питання 

викладання воєнно-історичних дисциплін у ВВНЗ (ВНП ЗВО). На думку 

вітчизняних фахівців, наразі курсанти і слухачі практично не мають 

системних знань щодо всесвітньої та вітчизняної історії, що зумовлено 

недостатніми шкільними знаннями. Не менш важливою проблемою є слабкі 

аналітичні навички та вміння виявляти причинно-наслідкові зв’язки між 
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подіями тощо [42]. Так, узагальнення і розповсюдження передового досвіду 

підготовки та застосування військ (сил) Збройних Сил під час 

Антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил) стало одним з видів 

наукової роботи та воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України. 

З початку збройної агресії проти України було удосконалено 

нормативно-правову базу у сфері політики пам’яті: прийнято закони України 

«Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 

їхньої символіки» [43], «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців 

за незалежність України у XX столітті» [44], постанови Верховної Ради 

України «Про Декларацію пам’яті і солідарності Верховної Ради України та 

Сейму Республіки Польща» [45], «Про Звернення Верховної Ради України до 

Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської 

Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської 

Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів 

держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором» [46] 

тощо. Особливу увагу під час формування державної позиції щодо 

історичних подій як минулого, так і сьогодення приділяють термінології. 

Зокрема були замінені терміни на історично коректні: «Велика Вітчизняна 

війна» – «Друга світова війна», «фашистські загарбники» – «нацистські 

окупанти», «визволення України від фашистських загарбників» – «вигнання 

нацистських окупантів із України». Не менш важливого значення в умовах 

інформаційної агресії набуло використання коректної термінології щодо дій 

Російської Федерації в Автономній Республіці Крим та на Донбасі: 

«незаконна окупація АР Крим», «тимчасово окупована територія України – 

Автономна Республіка Крим та м. Севастополь», «тимчасово окуповані 

території у Донецькій і Луганській областях», «збройні формування 

Російської Федерації, що складаються з регулярних з’єднань і підрозділів, 

підпорядкованих міністерству оборони Російської Федерації, підрозділів та 

спеціальних формувань, підпорядкованих іншим силовим відомствам РФ, 
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їхніх радників, інструкторів та іррегулярних незаконних збройних 

формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, 

керованих та фінансованих Російською Федерацією» тощо [48]. 

Ставлення військовослужбовця до історичних подій минулого і 

сьогодення включає в себе й «образ ворога», що розглядається як елемент 

історичної свідомості військових фахівців і як основа для формування 

ідеологічної мотивації до здійснення військової діяльності і збройного 

захисту Батьківщини [43]. Нерозуміння того, хто противник, яка його мета і 

ймовірні дії з її досягнення дезорієнтує і деморалізує військовослужбовця, 

унеможливлюючи виконання ним професійного обов’язку. Так, 

несформованість образу ворога у суспільній свідомості громадян України 

призвела до негативних наслідків у 2014 році, коли мали місце випадки зради 

військовій присязі серед особового складу підрозділів ЗС України, що 

дислокувалися в Автономній Республіці Крим. 

В умовах інформаційної агресії з використанням історичного дискурсу 

встановлення нових військово-професійних свят, упровадження ритуалів, 

традицій, символів, що відповідають національній військовій історії та 

базуються на традиціях національного державотворення, стало важливим 

елементом у процесі ідеологічного перетворення українського війська та 

військово-патріотичного виховання особового складу. 

Актуальність проблеми виховання патріотизму у військовослужбовців 

ЗС України потребує розуміння й усвідомлення того, чим є історична 

свідомість і як її треба враховувати в ході військово-патріотичного виховання 

особового складу. Історична свідомість дає змогу сприйняти минуле, 

сформувати зв’язок його із теперішнім і майбутнім, встановити причинно-

наслідкові зв’язки, спрогнозувати ймовірні сценарії розвитку подій, 

спираючись на попередній досвід. Військово-патріотичне виховання 

військовослужбовців має здійснюватися у тому числі в ході системної, 

ретельно продуманої воєнно-історичної роботи у ЗС України і ґрунтуватися 

на об’єктивному вивченні історичного минулого. Водночас вкрай необхідно 
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враховувати загрози та виклики в інформаційній сфері та поєднувати 

формування історичної свідомості із протидією фальсифікації історії та 

викривлення історичної дійсності. 

Революція Гідності дала поштовх у формуванні в Україні політичної 

нації, для якої особливе місце займає формування патріотизму як особливої, 

цінності, що постає найкращим інтегративним механізмом формування 

представників різних етнічних спільнот в єдиний народ як спільність 

громадян однієї держави. Патріотизм відображає почуття належності до своєї 

державно-територіальної Вітчизни, забезпечує безумовну інтеграцію 

індивідів в її соціально-політичну структуру, характеризується виявленням 

почуттів відданості й любові до неї, готовності до самопожертви в ім’я її 

процвітання, що базується на належності до громадянського суспільства, 

української політичної нації як соціального організму й перебуває під 

юрисдикцією однієї держави [49]. 

Учена О. Колодій зазначає, що у психолого-особистісному контексті 

патріотизм щільно пов’язаний із Я-концепцією людини (як психолого-

когнітивним принципом відображення нею самої себе), її самосвідомістю. У 

цьому контексті патріотизм постає як свідоме ставлення людей до своєї 

Батьківщини, народу, рідної мови, праці, суспільно-політичної, навчальної 

діяльності. І якщо позитивна Я-концепція людини як вираження високого 

етапу розвитку її особистості постає певною метою розвитку людини, то 

патріотизм є однією з найзначущих цінностей, найважливішим духовним 

надбанням особистості, наріжним особистісним новоутворенням, певною 

вершиною особистісного розвитку людини [50]. 

У своєму дослідженні О. Колодій доходить висновку, що патріотизм – 

це одна з найзначущих цінностей, яка властива всім сферам життя 

суспільства і держави, і є: 

найважливішим духовним надбанням особистості, характеризує вищий 

рівень її розвитку і виявляється в її активно-діяльнісній самореалізації на 

благо Вітчизни; 
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певним фундаментом громадської й державної будівлі, ідеологічною 

опорою їх життєздатності, однією з основних умов ефективного 

функціонування системи соціальних і державних інститутів; 

в історичному плані – джерелом духовних і етичних сил та здоров'я 

суспільства, його життєстійкості, яка особливо гостро виявляється на 

переломних етапах розвитку, під час великих, історично значущих подій, у 

роки важких соціальних випробувань [50]. 

Здійснений аналіз наукових джерел дає змогу стверджувати, що 

дослідження патріотизму в основному зосереджено на шести основних 

напрямах вивчення різних аспектів патріотизму (табл. 1.1.1). 

Таблиця 1.1.1.  

Напрями дослідження патріотизму 

Напрямок Основні положення  

Піднесено-емоційний Патріотизм визначається як почуття любові до Батьківщини 

Діяльнісний Патріотизм як вище почуття спонукає особистість і народ до 

активних дій та вчинків в ім’я Батьківщини 

Державницький 

патріотизм 

Об’єктом патріотизму є держава. 

Суспільне явище Об’єктом патріотизму є соціум або його частина. Патріотизм 

розглядається як одна із складових суспільної свідомості, 

менталітету, національної самосвідомості, як компонент 

ідеології, культури, історії, соціальної психології, як одна з 

найвищих цінностей, як напрямок виховання. 

Особистісний 

патріотизм 

Особистості відведене пріоритетне значення, як суб’єкту 

патріотизму. Її роль спрямована на саморозвиток громадянина-

патріота та захисника Вітчизни. Інтереси особистості 

корелюються з інтересами Батьківщини. 

Духовно-релігійне Духовність – найвища цінність, що дає змогу людині досягнути 

найвищого ступеня патріотизму. 

 

У нашому дослідженні терімін «патріотизм» як об’єкт соціально-

філософського аналізу розглянемо у трьох аспектах: 

онтологічному – як реально існуючу складову буття, що проявляється 

як екзистенційні почуття, усталені переконання та суспільні ідеї;  

гносеологічному – як процес та результат відображення у свідомості 

людини соціальної дійсності;  
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аксіологічному – як ставлення соціального суб’єкта до світу через 

значущість духовних і матеріальних орієнтирів, ціннісних орієнтацій та 

морально-етичних норм [2]. 

Онтологічний аспект пізнання патріотизму стосується його сутності, 

загальних тенденцій та процесів функціонування і розвитку, а також людини 

з її соціальними якостями, оскільки людина як суб’єкт соціальної практики 

включена в систему соціальних відносин. Це є об’єктивною основою 

різноманіття думок щодо онтологічної сутності патріотизму. Різні історичні 

ситуації, специфіка окремих тенденцій суспільного розвитку, відмінні 

світоглядні позиції дослідників зумовлюють наявність різних підходів до 

розуміння сутності патріотизму. Можна стверджувати, що у процесі 

соціально-історичних трансформацій сутність досліджуваного феномена 

еволюціонує і наповнюється новим змістом [2]. 

Гносеологічний аспект дослідження поняття патріотизму пов’язаний із 

відображенням реальної дійсності в індивідуальній та суспільній свідомості 

на емоційному та раціональному рівнях. За допомогою епістемологічного 

методологічного апарату можна зв’язувати перебіг процесу пізнання 

патріотизму, визначити роль суспільної практики та соціальних досліджень у 

його пізнанні. Гносеологічний аспект розуміння патріотизму відображає його 

структуру як результат рефлексії. Структура патріотизму в теоретико-

гносеологічному аспекті є феноменом, що проявляється на науково-

теоретичному та буденно-повсякденному рівнях. Як у соціально-історичному 

плані, так і з погляду на теорію пізнання патріотизм існує у нормативно-

правових, освітніх настановах, повсякденній свідомості людини [2]. 

Аксіологічний і праксеологічний аспекти в розумінні патріотизму 

відображають пов’язаність свідомості з практичною діяльністю людини. Ці 

аспекти патріотизму відображають активну роль суб’єкта у бутті і слугують 

мотиватором вчинків не лише у повсякденній діяльності, а й у справі захисту 

Вітчизни. Поряд з телеологічною, дієва сторона патріотизму є вирішальною, 

адже це результат «роботи» емоційного та раціонального рівнів пізнання, що 
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трансформує волю та ідею в матеріальну силу. Саме тому цей аспект аналізу 

буде покладено в основу нашого дослідження [2]. 

Важливою якістю особистості українського громадянина є патріотизм, 

що містить ціннісний, емоційно-почуттєвий, інтелектуальний, вольовий, 

мотиваційний та діяльнісний компоненти, і проявляється в конкретних 

вчинках і діяльності людини. Патріотичні почуття з любові до «малої 

Батьківщини» згодом трансформуються у загальнодержавну патріотичну 

самосвідомість, усвідомлену любов до України, готовність до активної 

діяльності задля неї. Патріотизм поєднує найкращі національні традиції 

українського народу з відданістю Вітчизні та готовністю до її захисту [98]. 

Дух патріотизму – універсальний моральний ідеал, покладений в основу 

будь-якої національної військової системи, а якщо його немає, то військова 

система не має ніякої цінності.  

Патріотизм – не як дещо показне, коли рука кладеться на серце під час 

виконання державного гімну, а дещо інше… Те, що є глибоко всередині, 

являється глибоким переконанням, деяким «над Я», тим, що не потребує 

доведення, як теорема, як любов до своїх батьків, дітей. Патріотизм та любов 

до своєї Батьківщини, мови, простих людей, які живуть в нашій країні. Якщо 

брати глибше, то це головна якість справжнього командира. Всі інші – 

будуть лише похідними. Патріотизм, це як корінь, як стовбур, як основа, на 

якій базуються інші якості справжнього командира. Виняткова і єдина умова 

проростання інших необхідних командиру якостей. Без патріотизму 

неможливо бути справжнім командиром [51]. 

Прояв патріотизму воїна унікальний, тому що має глибоке історичне й 

соціальне коріння. Це природнє почуття самозбереження, захисту свого місця 

проживання, рідної землі від завойовників. Почуття патріотизму 

формувалося з тривалого історичного досвіду, вистраждане драматичною 

долею України і передається від покоління до покоління. 

Патріотизм війська мав особливу силу ще й тому, що навіть на ранніх 

етапах існування його поповнювали співвітчизники, які любили 
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Батьківщину. Патріотизм війська княжої, козацької, сучасної доби живили 

потужні сили православ’я, що є найважливішими в духовному розвитку 

особистості, її самовираженні. При цьому духовна самореалізація 

особистості передбачає прояв нею ряду якостей, що характеризуються 

повнотою, цілісністю, оптимальністю і сформованістю. Зміст цих якостей 

особистості, самого акту духовності патріотизму, є глибоко релігійним [2]. 

Так, в Євангелії утверджувалося, що «Ніхто більшої любові не має над ту, як 

хто свою душу поклав би за друзів своїх» (Ів. 15:18). Ідеологічну основу 

патріотичного виховання у війську становили ідеї православ’я. 

С. Пальчик досліджуючи аксіологічні аспекти патріотизму спирається 

на відомого релігієзнавця А. Царевського, який наголошував на значущості 

православної церкви у формуванні патріотичних почуттів: «освячуючи для 

людини її природну прив’язаність до рідної землі, віра Православна стала 

основою народного патріотизму, виховала в народі дух непохитної відданості 

– церкві і Вітчизні.... Православ’я споконвіку було і першим словом на 

войовничому прапорі імперії, і натхненником воїнства на все неймовірно 

велике, героїчне. Вся історія України є історією боротьби головним чином за 

Православ’я» [52, 53]. 

Патріотизм воїнів ґрунтувався на їхній свідомості (переконаннях), а не 

вносився в їх розум насильно. Полководці та воєначальники бачили силу 

солдата в його душі і серці, тому намагалися знайти шлях до них за 

допомогою різних засобів, форм, методів, серед яких були турбота про 

солдата й особистий приклад начальника.  

Залежно від розвитку духовності особистості, доцільною є 

класифікація патріотизму за відповідними рівнями: 

нижчий рівень патріотизму є характерним для більшості громадян і 

живе в їхніх душах у вигляді несвідомої, предметно невизначеної схильності, 

яка то зовсім завмирає і втрачає свою силу, поки немає належного 

подразника (у мирні часи, в епохи спокійного побуту), то спалахує сліпою 

ірраціональною пристрастю, пожежею переляканого і пробудженого 
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інстинкту, здатного заглушити в душі і голос совісті, і почуття міри і 

справедливості, і навіть вимоги елементарного сенсу. Тоді патріотизм 

виявляється сліпим афектом і може проявлятися в таких формах, як 

войовничий шовінізм, надмірне антагоністичне національне самовизначення, 

лицемірний націоналістичний пафос. Люди, що хворіють таким 

«патріотизмом», не знають ні те, що вони «люблять», ні те, за що вони це 

«люблять». Це пояснюється тим, що вони слідують не духовним мотивами, а 

стадному або масового інстинкту у всій його сліпоті [52]; 

вищий рівень патріотизму, притаманний небагатьом людям, 

відрізняється духовною свідомістю і світлом божественного осяяння. Саме 

такий патріотизм є істинним через свою духовність, проявляється у 

тимчасовому взаємопроникненні інстинктів і душі у зверненні до 

Батьківщини. Тільки така любов до неї є зрячою і формує «духовність 

пристрасно-мудру: що є справжнім патріотизмом» [52].  

На думку Ільїна, прийшов час, коли людство особливо потребує 

духовно осмисленого патріотизму, який зуміє вирішити цілу низку проблем. 

Істинний духовний патріотизм характеризується не просто прихильністю до 

окремих зовнішніх сторін, ознак Батьківщини, а глибокою, сильною любов’ю 

до їх духовного змісту, до їх духовних проявів, які дійсно заслуговують 

піднесеного почуття і самовідданого служіння. Розуміючи під Батьківщиною, 

насамперед, духовне життя народу, сукупність творчих аспектів у цьому 

житті, Ільїн вважав, що інстинкт патріотизму проявляється не просто у 

самому «народі», але у народі, що веде духовне життя [54]. 

Г. Флоровський розглядав патріотизм в особистісному ракурсі як 

культурну творчість і національне напруження власних сил людства. Саме 

цей особистісний акт створює велич країни, формує праведну і 

благословенну любов до Батьківщини [55]. 

Перевагою цього підходу є його гуманістичний характер, 

спрямованість безпосередньо до людини. Завдяки патріотизму, людина 

ідентифікується з Вітчизною, Батьківщиною. А. Агаєв писав: «Батьківщина – 
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це я в тому сенсі, що у неї немає ніяких більш високих і важливих інтересів, 

ніж мої, її громадянина, інтереси, у неї немає ніякої іншої «місії», що 

потребує на свій вівтар масових жертв, крім природної «місії» бути 

людським оплотом і полем творчої діяльності людини. Батьківщина – це я в 

тому сенсі, що я і мільйони подібних мені, власне, і складаємо її живе «тіло». 

Можна милуватися просторами, можна пишатися багатствами надр, можна 

без зупину переробляти ці простори і ці багатства в жахливу військову міць, 

але велич тієї чи іншої країни визначається тільки рівнем людської гідності її 

громадян» [56]. 

С. Мотика на основі аналізу досліджень у сфері патріотизму виділяє 

три основних його складових:  

шанування своєї Батьківщини як місця свого народження і місця 

постійного проживання, турбота про це територіальне формування, повага до 

місцевих традицій, відданість до кінця свого життя цій територіальній 

області;  

повага до своїх предків, любов і виявлення терпимості до своїх 

земляків, які проживають на цій території, бажання допомагати їм. Вищим 

проявом визначеного складника є доброзичливість стосовно всіх своїх 

співвітчизників, які є громадянами цієї держави, тобто усвідомлення 

суспільного організму, який в усьому світі називають «нацією за 

громадянством»;  

спрямованість на конкретні щоденні справи для поліпшення стану своєї 

Батьківщини, її облаштованості, на підтримку своїх земляків і 

співвітчизників, починаючи від підтримання охайності, порядку проживання 

та зміцнення дружніх стосунків із сусідами в під’їзді будинку чи у дворі до 

гідного розвитку свого міста, району, області, Батьківщини загалом [57]. 

Дослідник зазначає, що ступінь патріотизму кожного індивіда є 

критерієм рівня його істинно патріотичної свідомості і характеризується 

широтою розуміння кордонів своєї Батьківщини, ступеню любові до своїх 

земляків і співвітчизників, а також переліком щоденних діянь, спрямованих 
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на підтримання в належному стані та розвиток її території, поліпшення умов 

проживання на ній. Унікальність патріотизму полягає в тому, що байдужі до 

державних проблем люди «перетворюються» на громадян з активною 

життєвою позицією, на особистостей для яких служіння своїй Батьківщині є 

внутрішньою потребою, сенсом життя. Крім того, він передбачає поважне 

ставлення до символів держави – герба, прапора, гімну. Патріотизм 

визначається стрижнем, основою морального духу народу будь-якої країни, 

що починається з розуміння її громадянами важливого значення суверенітету 

та незалежності своєї країни, усвідомлення народом того, що лише він 

самостійно зможе зробити Батьківщину сильною та процвітаючою, 

визначаючи шляхи й пріоритети її подальшого розвитку [57].  

С. Мотика також зазначає, що патріотизм в структурі особистості 

військовослужбовця містить аналогічні почуття й ставлення не лише загалом 

до Батьківщини, але й безпосередньо до Збройних Сил, передбачає прагнення 

громадянина сумлінно виконувати військовий обов’язок і досягнення 

високого ступеня готовності захищати Батьківщину [57]. 

Аналізуючи почуття патріотизму у воїнів як суспільне духовне явище, 

яке містить кілька компонентів, коротко зупинимося на патріотичній 

свідомості і патріотичній діяльності. 

У сучасних наукових джерелах із соціології, етнопсихології та 

соціальної психології існують різні підходи до розгляду патріотичної 

свідомості і патріотичної діяльності. Зважаючи на це, доцільно вести мову 

про прояв патріотичної свідомості як результат сформованих норм, звичок, 

поведінки. 

Патріотична свідомість – це система ідей, поглядів, традицій, почуттів і 

настроїв націй, соціальних груп, особистості, зокрема військовослужбовців. 

Патріотична свідомість як фактор формування морального духу воїнів, 

виявляється так: 

патріотичні ідеї, закріплені у свідомості воїнів у формі переконань, 

забезпечують глибоке усвідомлення особовим складом необхідності захисту 
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Батьківщини, є основою його поглядів на військову службу, проявляються в 

повсякденній діяльності солдатів та офіцерів. Для ефективного формування 

патріотичних переконань доцільно вивчати військову історію Батьківщини, 

правдиво і всебічно висвітлювати події, аналізувати досягнення і невдачі;  

патріотичне виховання допомагає осмислювати і підтримувати 

політику  керівництва держави зі зміцнення Збройних Сил, переконувати в 

доцільності практичних дій командирів (начальників) з підвищення 

боєздатності військ, відпрацьовування навчально-бойових завдань; 

патріотична свідомість формує здорову моральну атмосферу у 

військових колективах у ході вирішення питань життєдіяльності військ, 

зміцнення військової дисципліни, організованості й порядку, утвердження 

норм і принципів взаємин між військовослужбовцями, вирішення 

суперечностей і конфліктів, виявлення моральних і морально-бойових 

якостей особового складу. 

Феномен патріотизму – це базове поняття суспільної свідомості, яке 

має соціально-психологічну природу. Це пояснюється формуванням 

патріотизму на основі національної свідомості. 

Система цінностей особистості розвивається і виявляється через її 

ставлення до суспільства і держави у таких якостях: 

патріотизм, національна свідомість і самосвідомість, правосвідомість, 

політична культура та культура міжетнічних стосунків;  

готовність до захисту рідної  Вітчизни;  

самопожертва в ім’я України; 

відродження історичної пам’яті; 

єдність поколінь на основі віри в національну ідею; 

пошана до державних і національних символів, атрибутів, Конституції 

України;  

національна самопошана, гідність та гордість тощо. 

Національна свідомість і самосвідомість містять такі складові: 

приналежність себе до певної нації; віра в національну ідею і прагнення до 
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служіння цій ідеї; шанування моральних та культурних цінностей нації, 

історії, традицій, звичаїв, обрядів, символіки; систему вчинків, мотивованих 

любов’ю, вірою, волею, осмисленням відповідальності перед своєю нацією, 

своїм народом; пропагування рідної культури, історії та мови.  

Враховуючи те, що ціннісні патріотичні орієнтації не є узагальненими 

поняттями, а тісно поєднані з психофізичними характеристиками 

особистості, то завданням сучасної психологічної теорії і практики є 

наповнення процесу формування патріотизму новим змістом. Ціннісні 

патріотичні орієнтації характеризуються почуттями належності до своєї 

держави – України, готовністю захищати її суверенітет, територіальну 

цілісність і недоторканість, повагою до історії свого народу, його культури, 

мови, любов’ю до природи, неприйняттям всього антиукраїнського тощо.  

Сформованість патріотичної свідомості характеризує сутність 

особистісних перетворень у психіці військовослужбовця: 

формування світогляду військовослужбовця через посилення 

патріотичної спрямованості змісту національно-патріотичної, психологічної 

підготовки, засвоєння історії України, Збройних Сил, їх традицій; 

формування сукупності правових, психологічних, військово-

спрямованих знань; 

забезпечення розвитку моральних, психологічних, духовних, етичних 

якостей особистості; 

забезпечення взаємодії військової частини, родини та громадських 

організацій у процесі формування патріотичної свідомості 

військовослужбовців; 

підтримку позитивного морально-психологічного клімату у 

військовому колективі; 

розвиток патріотичної рефлексії [58]. 

Досліджуючи другій компонент – патріотичну діяльність як сукупність 

дій, спрямованих на реалізацію патріотичних цілей, на зміцнення могутності 

й авторитету країни варто зауважити, що за сферою виникнення вона не є 
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самостійною. У вітчизняній науковій літературі діяльність взагалі 

розглядають як специфічно людську форму активного ставлення до 

навколишнього світу, спрямовану на його доцільну зміну чи перетворення.  

Будь-яка поведінка людини може мати патріотичну спрямованість, але 

за умови, що в її мотиваційній структурі переважатимуть патріотичні мотиви. 

Життя і становище нації значною мірою залежать від патріотизму її 

представників, сформованого з раннього дитинства через засвоєння 

національних цінностей. Цей вид діяльності спочатку є неусвідомленим, але 

потім набуває чітко сформованих рис цілеспрямованої діяльності. 

Патріотично налаштована особистість проявляє свої почуття та не цурається 

їх навіть через відсутність плати за це. У великій ідеї служіння Батьківщині 

духовник українського народу Т. Шевченко писав: «Свою Україну любіть, 

любіть її во время люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть!». 

Головне, що патріот не обмежується пасивною любов’ю до рідного краю, 

активно працює для свого народу, його добробуту, розбудови своєї держави, 

захищає її честь та примножує її багатства.  

Тим самим патріотизм можна вважати системою позитивних уявлень 

особистості про свою Батьківщину і позитивних установок стосовно неї. 

С. Пальчик сформулював узагальнюючі положення патріотизму: 

невід’ємний атрибут існування нації, народу, суспільства, держави, 

особистості; 

являє собою найважливішу умову єдності, культурної цілісності, 

динамічного і успішного розвитку суспільства, держави; 

характеризується як складне, багатокомпонентне в змістовному плані, 

структуроване явище, що має різні етапи і рівні розвитку та виявляється в 

найважливіших сферах життя суспільства в багатьох формах; 

розуміється та сприймається по-різному не тільки різними соціальними 

шарами, групами, але і багатомірно розглядається, трактується в науково-

дослідній літературі; 

залишається невирішеною проблема розуміння його істинної суті і, 
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відповідно, не знята необхідність його більш глибокої теоретичної розробки 

[52]. 

Таким чином, спираючись на проведені дослідження, формування 

патріотизму громадян України, зокрема і військовослужбовців ЗС України, 

слід розглядати як активний процес системного, комплексного і всебічного 

впливу державних та військових органів управління, командирів та 

начальників, відповідних службових посадових осіб, громадських організацій 

на свідомість, підсвідомість і поведінку особистості військовослужбовця і на 

психологію військового колективу в процесі їх життєдіяльності з метою 

формування у них високих морально-політичних, громадянських, військово-

професійних, соціально-психологічних, психічних і фізичних якостей, 

необхідних для успішного виконання у будь-яких умовах конституційного 

обов’язку щодо захисту української держави [58, 59].   
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1.2. Досвід формування патріотизму як ціннісної орієнтації 

особистості військовослужбовця в арміях провідних країн світу 

На сучасному етапі розвитку української держави та її Збройних Сил, 

суспільства проблема формування патріотизму у громадян України, зокрема, 

у військовослужбовців, набуває особливого значення та стає пріоритетним 

завданням. Почуття патріотизму завжди було й залишається вищою 

моральною цінністю воїна-громадянина, наповнює зміст служби в Збройних 

Силах на благо України. Свою любов до Батьківщини, вірність військовому 

обов’язку українські воїни реалізують зараз у бойовій обстановці на Сході 

України. 

Розглядаючи патріотизм як ціннісну орієнтацію особистості, установку 

на суспільні цінності, цінності Батьківщини, військова психологія разом з 

іншими науками зосереджує увагу на формуванні патріотизму «людини в 

уніформі» як стійку, несуперечливу індивідуальну систему її орієнтації, 

здатну забезпечити саморегуляцію й мотивацію поведінки й професійної 

діяльності.  

Аналіз досвіду формування патріотизму військовослужбовців, як 

ціннісної орієнтації особистості, в арміях провідних країнах світу потрібний 

для його ціннісного оцінювання з метою подальшого використання цього 

досвіду у ЗС України під час організації роботи з особовим складом [76]. 

Незважаючи на раніше проведені дослідження, проблема формування 

патріотизму як ціннісної орієнтації особистості військовослужбовця 

недостатньо розроблена, а також немає системного розгляду цього процесу в 

арміях провідних країн світу. Отже, потрібний предметний аналіз, а також 

критичне оцінювання зарубіжного досвіду з позицій інституціонального 

підходу [60]. 

Застосування удосконалених і нових способів збройної боротьби, 

проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької і Луганської 

областей, участь українських військовослужбовців в операціях з підтримання 

миру та безпеки, прийняття на озброєння новітніх видів військової техніки 
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висувають підвищені вимоги до особового складу, його морально-бойових 

якостей перш за все, до посилення його професійності, особистої 

відповідальності за захист Батьківщини, вміння вести бойові дії з високими 

психофізичними навантаженнями, що утворюються на основі формування у 

них патріотизму [76]. 

Патріотичне виховання – це систематична і взаємоузгоджена діяльність 

органів державної влади, військового управління, закладів освіти, науки і 

культури, політичних партій і громадських організацій яка спрямована на 

формування у громадян високої патріотичної свідомості, почуття вірності 

своїй Вітчизні, готовності до виконання конституційного обов’язку захищати 

інтереси держави [61]. 

Основним суб’єктом патріотизму є особистість, для якої визначення 

своєї національної, культурної, духовної, історичної та іншої належності до 

Вітчизни є найвищим принципом, найважливішим соціально значимим 

завданням, котре визначає її життєву позицію в служінні своєму народові, 

захисті його цінностей. Система цінностей регулює поведінку й діяльність, 

визначає мотиваційну сферу, спрямованість особистості, готовність 

керуватися цими цінностями в професійній діяльності. Високий же рівень 

сформованості ціннісних орієнтацій дає змогу людині вибірково ставитися до 

навколишніх явищ і предметам, адекватно сприймати й оцінювати їхню 

суб'єктивну й об'єктивну значимість. М. Шелер писав, що «людина 

переміщається, немов у раковині, утвореної щораз особливою субординацією 

цінностей і ціннісних якостей. Цю раковину людина усюди носить із собою, і 

їй не позбутися її, як би швидко вона не бігла. Через вікна цієї раковини 

людина сприймає світ і саму себе». Це почуття є одним з найважливіших 

духовних надбань особистості, фундаментом і опорою суспільного й 

державного устрою та запорукою ефективності функціонування всієї системи 

соціальних і державних інститутів [62]. 

Аналіз наукових праць показує, що формування патріотизму як 

ціннісної орієнтації особистості військовослужбовця збройних сил, у 
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військових формуваннях більшості країн вирішується в межах існуючої 

системи морально-психологічного впливу на особовий склад та системи 

бойової підготовки. 

У США формування патріотизму громадян починається з дитячого 

віку. Суб’єктами формування патріотизму виступають засоби масової 

інформації, інститути громадянського суспільства, заклади освіти, громадські 

та молодіжні організації, які проводять активну пропаганду державних 

символів. Результати опитування громадської думки, що постійно 

проводяться в США, показують, що майже 80% американців ідентифікують 

себе патріотами своєї держави, понад 50% американських родин вважають, 

що національний прапор має бути обов’язковим атрибутом в їхньому 

будинку, понад 20% особистих і службових автомобілів прикрашені 

національним прапором держави. 90% американців з гордістю виконують 

державний гімн США у будь-яких ситуаціях [63]. 

Систему військово-патріотичного виховання молоді у США створено у 

1916 р. Коли Конгрес визнав Національну асоціацію бойскаутів і включив її в 

пакет соціально значущих громадських організацій та започаткував 

програму, яка зараз відома як система підготовки молодших офіцерів Junior 

Reserve Officers Training Corps (JROTC). Мета JROTC – прищепити учням 

середніх навчальних закладів цінності громадянськості, служіння державі, 

особистої відповідальності та відчуття успіху. В усій країні діє понад три 

тисячі спеціалізованих військових класів, які створюють у звичайних школах 

для учнів 9–12 класів. Ця програма охоплює понад 600 тис. школярів. 

Вихователями працюють переважно ветерани [64]. 

Відповідні військові відомства замовляють і фінансують програмний 

компонент. Щорічно оборонне відомство інвестує у свою мережу класів 

близько 400 млн доларів. Крім того, у США діє Кадетський корпус 

національної оборони National Defense Cadet Corp (NDCC), який фінансують 

місцеві громади. Цей корпус існує на базі JROTC, але до програм 
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залучаються й учні віком від 11 років. Крім того, до військово-патріотичного 

виховання залучені десятки приватних і державних військових коледжів [64]. 

Приблизно 30–50% випускників JROTC стають офіцерами. Чимало 

скаутів добровільно йдуть в різні силові структури. Дехто посилює 

патріотичні цінності громадянського суспільства, бізнесу, влади та 

держструктур [64]. 

Досліджуючи освітнє середовище вищих військових навчальних 

закладах США, О. Марченко зазначає, що воно має певні особливості:  

практичну спрямованість;  

спрямованість на формування у здобувачів освіти високих морально-

ділових і військово-професійних якостей;  

деідеологізацію і гуманізацію виховання; 

відмову від формування образу ворога у свідомості солдатів і офіцерів; 

сприйняття кожного здобувача освіти як індивіда (особистість), 

виховання якого здійснюється на загальнолюдських цінностях;  

посилення профілактики проявів девіантної поведінки (алкоголізм, 

наркоманія, суїцид, нестатутні відносини) із залученням медичного 

персоналу, психологів, юристів; 

постійне нарощення й удосконалення навчальної матеріально-технічної 

бази; 

забезпечення дотримання всіх соціальних гарантій через створення 

таких умов життєдіяльності, які б стимулювали відповідальне ставлення до 

виконання своїх обов’язків; 

тенденцію до активізації виховної роботи з особовим складом [65]. 

Разом з тим дослідник зазначає, що існують певні недоліки, що 

властиві освітньому середовищу вищих військових навчальних закладів 

США. Домінування індивідуалістичного підходу (переважно матеріальні 

методи мотивації, спрямованість виховання сильної особистості) визначає всі 

умови для постійного прагнення здобувачів освіти до самовдосконалення, 

самовизначення, самореалізації та, як результат, військово-професійного 
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зростання. Проте вказаний підхід створює передумови для відпливу кадрів, 

ускладнює вирішення колективних завдань через наявність конкуренції, 

недостатню згуртованість військового колективу [65]. 

Система формування патріотизму особового складу в армії США 

піднесена до рангу державної політики, якою опікуються не лише 

командири, а й вище військове та політичне керівництво країни. Те, що 

розуміється під поняттям «виховання», американські теоретики визначають 

такими категоріями, як «політична освіта», «формування в особового складу 

морального духу» тощо. Найважливішим завданням в американській армії 

вважається формування в особового складу національно-державної 

самосвідомості, гордості за належність до збройних сил США, лояльності до 

уряду та Президента [66]. 

У ролі суб’єктів патріотичного виховання особового складу в 

американських збройних силах виступає весь комплекс державних і 

громадських структур США: органи законодавчої та виконавчої влади 

країни; інформаційні агентства; центри кіномистецтва та дозвілля тощо. 

Безпосереднім суб’єктом виховання військовослужбовців є військове 

командування всіх рівнів, яке спирається у своїй роботі з особовим складом 

на спеціальний апарат міністерства оборони США [76]. 

У вихованні особового складу збройних сил США можна виділити такі 

напрями: 

формування та розвиток у військовослужбовців необхідних військово-

професійних якостей; 

виховання патріотизму; 

формування та розвиток в особового складу позитивної мотивації до 

військової служби; 

морально-етичне виховання; 

виховання стійкості щодо полону; 

організація здорового способу життя; 

фізичне виховання тощо [66]. 
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Однією з форм виховання військовослужбовців є заняття за програмою 

«Командна інформація» [67]. Ці заняття проводить командир підрозділу. На 

заняттях обов’язково має бути весь особовий склад, включаючи офіцерів. 

Заняття тривалістю 60 хв проводять один раз на тиждень. На деякі заняття 

крім командирів підрозділів, залучають капеланів. Ці заняття тривають  

7 год., з яких 1 год. відводиться на з’ясування й обговорення моделі 

поведінки військовослужбовців у різних ситуаціях, а 6 год. – на співбесіду за 

основними питаннями [76]. 

Найвідомішим інститутом військових священиків вважається 

капеланська служба збройних сил США. Головною є індивідуальна робота 

капеланів з особовим складом, які майже 75% службового часу 

використовують на особисте спілкування з військовослужбовцями. У ході 

патріотичного виховання використовуються традиційні методи: переконання, 

навіювання, особистий приклад, моральне та матеріальне стимулювання, 

примушення. Засобами патріотичного виховання виступають: цивільна та 

військова преса; музеї, клуби, бібліотеки, кафе; художня, воєнно-історична 

література, мемуари; театральні вистави, кінофільми, образотворче 

мистецтво; методичні розробки, довідники, плакати, що характеризує високу 

розвиненість матеріальної бази цього виду виховання. Отже, патріотизму 

приділяють головну увагу у мотиваційній сфері особистості американського 

військовослужбовця. Понад 95% опитаних пишаються тим, що «служать 

інтересам Америки» у збройних силах. Для досягнення цього потрібно багато 

моральних і матеріальних зусиль. Наприклад, лише на рекламу армійського 

життя щороку витрачається $4 тис. на кожного солдата [65]. У США існує 

військовий телеканал, фінансування якого щорічно становить близько  

$1 млрд. Звідси й інтерес і повага до власної армії [76]. 

Потенціал патріотичного виховання використовується для формування 

та розвитку в особового складу позитивної мотивації до військової служби. 

Це досягається вмілим використанням матеріальних стимулів, наданням 

військовослужбовцям різноманітних пільг (безкоштовне медичне 
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обслуговування, можливість отримати вищу освіту за рахунок міністерства 

оборони США тощо). Таким чином, робота з особовим складом у збройних 

силах США має конкретний, практичний характер і спрямована, насамперед, 

на формування в особового складу патріотизму та якісну підготовку до 

ведення бойових дій [76]. 

Розглянемо досвід формування патріотичного виховання у збройних 

силах Китайської Народної Республіки. Військово-політичне керівництво 

визначає патріотичне виховання та ідеологічну роботу з 

військовослужбовцями найважливішою частиною загальної бойової 

підготовки армії та флоту. Основними питаннями патріотичного виховання у 

збройних силах Китайської Народної Республіки займається Головне 

політичне управління. Діяльність Головного політичного управління 

збройних сил спрямована на активну пропаганду єдності армії, флоту і 

комуністичної партії Китаю, у руках якої армія і флот є інструментом для 

забезпечення стабільності в країні та вирішення зовнішньополітичних 

завдань. Основний зміст патріотичного і морального виховання визначається 

політичними установками комуністичної партії Китаю та існуючими 

військовими традиціями. Ураховуючи це, основні завдання патріотичного 

виховання сформульовані в Програмі політичного виховання особового 

складу Народно-визвольної армії Китаю, зміст якої оновлюється кожні п’ять 

років [63]. 

Останнім часом за сприяння Комуністичної партії Китаю, 

Комуністичного союзу молоді Китаю (КСМК), який є ядром Всекитайської 

федерації молоді (ВФМ), Федерації молодіжних організацій країни 

збільшилася кількість патріотичних матеріалів у ЗМІ, Інтернеті. У партійних 

виданнях почастішали звернення до молоді патріотичної спрямованості. 

Китайська молодь виявляє значну цікавість до становлення Китаю як великої 

держави. До того ж популяризація вступу до Комуністичної партії Китаю 

молоді пояснюється тим, що членство в ній створює їм переваги під час 

влаштування на роботу [68]. Також у Китаї залучення до ідей патріотизму 
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здійснюється за допомогою відвідування безкоштовних музеїв, кількість 

яких, як повідомив заступник голови Державного управління по охороні 

культурної спадщини КНР Чжан Бай, в 2009 році становила 1400. Ця 

діяльність патронується державою і проводиться за сприяння Відділу 

пропаганди Центрального комітету Комуністичної партії Китаю, 

Міністерства фінансів, Міністерства культури і Держуправління з охорони 

культурної спадщини Китайської Народної Республіки [69]. 

Ураховуючи обраний Україною курс щодо євроінтеграції та вступу до 

НАТО, в нашому дослідженні необхідно більше уваги приділити досвіду 

формування патріотизму в збройних силах європейських країн, а також у 

країнах, що мають спільні кордони з нашою державою. 

Патріотичне виховання, що спрямовується на формування патріотизму 

громадян країн – членів НАТО, є основною частиною загальнодержавної 

системи позавійськової підготовки. Така система найбільш розвинена у 

Великій Британії. Формуванням патріотизму займаються різноманітні 

кадетські організації (курсантські формування закладів освіти), а саме 

Морський кадетський корпус, кадетські формування сухопутних військ, 

Авіаційний кадетський корпус, три служби позавійськової підготовки 

офіцерів у цивільних вищих навчальних закладах відповідно до трьох видів 

збройних сил. Найбільш відомим є Community Cadet Forces (CCF) – шкільна 

військово-спортивна організація, яка існує за безпосередньої підтримки 

міністерства оборони. CCF, як і CCO, готує вихованців за трьома видами 

збройних сил: кадетів сухопутних військ, морських кадетів і кадетів 

військово-повітряних військ. Основними завданнями Об’єднаного 

кадетського корпусу є сприяння зміцненню дисципліни у школі та надання 

допомоги тим, хто навчається, у розвитку відповідальності, самостійності, 

винахідливості, витривалості, наполегливості та інших необхідних 

особистісних якостей. На 2019 рік CCF налічував 110 620 кадетів і дорослих 

(вихователів). Бюджет підтримки у кілька разів менший, ніж у США на 

JROTC, — близько 100 млн фунтів стерлінгів на рік [64]. 
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Більшість офіцерів збройних сил Сполученого королівства є 

вихованцями Об’єднаного кадетського корпусу. Міністерство оборони 

Великої Британії наголошує, що приблизно третина офіцерського складу 

збройних сил та 40% молодшого командного складу комплектується через 

систему позавійськової підготовки [63].  

У Великій Британії осередки діють на базі державних шкіл, але чимало 

– у приватних школах. Їх контролює Міноборони, яке теж призначає платних 

вихователів та погоджує волонтерів (не обов’язково зі складу педагогічного 

персоналу школи), але незважаючи на включення їх до загальної мережі, 

шкільні осередки є напівавтономними структурами, які керуються 

внутрішньо-шкільними розпорядками. Кадети й волонтери носять однострій, 

але не зобов’язані укладати контракт зі збройними силами [64]. 

Міністерство оборони готує волонтерів, оплачує штатних вихователів, 

забезпечує однострій, зброю та боєкомплект, доступ до військових частин і 

військового транспорту. Школи залучають волонтерів, надають доступ до 

дітей, забезпечують навчальні класи та місця для збереження зброї [64]. 

Головною метою роботи з особовим складом щодо формування 

патріотизму у збройних силах Великої Британії є доведення до свідомості 

кожного військовослужбовця ідеї, що інтереси країни завжди мають 

перебувати під надійним збройним захистом. Саме тому у роботі з особовим 

складом значне місце займає пропаганда, спрямована на підвищення рівня 

бойової підготовки, формування у військовослужбовців якостей, необхідних 

для відстоювання інтересів Великої Британії [76]. 

За роботу з персоналом та моральний стан військовослужбовців 

відповідають командири. Разом з тим існує спеціальний апарат, що включає в 

себе служби освіти, військових священиків (капеланів), організації дозвілля 

та побуту, суспільної інформації [76]. 

У збройних силах Великої Британії велика увага приділяється службі 

капеланів. Для підтримання високого морального духу особового складу та 

його стійкості на полі бою функціонує королівська служба капеланів, 
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очолювана головним капеланом збройних сил у званні генерал-майора. 

Основним завданням капеланів, окрім духовного наставництва і моральної 

підтримки військовослужбовців, є запобігання стресовим ситуаціям. Крім 

того, вони зобов’язані звершувати церковні обряди, брати участь у 

проведенні військових свят і урочистостей, надавати товаришам по службі 

допомогу в підборі та вивченні релігійної літератури, організовувати групові 

й індивідуальні бесіди на релігійні теми, відвідувати госпіталі й гауптвахти з 

метою втішання стражденних, брати участь у роботі з членами сімей солдатів 

і офіцерів [41]. 

Останнім часом до апарату по роботі з персоналом висунуті підвищені 

вимоги у справі популяризації військової служби. Головна мета – залучити 

більше добровольців, а також сприяти продовженню контракту 

військовослужбовцями. Пропаганда армійської служби забезпечується не 

просто рекламою, а, насамперед, підвищенням добробуту 

військовослужбовців і членів їх сімей, поліпшенням умов служби та побуту, 

вдосконаленням організації дозвілля та ін. [41]. 

Основна мета роботи з особовим складом спрямована на те, щоб 

довести до свідомості військовослужбовця, що народ країни, уряд, 

командування надзвичайно цінять його працю, поважають професію. Від 

військовослужбовця вимагається повага до командирів та додержання всіх 

норм і законів, які встановлені у збройних силах. Разом із вірою в командира 

у нього формується впевненість у своїй зброї. У пресі регулярно 

пропагується думка, що британська бойова техніка найкраща Отже, 

формування патріотизму в особового складу збройних сил Великої Британії є 

пріоритетним напрямом діяльності посадових осіб [76]. 

Дослідження німецькими військовими вченими проблем формування 

патріотизму мають достатньо глибокий теоретичний характер. Дослідники 

часто намагаються пов’язати висунуті ними концепції з історією та сучасною 

практикою роботи з особовим складом у бундесвері [75]. 

У бундесвері концепцію виховного впливу формує Апарат ідеологічної 
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роботи збройних сил, безпосередньо підпорядкований міністру оборони 

країни. До компетенції цього апарату входять питання соціально-

психологічного супроводження військової служби, ідейно-політичного, 

морально-етичного та військово-патріотичного виховання, інформаційно-

пропагандистської та культурно-освітньої роботи. Крім того, при міністрі 

оборони створено спеціальну раду з питань ідеологічної роботи, до складу 

якої входять 25 осіб, які представляють різні політичні партії, підприємців, 

профспілки, молодіжні організації, засоби масової інформації, католицьку та 

євангелістську церкви. Цей громадський інститут діє як консультативний 

орган [30]. 

У Німеччині діє інститут уповноважених бундестагу у справах 

збройних сил, який займається аналізом виховної роботи з 

військовослужбовцями й ефективністю заходів і рішень, які приймає міністр 

оборони. Керує військовим апаратом виховної роботи перше управління 

особового складу, на яке покладено ідеологічну підготовку Головного 

штабу збройних сил, головних штабів видів збройних сил, а також перших 

відділів штабів армійських корпусів, дивізій, бригад. У батальйонах штатні 

офіцери з ідеологічної роботи виступають у ролі «радників» і «помічників» 

командирів частин і підрозділів, які безпосередньо відповідають за 

організацію виховної роботи у військах [30].  

У керівному документі «Innere Führung. Selbstverständnis und 

Führungskultur der Bundeswehr» зазначено, що освітня та виховна роботи 

сприяють розвитку особистості, метою цих робіт є наближення до того 

ідеалу військовослужбовця, який є у суспільній свідомості. Домінуючою є 

концепція «громадянина в погонах». Німецькі вчені дотримуються думки, 

що навчання та виховання військовослужбовців є своєрідним 

«інвестуванням у майбутнє» в тому розумінні, що представники 

армійського середовища втілюватимуть у собі кращі національні риси 

німецької молоді [70, 71]. Прибічники цього підходу переконані, що у 

сучасних економічних, політичних і правових умовах важливу роль відіграє 
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«політична освіта», висвітлення щоденних подій з життя країни і діяльності 

армії. 

У Концепції «Innere Führung» про взаємозв’язок освітніх завдань чітко 

визначено цілі патріотичного виховання німецьких військовослужбовців: 

метою навчання та виховання є формування військовослужбовця, 

який керується у своїх діях високим почуттям відповідальності; 

керівну роль відіграють керівництво і спеціальна підготовка, 

ураховуючи при цьому виховні й освітні цілі [71, 72]. 

Особлива увага в німецькій армії приділяється морально-

психологічному забезпеченню діяльності військ відповідно до концепції 

«Innere Führung». На вищому рівні цим займаються перші управління 

Головного штабу та штабів видів збройних сил. На рівні з’єднання та 

об’єднання – це прерогатива перших відділів штабів цих формувань, а до 

батальйонної ланки включно – перших відділень. Крім того, ще з 1959 року 

введено посади офіцерів, призначених для роботи з цивільною молоддю 

(призовним контингентом) – так звані «югенд-офіцери». Ці посадовці 

забезпечують майбутнє свого війська, підтягуючи ідеологічний рівень 

призовників до рівня солдатів бундесверу.  

На цей час загальна чисельність особового складу збройних сил ФРН 

становить близько 190 тис. осіб, з них близько 10 тис. осіб беруть участь у 

миротворчих операціях. Хоча тут справа не в патріотичних переконаннях, а в 

значній грошовій надбавці за виконання військового обов’язку за межами 

країни. Негативною стороною є невідпрацьований механізм кадрової заміни, 

розподілу відпусток, роботи із сім’ями військовослужбовців, які знаходяться 

у відрядженнях. Це негативно впливає на морально-психологічний стан 

військовослужбовців бундесверу, викликає стреси та депресії. Саме тому 

особлива увага військово-політичного керівництва Німеччини приділяється 

підтриманню бойового духу військовослужбовців, особливо учасників 

бойових дій. Зокрема, в бундесвері існує багатоступенева система 

формування морально-психологічного клімату. Високий рівень морально-
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психологічного стану військовослужбовців досягається завдяки національно-

патріотичному вихованню, діяльності військово-церковної служби, 

інформаційному забезпеченню війська, роботі щодо збереження традицій, а 

також матеріальним стимулам [73]. 

За інформаційне забезпечення військ відповідає штаб преси та друку 

збройних сил ФРН (Presse und Informationsstab) як одна зі структур 

«внутрішнього керівництва». До нього належить інформування, робота з 

громадськістю та засобами масової інформації. 

У Німеччині церква відділена від держави, але існує домовленість 

щодо спільної роботи щодо формування основ громадянськості у суспільстві. 

Однією з форм цієї роботи є проведення «уроків життя» для солдатів із 

метою виховання у них громадянських і патріотичних почуттів. Теми цих 

занять плануються та розробляються спільно військово-церковною службою 

та міністерством оборони Німеччини й охоплюють великий спектр питань 

патріотичного та громадянського виховання військовослужбовців [75]. 

Основні форми роботи військового священства у ФРН мало чим 

відрізняються від тих, які існують в арміях США і Великої Британії, проте у 

порівнянні з суворо регламентованими обов’язками священика в армії США 

йому надається значно більша свобода у виборі нестандартних форм роботи з 

віруючими [75]. 

У практиці роботи з особовим складом використовуються такі методи 

виховання, як настанова, попередження, нагадування, застереження, порада, 

прохання. У статутах, інструкціях і наказах бундесверу широко 

використовуються поняття «виховання» та «навчання». Міністерство 

оборони, родина, церковна община, школа, суспільні організації роблять все 

для того, щоб кожен німець відчував себе громадянином і патріотом, готовим 

виконати свій обов’язок перед державою та суспільством [42]. 

Діяльність військово-церковної служби позитивно впливає на 

підтримку морально-психологічного стану військовослужбовців Бундесверу. 

Згідно зі штатом на 1,5 тис. військовослужбовців припадає один капелан 
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(військовий священик). Велику роль відіграє робота військових психологів, 

до обов’язків яких входить розроблення методики і навчання керівного 

складу проведення психологічної підготовки військовослужбовців до участі в 

бойових діях у різних видах воєнних конфліктів [73]. 

Щодо зростання престижу служби у збройних силах, важливе значення  

мають питання соціального забезпечення особового складу, у тому числі 

після звільнення з лав збройних сил. На саме слово «ветеран» у Німеччині 

тривалий час (з моменту падіння гітлерівської Німеччини в 1945 році) 

накладалось табу. На думку професора теорії політики Гумбольдського 

університету Х. Мюнклера, Німеччина – це «постгероїчне суспільство», 

оскільки, якщо в країні і вшановують пам’ять, то не героїв, а жертв Першої та 

Другої світових війн. На думку експертів, само поняття «ветеран» не 

прийнятне для Німеччини. Спільнота не визначилась, кого вважати 

ветераном – тих, хто має достатню вислугу років, тих, хто проходив службу 

за кордоном, тих, хто брав участь у бойових діях. Однак, незважаючи на 

неврегульованість цього питання, військовослужбовцям, які звільняються 

запас, забезпечується значний соціальний захист [73]. 

Таким чином, виховання патріотизму у військовослужбовців 

бундесверу є пріоритетним, всебічно забезпеченим напрямом діяльності 

посадових осіб і сприяє формуванню в особового складу готовності до 

якісного виконання військового обов’язку [76]. 

У французьких школах патріотичне виховання – це початкова 

військова підготовка, яка має давні традиції. У середній школі на військову 

підготовку відводиться близько 300 год. на рік. У коледжах для зміцнення 

зв’язку молоді  з армією введено обов’язковий предмет «військове 

навчання», головна мета якого полягає у вивченні принципів організації 

національної оборони Франції [30]. 

У збройних силах Франції формуванням у військовослужбовців 

патріотизму займаються три спеціальні організації: 

Служба інформації та суспільних відносин збройних сил, яка була 
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створена у 1969 р. при міністерстві оборони. Ця служба займається 

пропагандою воєнної політики Франції, висвітлює діяльність збройних сил, 

вирішує питання зміцнення зв’язків між армією та громадськістю;  

Служба соціальної дії, яка займається організацією дозвілля 

військовослужбовців, координує роботу армійських бібліотек, кас 

взаємодопомоги, спортивних та інших гуртків; 

Служба військових священиків, представники якої є до окремого 

батальйону включно [75]. 

Система робота з особовим складом в збройних силах Франції 

відрізняється різноманітністю форм і методів. Основною формою є 

проведення занять з курсу громадського виховання (1 година на тиждень). 

Програма включає вивчення внутрішньої та зовнішньої політики Франції, її 

міжнародного положення, питань військового будівництва, історії збройних 

сил, бойових традицій з’єднань і частин. Під час проведення занять широко 

використовуються матеріали, які готує служба інформації та суспільних 

відносин збройних сил, та відповідні технічні засоби пропаганди. Заняття 

проводять командири взводів за спеціально розробленими планами. 

Особливу увага приділяють вихованню у курсантів честі, вірності державі, 

військовому обов’язку [75]. 

Військово-патріотичне виховання Польщі сформоване на основі 

національного скаутингу – руху харцерів, що починає своє існування у 

Львові з 1910 року. Вихованці цієї молодіжної організації брали участь у 

війні за незалежність на початку XX століття. А під час Другої світової війни 

створили бойову організацію «Сірі шеренги» у складі Армії крайової. 

Скаути, зокрема польські, мають розвинені спеціалізації — морську та 

летунську. Загальна чисельність харцерів останнім часом відновлюється і 

становить до 140 тис. членів [64]. 

З початком воєнної агресії Російської Федерації проти України в 

Республіці Польща не лише почали розгортати парамілітарну мережу 

територіальної оборони, а й серйозно взялися за військову підготовку в 
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школах. У 2017 році міністерство оборони започаткувало програму 

«Сертифіковані військові уніформовані класи». По суті, запроваджено 

типову для вищеописаних країн модель військової підготовки на базі 

спеціалізованих класів у середніх школах. Міністерство освіти створило 

відповідне бюро, яке координує та розвиває цю мережу. І якщо на старті було 

тільки 58 шкіл, то на початок 2020 навчального року класи діяли вже у 128 

школах по всій Польщі та охоплювали 6800 учнів [64]. 

Навчання в таких класах триває два роки і, крім звичайної програми, 

включає польову підготовку: 185 годин навчання у формі педагогічної 

інновації як частина предмета «Військова освіта». Оборонне відомство 

Польщі забезпечує для проведення занять інструкторів та надає допуск на 

військові об’єкти та до техніки. Мета – створити на основі адміністративних 

районів місцевої військової адміністрації шкільні мережі, які в рамках 

педагогічної інновації забезпечуватимуть єдину військову підготовку для 

учнів військових класів [64]. 

Військово-патріотичне виховання в польському війську покладено на 

 J- структури – Управління поповнень та персональних справ (J-1). У 

корпусах і військових округах сухопутних військ та корпусах ВПС – ППО – 

відділення J-1. На рівні дивізій, бригад сухопутних військ і ВПС–ППО, 

флотилій ВМС гуманітарними питаннями займаються відділення поповнень і 

персональних справ (S-1), а в полках і батальйонах офіцери секторів S-1. 

Система навчання, що створена в навчальних закладах і центрах 

національних збройних сил Республіки Польща, спрямована на досягнення 

максимальної відповідності вимогам Північноатлантичного союзу. Згідно з 

програмою розвитку збройних сил Польщі на 2013–2022 роки всі вищі 

військові навчальні заклади (училища) реформуються в єдину структуру – 

Академію національної оборони (об’єднану військову академію). До академії 

приймаються військовослужбовці, які прослужили у військах не менше п’яти 

років, а також цивільні особи відповідного рангу. Слухачі академії 

(м. Варшава) – громадяни Польщі – протягом перших шести місяців 
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інтенсивно вивчають іноземні мови, а прийняті на навчання іноземці – 

польську мову. Під час основного курсу (два роки) їм викладають тактику та 

оперативне мистецтво, а також стратегію і політику національної безпеки. З 

2006 року в навчальному процесі використовується комп’ютерний центр 

моделювання військових ігор стратегічного, оперативного і тактичного рівнів 

[74]. 

Аналіз відповідних структур збройних сил НАТО, на які безпосередньо 

покладаються функції формування патріотизму, можна визначити їхні 

спільні риси: 

на забезпечення програм військово-патріотичного виховання 

передбачаються значні фінансові та матеріальні витрати; 

запроваджується науково-технічна підтримка формування патріотизму 

численними закладами, що забезпечують діяльність національних збройних 

сил НАТО; 

відзначається висока фахова здатність командирів щодо керування 

соціальними та гуманітарними процесами у військових колективах. 

Пріоритетною визнається діяльність щодо забезпечення фізичного та 

психічного здоров’я особового складу, соціального забезпечення, 

ідеологічного виховання військовослужбовців та військово-патріотичного 

виховання.  

Враховуючи проведений аналіз наукових джерел, можна визначити 

характерні риси патріотичного виховання військовослужбовців зарубіжних 

армій: 

вплив військово-політичних інтересів держави; 

нормативне закріплення в керівних документах цілей і завдань 

патріотичного виховання;  

індивідуалізація освітньої діяльності;  

домінування матеріальних мотиваційних методів;  

постійне вдосконалення навчальної матеріально-технічної бази;  

постійне оновлення навчальних і методичних матеріалів;  
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практична спрямованість освітніх програм; 

відбувається у межах фахової підготовки. 

Аналізуючи зарубіжні досягнення в галузі формування патріотизму 

слід зазначити, що його необхідно розглядати як цінне теоретичне і 

прикладне джерело під час розроблення сучасної Концепції національно-

патріотичного виховання у ЗС України. Варто звернути особливу увагу на 

відбір методів морально-психологічного впливу на особистість 

військовослужбовців, які стимулюють процес засвоєння патріотичних знань, 

вироблення волі в їх професійній діяльності, що передбачає поєднання знань 

та переконань. У практиці роботи органів державного та військового 

управління можна виділити деякі ефективні методи, які сприяють 

формуванню патріотичних переконань: 

організації пізнавальної діяльності; 

формування свідомості особистості; 

формування досвіду поведінки;  

контролю та самоконтролю в навчанні; 

стимулювання діяльності. 

Наведені методи допомагають організувати внутрішню, тобто 

психологічну, діяльність військовослужбовців, регулярно здійснювати вплив 

та формувати певні утворення в їх свідомості, світогляду, духовності 

патріотизмі. 

Методами патріотичного виховання є: 

переконання – яке полягає в утворенні переконань в суспільній 

корисності патріотичної діяльності, підготовки до економічного зростання 

України,  захисту держави;  

стимулювання – що виявляється і реалізується у вигляді змагань, 

заохочень; 

особистий приклад – поведінка керівника, що має бути взірцем для 

вихованців і підлеглих, вміє надати доручення і перевірити його виконання;  

самовдосконалення – процес активного самостійного формування 
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особистості, виховання патріотичних почуттів, що проявляються у вигляді 

самостійного розвитку, навчання та самоконтролю. 

Патріотичне виховання здійснюється у формі відкритого спілкування, 

проведення лекцій, розповідей, екскурсій до музеїв, установ, підприємств, 

вищих навчальних закладів, зустрічей та бесід з ветеранами праці, війни, 

військової служби, походів по історичних місцях бойової слави, пошукової 

роботи, участі у роботі організацій спортивного військово-патріотичного 

спрямування. 

Однією з основних форм патріотичного виховання є шефська робота, 

яка полягає в установленні та підтриманні зв’язків органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, трудових колективів з навчальними 

закладами, військовими частинами, громадськими організаціями з метою 

проведення спільних заходів з патріотичного виховання, виховання  

громадянських почуттів та якостей. 

Організація шефської роботи з патріотичного виховання здійснюється 

відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України. 

Процес формування патріотизму спирається на дотримування таких 

психолого-педагогічних умов: 

1) засвоєння кожним військовим поняття патріотизму; 

2) формування патріотичних переконань у вояків; 

3) використання реальної соціокультурної ситуації у процесі реалізації 

завдання роботи з особовим складом; 

4) застосування новітніх технологій роботи з особовим складом, 

активізація шляхів підвищення ефективності роботи з особовим складом. 

Отже, підсумовуючи, зазначимо, що важливою умовою формування 

патріотизму військовослужбовців збройних сил провідних держав світу є 

врахування специфіки різних видів військової діяльності, а також вибір 

оптимальних форм і методів морально-психологічного впливу, що базуються 

на національному вихованні. Ця робота спрямована на таке: формування 

патріотичного, ідейного та світоглядного аспекту свідомості 
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військовослужбовців професійної служби, почуття гордості за приналежність 

до збройних сил, що сприяє глибшому розумінню свого військового 

обов’язку, соціального значення своєї військової професії; використання 

соціально-психологічних умов, завдяки яким можливо оптимально розвивати 

систему виховання, впроваджувати актуальні ідеї і технології; 

функціонування нормативно-правової бази й органів управління, які керують 

патріотичним вихованням і мають у своєму розпорядженні необхідну 

матеріальну та фінансову базу в поєднанні з кваліфікованими кадрами; 

формування патріотизму не лише державою, а, насамперед, усім 

суспільством із залученням до цього процесу церкви [75, 76]. 

Досвід формування патріотизму військовослужбовців у передових 

армій світу свідчить, що основні завдання у роботі з особовим складом, слід 

вирішувати в системі морально-психологічної підготовки. Існує об’єктивна 

необхідність мати в органах управління ЗС України потужний кадровий та 

інтелектуальний потенціал, який спроможний виконувати ці завдання. Також 

ця робота має бути предметом постійної уваги МОУ, командирів 

(начальників), структур по роботі з особовим складом ЗС України. Потрібно 

розглядати вітчизняні та зарубіжні досягнення в області формування 

патріотизму як цінне теоретичне і прикладне джерело під час розроблення 

сучасної Концепції та Програми національно-патріотичного виховання 

громадян України. Особливу увагу потрібно приділяти саме молоді. 

Формування в неї патріотизму зараз має бути одним з ключових напрямків 

гуманітарної та соціальної політики в Україні, найважливішим елементом її 

національної безпеки. Патріотизм громадян у цих умовах не лише не втрачає 

своєї значимості, а й набуває особливої актуальності. 
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1.3. Засади формування патріотизму у курсантів вищих військових 

навчальних закладів 

У психології патріотизм є якістю людини, яка містить систему 

цінностей, потреб і мотивацій. Зазначимо, що до війни на Сході України 

відбувалася девальвація таких понять як патріотизм, честь, обов’язок, 

психологічна готовність захищати Батьківщину та інших складових 

мотивації військової служби, що позначилося на моральному й 

психологічному стані суспільства загалом та військовослужбовців зокрема 

[58]. 

Ураховуючи, що нині в більшості громадян України проявляються 

почуття патріотизму, любові до своєї Батьківщини, психологічна готовність 

її захищати, створення сучасної системи формування патріотизму 

військовослужбовців ЗС України на психологічних засадах слід вважати 

одним із пріоритетних завдань [13]. 

Питання формування патріотизму, військово-патріотичного виховання 

військовослужбовців за різними напрямками психолого-педагогічної 

діяльності розглянуто в ряді досліджень В. Алещенка, А. Афанасьєва, 

В. Баранівського, С. Кременя, А. Кобзаря, М. Томчука та ін. [7, 8, 13 – 15]. 

Водночас, відповідно до Візії Генерального штабу щодо розвитку 

Збройних Сил України на найближчі 10 років, ЗС України повинні 

користуватися повагою серед населення країни, союзників, слідувати своїм 

традиціям, бути укомплектованими підготовленим, мотивованим 

персоналом, мати сучасне озброєння та військову техніку, бути 

спроможними діяти самостійно та спільно з партнерами України [77]. 

Основними принципами розвитку ЗС України відповідно до Візії є: 

патріотизм – відстоювання національних інтересів держави, повага та 

любов до Батьківщини, її державних символів, національних цінностей, 

культури, історії, української мови, ідейна переконаність, відданість, 

готовність до самопожертви заради свободи та незалежності українського 

народу; 
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верховенство права – забезпечення законності, підзвітності, прозорості 

та дотримання засад справедливості і демократичного цивільного контролю 

за функціонуванням сектору безпеки і оборони; 

єдиноначальність – наділення командира (начальника) всією повнотою 

влади стосовно підлеглих та покладання на нього персональної 

відповідальності перед державою за всі складові діяльності військової 

частини (підрозділу); надання командиру (начальнику) права одноосібно 

приймати рішення та віддавати накази; забезпечення виконання визначених 

рішень і наказів, виходячи з всебічного оцінювання обстановки та вимог 

законів України; 

персональна відповідальність – особиста та неподільна 

відповідальність військовослужбовця, незалежно від його посади та 

військового звання, за виконання покладених на нього обов’язків військової 

служби, дотримання військової дисципліни, виконання вимог нормативно-

правових актів та керівних документів, які регламентують його діяльність і 

поведінку; 

добропорядність – спрямованість дій військовослужбовця на захист 

національних інтересів і відмова його від пріоритетності власних інтересів 

під час виконання наданих йому повноважень, неприпустимість корупційних 

дій у будь-яких проявах, відкритість під час виконання обов’язків військової 

служби; 

лідерство – сприяння прагненню до належного виконання службових 

обов’язків, кар’єрного зростання, набуття високого професійного рівня 

особовим складом, здійснення ефективної кадрової політики і створення 

відповідного військового резерву з урахуванням знань, бойового досвіду, 

умінь та навичок військовослужбовців під час їх призначення на керівні 

посади, згуртування військового колективу, його налаштування на працю; 

гендерна рівність – забезпечення рівними можливостями, правами та 

обов’язками чоловіків та жінок під час проходження військової служби; 
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повага до військовослужбовців – військовослужбовці є центром уваги 

вищого військово-політичного керівництва країни. Створення для них гідних 

умов щодо походження військової служби, надання всебічної підтримки 

суспільством [77]. 

Л. Кримець, спираючись на основні положення Візії Генерального 

штабу щодо розвитку Збройних Сил України на найближчі 10 років та 

проаналізувавши етичний кодекс поведінки персоналу «The NATO Code of 

Conduct», обов’язковий до виконання і врахування в службовій діяльності 

країнами-членами та партнерами НАТО [78] наголошує, що на рівні 

інтернаціональної етики, принцип патріотизму має розкриватися вже не 

тільки як цінність вірності та служіння окремому народу і державі, а як 

цінність єдності і вірності професійному колективу, військовій організації, 

всім країнам-членам та партнерам, інтересам Альянсу, інтернаціональним 

зобов’язанням та людству в цілому та підкреслює, що розширення дефініції 

поняття «патріотизм» з урахуванням вимог та викликів сучасності щодо 

інтернаціоналізації професійної свідомості військовослужбовців ЗС України 

є перспективним напрямком наукових досліджень у філософській, 

педагогічній та психологічній науках [79]. 

Зауважимо, що психологічні засади формування патріотизму 

військовослужбовців ЗС України слабо розроблені і потребують подальшого 

дослідження. До цього часу не ухвалено Концепцію та Державну програму 

патріотичного виховання громадян України. 

Патріотизм як феномен проявляється у сфері почуттів, ідей, вчинків 

особистості, стосується політичної, соціальної, культурної, моральної і 

психологічної сфер людського буття. У часи лихоліття патріотизм завжди 

поєднував людей, надавав їм віри в себе і свою країну.  

Методологія сучасного психологічного пошуку джерел та витоків 

формування патріотизму значною мірою визначена сучасним станом і 

пов’язаністю психології з іншими науками. Філософія, соціологія, педагогіка, 
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психофізіологія та інші дисципліни надають своєрідності системі методів та 

обчислення результатів психологічних досліджень.  

Розглянемо патріотизм як складну інтегративну якість особистості 

військовослужбовця, що містить емоційно-почуттєвий, інтелектуальний, 

вольовий, мотиваційний і діяльнісний компоненти, цінність, що втілюється у 

самовідданій любові до Батьківщини, дієвій потребі та прагненні 

практичними справами її зміцнювати і захищати. На підставі такого підходу 

формування патріотизму має відбуватися як двоєдиний процес: ідеологічний 

і світоглядний (формування патріотичної свідомості, ідей, поглядів, 

переконань) та психологічний (морально-психологічний процес формування 

почуттів, уявлень, звичок, настроїв, прагнень, норм патріотизму, вольових 

якостей). 

Патріотизм виявляє індивідуалізований зв’язок особистості з 

Батьківщиною, що ґрунтується на бажанні блага для неї. Проте усвідомлення 

цього зв’язку змінюється залежно від конкретних історичних умов, ідейно-

політичних факторів і соціально-психологічних якостей відповідного 

суб’єкта. Патріот пишається історією своєї держави, відданий своїй країні і 

культурі, готовий заради неї на самопожертву. 

Світогляд і ціннісні орієнтації українських воїнів поєднують 

національно-історичні та бойові традиції нашого народу, які передбачають 

насамперед любов до України та її Збройних Сил, відданість своїй 

Батьківщині, військове побратимство, повагу до національних цінностей і 

звичаїв нашого народу, державних і військових символів – герба, прапора, 

гімну. Збереження та примноження традицій слід вважати важливими 

завданнями нашого суспільства, держави та армії. Недооцінювання 

патріотизму як найважливішої складової суспільної свідомості послаблює 

соціально-економічні, духовні та культурні основи розвитку суспільства й 

держави. Отже, патріотичне виховання має бути пріоритетним завданням у 

загальній системі виховання громадян. 

Багатий досвід патріотичного виховання має національна система 
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освіти. Попри помітну роботу, яка проводиться у державі, ЗС України, інших 

силових структурах, залишаються серйозні проблеми у цій галузі. Сучасний 

рівень патріотичного виховання, на жаль, не сприяє формуванню у молоді 

якостей громадянина-патріота, позитивного ставлення до військової служби 

та розвитку почуття особистої відповідальності за захист Батьківщини, 

готовності витримувати труднощі військової служби, що зокрема зумовлено 

тим, що до цього часу не ухвалена Концепція патріотичного виховання 

громадян України. Кожна державна інституція реалізовує власну концепцію 

патріотичного виховання, не завжди узгоджену з іншими державними 

структурами та неурядовими організаціями. На цей час немає 

загальнодержавної програми патріотичного виховання молоді, не визначено 

інституцію, яка б координувала діяльність усіх структур у його забезпеченні, 

не налагоджено ефективну взаємодію органів державної влади з 

громадськими організаціями, не налагоджено належний рівень 

інформаційно-пропагандистського забезпечення патріотичного виховання 

молоді. У ЗМІ досить мало матеріалів із висвітленням героїчних сторінок 

української історії, прикладів сьогодення, на яких молодь могла б навчатися. 

Вітчизняний кінопрокат заповнений здебільшого російськими та 

американськими фільмами, які пропагують цінності зарубіжних країн. На 

жаль, на сьогодні досить мало фільмів вітчизняного виробництва, які б 

виховували молодь на кращих зразках української історії, сучасних 

прикладах служіння Батьківщині.  

За таких умов постає необхідність вирішення на державному рівні 

найгостріших проблем, пов’язаних із вихованням патріотизму та формування 

національної свідомості населення України як основи консолідації 

суспільства і зміцнення держави. Вирішення таких проблем потребує 

консолідації зусиль усієї держави, структур сектору безпеки та оборони, 

передусім – українського війська. 

Результативність патріотичного виховання народу України потребує 

корегування змісту освіти на загальнодержавному рівні, активізації масової 
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патріотичної роботи, організованої і здійснюваної державними структурами, 

громадськими рухами й організаціями, стимулювання діяльності засобів 

масової інформації, наукових установ та організацій, творчих спілок, 

спрямованості на розгляд і висвітлення проблем патріотичного виховання, 

формування і розвиток особистості громадянина – захисника Вітчизни. За 

відсутності державної ідеології у сфері патріотичного виховання ця ніша 

заповнюється бездуховністю, втратою самосвідомості й національних 

цінностей, що зрештою спричинить послаблення рівня національної безпеки 

й обороноздатності держави. 

Специфіка кожної науки, в тому числі психології, відображається в її 

законах. Так, Б. Ломов основне завдання психологічної науки вбачав у 

вивченні природи психіки, її механізмів і законів. У виявленні і пізнанні 

законів психології існують певні труднощі, пов’язані з незвичною природою 

психічних явищ. Завдання ж психології полягає в розкритті об’єктивних 

законів, яким підпорядкована психіка, за допомогою об’єктивних методів 

[80]. 

Можна вважати, що патріотизм формується за такими законами: 

соціальної зумовленості цілей, змісту, принципів і методів; 

зумовленості формування патріотизму військовослужбовців 

особливостями їх діяльності; 

цілісності процесу формування патріотизму та його єдності з усіма 

іншими напрямами виховання військовослужбовців; 

єдності і взаємозв’язку теорії та практики; 

Єркса – Додсона, який обґрунтовує залежність успішного вирішення 

завдань від середньої інтенсивності мотивації; 

залежності психічних якостей людини від її діяльності в системі 

суспільних відносин. 

Психологічні закони пов’язані з ієрархією рівнів психічного, 

розкриваючи його різні виміри. Кожна група законів фіксує істотні і стійкі 

зв’язки психічного в якійсь певній площині. Різноманіття законів, їх різна 
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спрямованість, за Б. Ломовим, є джерелом варіативності психічних явищ 

[80]. 

Формування патріотизму підпорядковане зовнішнім та внутрішнім 

закономірностям. Зовнішні закономірності формування патріотизму 

військовослужбовців залежать від соціально-економічної та політичної 

ситуації, рівня культури в суспільстві, його потреб у ЗС України, 

загальноприйнятих виховних ідеалів, цінностей і змісту виховання тощо. 

Внутрішніми закономірностями формування патріотизму можна 

вважати: 

єдність формування патріотизму з іншими напрямами військового 

виховання та навчання, психологічною підготовкою і самовдосконаленням 

військовослужбовців; 

визначальну роль військової діяльності у формуванні особистості; 

цілісність процесу виховання військовослужбовців і взаємозалежність 

його компонентів; 

залежність результатів формування патріотизму від реальних умов, 

конкретних процесів і ситуацій. 

Обґрунтувати психологічні засади формування патріотизму 

військовослужбовців і побудувати цей процес неможливо без чіткого 

визначення принципів. Будучи вихідними положеннями, які випливають із 

закономірностей, принципи визначають основні вимоги до змісту, методики 

й організації процесу формування патріотизму. На основі поглядів науковців 

визначено такі принципи формування патріотизму: 

науковий підхід до організації і проведення; 

повага до людини, її конституційних прав і свобод; 

державна спрямованість, відповідність національним інтересам 

України; 

пріоритетність духовних, національно-історичних та військових 

цінностей і традицій українського народу, ЗС України; 

спрямованість на досягнення конкретної мети – забезпечення високого 
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рівня психологічної готовності військовослужбовців і військових колективів 

до захисту України, сумлінного виконання військового обов’язку; 

особистісно орієнтований підхід; 

можливість пізнання внутрішнього світу особистості; 

самоактивність і саморегуляція; 

єдність психологічної підготовки та самовдосконалення особистості у 

процесі формування патріотичних якостей військовослужбовців ЗС України; 

системний підхід, конкретність та узгодженість змісту, форм і методів; 

визначальна роль практики у пізнанні; 

соціальна відповідність, яка зумовлює необхідність узгодження змісту 

психологічних методів формування патріотизму і реальної соціальної 

ситуації. 

Узагальнюючи методологічні підходи до визначених принципів 

формування патріотизму, зазначимо, що вони акумулюють у собі основні 

закони і закономірності, які діють у соціальній і психічній сферах людині і 

тому надзвичайно важливо засвоїти їх зміст та основні вимоги, а також 

зважати на те, що реалізація одного принципу тісно пов’язана із реалізацією 

інших. 

Щоб визначити мету формування патріотизму у військовослужбовців 

ЗС України, нами проаналізовано погляди науковців на формування 

комплексу особистісних патріотичних якостей, що сприяють підвищенню 

рівня морально-психологічного потенціалу військ (сил). 

Основна мета формування патріотизму у військовослужбовців полягає 

у сформованості комплексу особистісних якостей, які забезпечують сумлінне 

виконання конституційного обов’язку із захисту Вітчизни. Рівень 

сформованості цих якостей у військовослужбовців, на нашу думку, 

характеризує рівень їх патріотизму. Серед особистісних якостей дослідники 

виокремлюють такі групи: морально-політичні, соціально-психологічні, 

громадянські, військово-професійні, психічні та фізичні. 

Зазначені групи особистісних якостей військовослужбовця є важливою 
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складовою у структурі його готовності до сумлінного виконання військового 

обов’язку та цілком обґрунтованою з наукової точки зору.  

Найважливішим критерієм сформованості патріотизму можна вважати 

стійку готовність військовослужбовця сумлінно виконувати свій обов’язок 

зміцнювати Українську державу та її Збройні Сили професійними діями та 

практичними справами.  

Суб’єктами формування патріотизму військовослужбовців ЗС України 

є: 

органи державної влади, МОУ, Генеральний штаб ЗС України, органи 

військового управління та командири (начальники) всіх рівнів; 

військові заклади культури, наукові установи, навчальні заклади, ЗМІ, 

професійні й аматорські творчі колективи ЗС України; 

представники цивільних наукових установ, навчальних закладів, 

засобів масової інформації, закладів культури, творчих колективів і 

громадських організацій. 

Процесом формування патріотизму керують командири (начальники), а 

безпосередніми організаторами є посадові особи структур морально-

психологічного забезпечення. 

Зазначимо, що ефективне функціонування такої системи пов’язане з 

підготовкою кадрів не тільки у керівній ланці ЗС України і державних 

структур. Якщо командири і начальники усіх ступенів, офіцери структур 

морально-психологічного забезпечення добре знають теорію і вміють на 

практиці сформувати у воїнів почуття патріотизму, належні морально-бойові 

та психологічні якості, це також сприятиме успішному виконанню завдань із 

захисту Батьківщини. 

Об’єктами формування патріотизму військовослужбовців ЗС України є: 

окремі військовослужбовці, працівники ЗС України, ліцеїсти військових 

ліцеїв; військові і трудові колективи, вихованці ліцеїв з посиленою 

військово-фізичною підготовкою, а також відповідні соціальні групи 
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суспільства (допризовна молодь, резервісти, учнівська і студентська молодь 

тощо). 

Для визначення психологічних засад формування патріотизму 

військовослужбовців принциповими є моральні ідеали та ціннісні орієнтації, 

які домінують в українському суспільстві та ЗС України. Відомо, що мораль 

– це одна з найважливіших форм суспільної свідомості, яка пронизує весь 

процес життєдіяльності суспільства, регулює людську поведінку в усіх 

сферах активності, а ціннісні орієнтації – важливе утворення у свідомості й 

самосвідомості людини що зумовлює її сутнісні характеристики як 

особистості. 

«Основи національного виховання» наводять типовий ідеал українця і 

характеризують його як «людину лагідну і щиру, правдолюбну і 

доброзичливу, дотепну і жартівливу, талановиту і працьовиту, витривалу 

тощо» [81]. Наприклад, І. Підласий під виховним ідеалом розуміє сукупність 

таких понять: «Людина», «Любов», «Доброта», «Справедливість», «Пізнання 

Бога і себе», «Воля», «Здоров’я», «Батьківщина» [82]. 

Безперечно, що запропоновані компоненти ідеалу, а також риси 

характеру та особистісні якості українського громадянина є дуже важливими 

й актуальними. Проте їх недостатньо, щоб вважати громадянина патріотом, 

адже серед компонентів ідеалу не виокремлено ключову рису особистості 

громадянина – патріотизм. На нашу думку, до понять, запропонованих 

І. Підласим, доцільно додати такі: «патріотизм», «національна ідея», 

«держава», «ЗС України», «громадянський та військовий обов’язок». 

Військова присяга, статути ЗС України та деяких інші нормативно-

правові документи містять соціально-психологічні вимоги держави до 

поведінки військовослужбовців, які є глибоко патріотичними за своїми 

сутністю й змістом. Так, у будь-яких збройних сил, у тому числі й у ЗС 

України, введений інститут присяги. Складаючи Військову присягу, 

український військовослужбовець зобов’язується «завжди бути …вірним і 

відданим Українському народові, …обороняти Україну, захищати її 
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суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість, сумлінно й чесно 

виконувати військовий обов’язок, неухильно додержуватися Конституції та 

законів України» [83, с. 3]. Аналогічні патріотичні вимоги містяться в інших 

положеннях статутів ЗС України: загальних обов’язках військовослужбовця, 

обов’язках посадових осіб від рядового (матроса) до командира полку 

включно, у розділі «Про військову ввічливість і поведінку 

військовослужбовців» та ін. [83, с. 17 – 80]. 

Отже, ідеалом патріотичного військовослужбовця ЗС України, на нашу 

думку, є військовослужбовець зі сформованою патріотичною свідомістю та 

самосвідомістю, стійкими, позитивно спрямованими та соціально значущими 

поглядами, почуттями, ставленнями й нормами поведінки, який глибоко 

усвідомлює соціальні вимоги держави, що містяться у Конституції України, 

Військовій присязі та статутах ЗС України, переконаний у необхідності їх 

безумовного дотримання, морально і психологічно готовий до цього, 

сумлінно виконує військовий обов’язок, прагне практичними справами 

зміцнювати Українську державу та суспільство в цілому й готовий стати на 

їх захист [58]. 

З огляду на це актуальності набувають державно-патріотичні цінності, 

в основу яких покладено пріоритетність національних цінностей та інтересів 

України, її суверенітету, незалежності і цілісності, громадянської зрілості, 

вірності громадянському та військовому обов’язку, готовності до захисту 

Батьківщини, активної участі у вирішенні проблем і подоланні труднощів у 

суспільстві та державі.  

Як духовна основа українського суспільства патріотизм визначає 

потребу у збереженні і розвитку багатої духовної спадщини України, 

української мови і культури. Саме тому важливими є моральні та духовно-

патріотичні цінності. Відданість героїчному минулому і найкращим 

традиціям історії Вітчизни, зумовлює збереження історичної пам’яті та 

історико-патріотичних цінностей [58].  

Патріотизм українських громадян, у тому числі військовослужбовців 
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ЗС України, має формуватися на основі національної ідеї, яка «...стосується 

всієї нації і кожного громадянина, окреслює духовні основи державотворення 

та є інтегральною, а за своєю актуальністю адекватною проблемі 

національної безпеки» [84, с. 32]. Не можна не погодитися, на нашу думку, з 

твердженням українських науковців В. Кременя, І. Бінька, С. Головещенка, 

що «...поширення у суспільній свідомості ідеї патріотизму і суспільної 

солідарності... є ...одним із критеріїв політичної безпеки суспільства» 

[85, с. 24]. Національна ідея є найважливішим чинником, від якого 

безпосередньо залежить рівень свідомості, самосвідомості та позитивно 

спрямованої соціальної активності громадян. Від цього, також, залежать 

рівень національної (зокрема, воєнної) безпеки нашої держави та морально-

психологічний стан особового складу ЗС України. Національна ідея є 

основою таких засадничих патріотичних цінностей українських 

військовослужбовців, як національна гордість, любов до своєї Батьківщини – 

України, прагнення до усвідомленої патріотичної діяльності на її благо, 

моральної і психологічної готовності захищати Українській народ [58]. 

Патріотичний вчинок – це така форма ставлення суб’єкта до 

Батьківщини, яка може бути реалізована не тільки як активна практична дія, 

а й виявлятися через непрямий прояв вчинку, дії навпаки (пасивний прояв 

свого ставлення, що виражається як заперечення запропонованим 

антипатріотичним діям). У будь-якому разі в патріотичному вчинку можна 

виокремити практичний бік, що містить конкретні дії (бездіяльність) 

суб’єкта, і духовно-психологічний, що складається з мотивів, цілей, 

емоційного або вольового ставлення суб’єкта до наслідків вчинку та їх 

самооцінювання, обумовлюючи органічну єдність суб’єкта й об’єкта 

патріотизму. Патріотичний вчинок є також усвідомленою дією або частиною 

патріотичної поведінки людини [58]. 

Усвідомлення й визнання особистістю своєї Батьківщини як цінності 

виявляються у відповідному ставленні і поведінці. Слід звернути увагу на 

психологічний аспект досліджуваного явища, що не набув достатнього 
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розвитку в працях фахівців, які досліджували цю проблему. На наш погляд, 

саме у визначенні патріотизму має бути відображено характеристику 

активної, діяльнісної сторони особистості. Патріотична діяльність – це спосіб 

втілення патріотичної свідомості та реалізації усіх видів впливів суб’єкта на 

об’єкт патріотизму, сукупність дій, спрямованих на реалізацію патріотичних 

цілей, формування у військовослужбовців необхідних якостей патріота. Ця 

діяльність становить основу патріотизму, його видиму сторону, що реально 

відчувається у вчинках, діях. Здатність вчиняти патріотично з’являється не 

відразу, а формується з набуттям соціального досвіду, залученням до усіх 

сфер суспільного життя держави, життєдіяльності військ, їх підготовки  й 

застосування [58]. 

За своєю природою патріотична діяльність військовослужбовців не є 

самостійним видом соціальної діяльності. Будь-який вид людської діяльності 

може бути патріотичним, якщо в її мотиваційній структурі переважатимуть 

патріотичні мотиви. Діяльна сторона патріотизму є визначальною, тому що 

саме в ній почуття й ідеї трансформуються у конкретні справи. Патріотична 

діяльність є своєрідним результатом досягнутих емоційної та раціональної 

сторін патріотизму, за яким можна визначити справжнє ставлення людини до 

Батьківщини, готовності її захищати. 

Патріотична діяльність – це спосіб втілення патріотичної свідомості і 

трансформації всіх видів впливів суб’єкта на об’єкт патріотизму. 

Отже, свідоме патріотичне діяльне ставлення суб’єкта до об’єкта 

патріотизму, що викликає цілеспрямовану і бажану зміну в об’єкті, 

відображатиме сутність патріотизму. 

У процесі формування патріотизму у військовослужбовців генерується 

патріотична свідомість як результат відображення в їх свідомості «атрибутів 

Вітчизни» та ЗС України, яка є «сукупністю ціннісних елементів будь-якої 

форми суспільної свідомості». Патріотичну свідомість ми розглядаємо як 

складну систему ідей та поглядів, патріотичних і бойових традицій, 

принципів поведінки, почуттів і настроїв народу України, соціальних груп та 
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індивідів, які слугують ідеальними збуджувальними мотивами дій, 

спрямованими на громадянський розвиток особистості та захист Вітчизни 

[58]. 

Сформованість патріотичної свідомості характеризують особистісні 

перетворення у психіці військовослужбовця, які відбуваються у процесі 

реалізації психологічних засад формування патріотизму військовослужбовців 

ЗС України і є базою для формування патріотичної свідомості: 

формування світогляду військовослужбовця через посилення 

патріотичної спрямованості змісту воєнно-ідеологічної, психологічної 

підготовки, засвоєння історії України, Збройних Сил, їх традицій; 

надання належного обсягу правових, психологічних, військово-

спрямованих знань; 

забезпечення розвитку моральних, психологічних, духовних, етичних 

якостей особистості; 

забезпечення взаємодії військової частини, родини та громадських 

організацій у процесі формування патріотичної свідомості 

військовослужбовців; 

підтримання позитивного морально-психологічного клімату 

військового колективу; 

розвиток патріотичної рефлексії. 

Отже, прояв патріотичної свідомості є результатом сформованих норм, 

звичок, поведінки. Завданням сучасної психолого-педагогічної теорії і 

практики є наповнення цього процесу новим змістом, новими потребами, 

оскільки ціннісні патріотичні орієнтації не є узагальненими поняттями, а 

співвідносяться з психофізичними характеристиками особистості 

військовослужбовця.  

Формування патріотизму військовослужбовців ЗС України – активний 

процес системного, комплексного і всебічного впливу державних та 

військових органів управління, командирів та начальників, відповідних 

службових посадових осіб, громадських організацій на свідомість, 
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підсвідомість і поведінку особистості військовослужбовця та психологію 

військового колективу у процесі їх життєдіяльності для формування високих 

морально-політичних, громадянських, військово-професійних, соціально-

психологічних, психічних і фізичних якостей, необхідних для успішного 

виконання конституційного обов’язку із захисту української держави [58].  

Вивчаючи питання патріотичного виховання особового складу ЗС 

України визначимо сучасні фактори впливу на дієвість та подальший 

розвиток досліджуваного питання. Спочатку проаналізуємо та порівняємо 

чинну нормативно-правову базу, яка регламентує військово-патріотичне 

виховання у ЗС України. 

Для кардинального поліпшення ситуації, що склалася, а також 

удосконалення системи національно- та військово-патріотичного виховання 

було затверджено такі нормативні документи: закони України «Про правовий 

статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті» 

[44], «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–

1945 років» [86], «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного 

тоталітарного режиму 1917–1991 років» [87], «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» [43]; Постанову 

Верховної Ради «Про встановлення Дня українського добровольця» [88]; 

Укази Президента України «Про День захисника України» [89], «Про 

вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті 

Героїв Небесної Сотні» [90], «Про заходи з відзначення 100-річчя подій 

Української революції 1917–1921 років» [91] та інші. 

Наголосимо на значущості Указу Президента України від 13.10.2015 

№ 580/2015, яким введено в дію Стратегію національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки, метою якої визначено 

виховання громадянина – патріота України, утвердження любові до 

Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до 

національних надбань Українського народу, наслідування найкращих 
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прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України як 

з історичного минулого, так і захисників, які сьогодні відстоюють 

суверенітет та територіальну цілісність держави у боротьбі із зовнішньою 

агресією [92]. 

Стратегія національно-патріотичного виховання, затверджена Указом 

Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019, визначає, що 

національно-патріотичне виховання є одним із пріоритетних напрямів 

діяльності держави та суспільства щодо розвитку національної свідомості на 

основі суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, 

соборність, гідність), формування у громадян почуття патріотизму, поваги до 

Конституції і законів України, соціальної активності та відповідальності за 

доручені державні та громадські справи, готовності до виконання обов'язку із 

захисту незалежності та територіальної цілісності України, сповідування 

європейських цінностей [93]. 

У Стратегії наголошується, що національно-патріотичне виховання 

набуває характеру системної і цілеспрямованої діяльності органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, закладів освіти, організацій 

громадянського суспільства, громадян з формування у людини і громадянина 

високої національно-патріотичної свідомості, почуття відданості своїй 

Українській державі [93]. Це буде досягнуто за такими основними 

напрямами: 

удосконалення нормативно-правової бази стосовно національно-

патріотичного виховання; 

підвищення ролі української мови як національної цінності та 

невід'ємного елемента національно-патріотичного виховання, здійснення 

заходів з її популяризації; 

забезпечення підтримки україномовних дитячих і молодіжних 

друкованих видань, спрямованих на виховання молодого покоління в дусі 

патріотизму, поваги до історичного минулого та духовної й культурної 

спадщини, популяризація читання як соціально важливого вміння; 
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популяризація та поширення україномовного культурного продукту; 

здійснення проєктів та заходів, спрямованих на підвищення престижу 

військової служби; 

упорядкування та вдосконалення системи допризовної військової 

підготовки; 

забезпечення належної організації науково-дослідної та методичної 

роботи у сфері національно-патріотичного виховання; 

розроблення та впровадження сучасних виховних систем, технологій і 

методик у сфері національно-патріотичного виховання, узагальнення та 

поширення кращого досвіду у цій сфері; 

впровадження навчальних дисциплін духовно-морального спрямування 

як основи формування особистості та підґрунтя для національно-

патріотичного виховання, які виходять з традицій українського 

державотворення; 

підтримка та розвиток сімейних традицій, активне залучення сім'ї до 

процесу національно-патріотичного виховання; 

розроблення єдиних підходів у сфері національно-патріотичного 

виховання у діяльності державних органів та органів місцевого 

самоврядування; 

підвищення професійної компетентності фахівців у сфері національно-

патріотичного виховання, налагодження конструктивної взаємодії, 

соціального партнерства між суб'єктами національно-патріотичного 

виховання; 

сприяння створенню центрів національно-патріотичного виховання та 

розвитку напряму національно-патріотичного виховання у молодіжних 

центрах; 

забезпечення скоординованої діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування у сфері національно-патріотичного 

виховання; 

організація та координація інформаційно-просвітницької роботи у 
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сфері національно-патріотичного виховання; 

превенція негативних проявів поведінки, злочинності, наркоманії, 

алкоголізму, насамперед серед дітей та молоді, зокрема шляхом залучення до 

участі у заходах із національно-патріотичного та духовно-морального 

виховання; 

забезпечення належної підтримки з боку держави для ефективної 

діяльності організацій громадянського суспільства у сфері національно-

патріотичного виховання, зокрема надання всебічного сприяння громадським 

об’єднанням ветеранів та учасників антитерористичної операції та операції 

Об’єднаних сил у Донецькій та Луганській областях у реалізації проєктів 

(заходів) з національно-патріотичного виховання; 

створення сприятливих умов для діяльності молодіжних організацій, 

насамперед для розвитку пластового руху в Україні та Спілки Української 

Молоді, що відновили свою діяльність в Україні із здобуттям незалежності; 

розроблення рекомендацій для роботи установ та закладів національно-

патріотичного спрямування, інших організацій, які здійснюють проєкти 

(заходи) з національно-патріотичного виховання, та надання підтримки 

таким установам, закладам та організаціям; 

розвиток співпраці з державами Європейського Союзу та державами - 

членами НАТО, які успішно впроваджують проєкти та заходи у сфері 

національно-патріотичного виховання; 

створення системи ефективного моніторингу та досліджень у сфері 

національно-патріотичного виховання [93]. 

Указом Президента України від 07.05.2019 введено в дію рішення Ради 

національної безпеки і оборони України «Про заходи щодо зміцнення 

обороноздатності держави». Документ визначає необхідність подальшого 

удосконалення напрацювання концептуальних підходів до зміцнення 

обороноздатності держави в умовах тривалої агресії з боку Російської 

Федерації. Згідно із Указом утворено міжвідомчу робочу групу з підготовки 

пропозицій щодо зміцнення обороноздатності України. Цій групі доручено, 
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зокрема, напрацювати пропозиції Раді Національної безпеки і оборони щодо 

підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді [94]. 

У Міністерстві оборони України видано накази з питань військово-

патріотичного виховання у ЗС України: «Про затвердження Концепції 

ідеологічної роботи у Збройних Силах України» [95], «Про затвердження 

Програми військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України на 

2016–2020 роки та Перспективного плану реалізації Програми військово-

патріотичного виховання у Збройних Силах України» [96], «Про 

затвердження Інструкції з організації інформаційно-пропагандистського 

забезпечення у Збройних Силах України» [97], «Про затвердження Інструкції 

з організації національно-патріотичної підготовки у Збройних Силах 

України» [98], «Про затвердження Програми заходів щодо відновлення 

національних бойових традицій у Збройних Силах України» [99], «Про 

затвердження Інструкції про організацію виконання у Збройних Силах 

України Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки» [100], «Про затвердження Положення про 

організацію діяльності військових музеїв, музеїв (кімнат) бойових традицій у 

Збройних Силах України» [101], «Про затвердження Положення про кімнату 

традицій у Збройних Силах України» [102]. Введення їх в дію дало змогу 

сформувати єдині для всіх посадових осіб погляди на засади військово-

патріотичного виховання у Збройних Силах України, визначити його 

систему, механізм реалізації та напрям удосконалення нормативно-правової 

бази. 

Наказом Міністра оборони України від 08.06.2010 № 295 було 

затверджено Концепцію військово-патріотичного виховання у Збройних 

Силах України, де визначено поняття «патріотизму», «патріотичного 

виховання особового складу Збройних Сил України» та «військово-

патріотичного виховання як складової патріотичного виховання», розкрито 

мету, завдання і принципи військово-патріотичного виховання, визначено 
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суб’єктів та об’єктів системи військово-патріотичного виховання, а також 

систему заходів військово-патріотичного виховання [103]. 

Наказом Генерального штабу Збройних Сил України від 30.11.2016 

№ 445 затверджено Програму військово-патріотичного виховання у 

Збройних Силах України на 2016–2020 роки та Перспективний план 

реалізації Програми військово-патріотичного виховання у Збройних Силах 

України, у якому визначено основні положення щодо планування, організації 

процесу військово-патріотичного виховання та управління ним, як засобом 

утвердження патріотизму, духовності і моральності в особового складу ЗС 

України, визначено проблеми військово-патріотичного виховання та основні 

завдання програми. У Перспективному плані реалізації цієї програми 

визначено три напрями проведення конкретних заходів: удосконалення 

організаційної та методичної бази військово-патріотичного виховання; 

сприяння діяльності органів державної влади та громадських організацій у 

патріотичному вихованні, пропагуванні національної культурної спадщини 

та військових традицій; військово-патріотичної роботи у військах (силах), 

підтримки музейних утворень ЗС України [96]. 

Важливими керівними документами є також Наказ Генерального штабу 

Збройних Сил України «Про затвердження Настанови з морально-

психологічного забезпечення підготовки та застосування Збройних Сил 

України» від 27.04.2018 № 173 [104] та Наказ Генерального штабу Збройних 

Сил України «Про затвердження Інструкції з організації інформаційно-

пропагандистського забезпечення у Збройних Силах України» від 04.01.2017 

№ 4, у яких визначено порядок організації та проведення військово-

патріотичної роботи як окремого напряму інформаційно-пропагандистського 

забезпечення [97]. 

Аналіз керівних документів показав, що на цей час створено 

передумови для успішного вдосконалення та розвитку системи ВПВ: 

передбачено шляхи впровадження нових цінностей, визначено актуальні  

цілі, напрями та завдання. 
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Основними завданнями ВПВ є: 

формування в особового складу ЗС України національної свідомості, 

відданості Військовій присязі на вірність Українському народові, готовності 

до оборони України від зовнішньої агресії, забезпечення захисту її 

суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності;  

взаємодія органів військового управління з органами державної влади 

та місцевого самоврядування, навчальними закладами, інститутами 

громадянського суспільства у ході спільного проведення 

загальнонаціональних та військово-патріотичних заходів у місцях дислокації 

військ (сил); 

підтримання, розвиток і пропаганда військових традицій та ритуалів, 

поширення бойового досвіду, наведення прикладів мужності, героїзму, 

взаємодопомоги, бойового братерства, сформованих на всіх етапах 

національного державотворення; 

формування національної свідомості, ментальності (образу мислення) 

на основі європейських цінностей; 

утвердження у свідомості військовослужбовців гордості за належність 

до ЗС України, певного їх виду чи роду; 

підвищення іміджу військової служби. 

З огляду на поставлені завдання розглянемо фактори, які позитивно чи 

негативно можуть впливати на загальну систему ВПВ та її ефективність у 

військових частинах зокрема. 

Досвід бойових дій на Сході України показує, що успіх збройної 

боротьби на сучасному етапі розвитку військової справи, як це завжди було в 

історії війн і воєнних конфліктів, залежить не лише від ходу і результатів 

бойової підготовки, боєздатності та чисельності військ (сил), рівня 

підготовленості і бойової майстерності особового складу, наявності та 

можливостей озброєння і військової техніки, запасів і ресурсів, а й морально-

психологічного фактора військ (сил), рівня патріотизму та дисциплінованості 

особового складу. Усе це у бойовій обстановці потребує від командирів 
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(начальників) активізації військово-патріотичного виховання особового 

складу, мобілізації воїнів на успішне виконання бойових завдань, виявлення 

самовідданості та героїзму. 

У межах цієї роботи у військах (силах) було започатковано і 

впроваджено різноманітні конкурси військово-професійної майстерності за 

напрямами діяльності для усіх категорій військовослужбовців, а також 

заходи, що мають просвітницьку спрямованість і розвивають в особового 

складу почуття власної гідності та відповідальності. Найвдалішими серед них 

є: конкурси на кращий взвод, роту, батарею за видом військово-професійної 

діяльності (танковий, артилерійський тощо); пісенний конкурс «Озброєні 

піснею, покликані маршем», «Пісні, народжені в АТО»; творчий 

літературний конкурс на кращий твір про військову діяльність на премію 

Богдана Хмельницького; літературний конкурс імені Петра Яцика на краще 

знання української мови серед ліцеїстів, курсантів та слухачів військових 

навчальних закладів; художній конкурс серед дітей військовослужбовців «Як 

я захищатиму Батьківщину» [105]. 

Крім того, набула подальшого розвитку система військових традицій і 

ритуалів, виховання у військовослужбовців усвідомленої поваги до України 

та її державних символів. Для піднесення національної свідомості 

військовослужбовців у кожній військовій частині проводять ритуал 

урочистого підняття (спускання) Державного Прапора України. 

Щоб вшанувати пам’ять військовослужбовців, які загинули за свободу, 

незалежність і територіальну цілісність України, світовий мир та порядок, 

курсанти вищих військових навчальних закладів беруть участь у заходах у 

Залі пам’яті захисників України, розташованій на території МОУ. Її 

спеціально розташовано таким чином, щоб військовослужбовці, працівники 

МОУ та Генерального штабу ЗС України, пересічні громадяни могли зайти 

до Зали та віддати шану своїм захисникам [106]. 

Біля споруди Зали пам’яті облаштовано церемоніальний майданчик із 

Дзвоном Пам’яті та Стелою, у якій вмонтовано осколки снарядів. Щоденний 
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поминальний ритуал здійснюється ударами дзвона, залежно від кількості 

загиблих у цей день [106]. 

Усередині Зали пам’яті, на спеціальних подіумах, розміщено Книги 

пам’яті з іменами загиблих. Книги створено за принципом календаря: один 

розворот – один день, де згадано всіх загиблих у цей день за всі роки [106]. 

Для активізації виховання особового складу та молоді на прикладах 

честі й мужності, вірності і героїзму, на яких ґрунтується історія України, у 

військах посилено роботу із присвоєння з’єднанням та військовим частинам 

почесних імен видатних воєначальників. Військові частини видів ЗС України 

та ВВНЗ мають почесні імена Гетьмана Петра Сагайдачного, Івана Кожедуба, 

Данила Галицького, Петра Франка, Богдана Хмельницького, Івана 

Виговського, Івана Черняховського, Героїв Крут та ін.  

Крім того, з питань ВПВ представники військових частин активно 

співпрацюють з державними органами влади та органами місцевого 

самоврядування. Основними спільними заходами є: відзначення державних 

та військово-професійних свят, урочистих проводів громадян України до 

Збройних Сил, проведення Днів призовника, вшанування ветеранів війни та 

військової служби, проведення конференцій, круглих столів з питань 

проблем патріотичного виховання молоді. Триває укладання Меморандумів 

про співпрацю з громадськими, ветеранськими організаціями та військовими 

частинами відповідно до алгоритмів, розроблених у Головному управлінні 

морально-психологічного забезпечення ЗС України. 

З урахуванням потреби у формуванні інформаційного суспільства 

активізовано роботу органів військового управління, прес-служб видів ЗС 

України з поширення інформації про життєдіяльність військовослужбовців 

через мережу Інтернет, електронні та друковані засоби масової інформації 

різних форм власності. 

Одним із негативних факторів є те, що в попередні роки військово-

патріотичне виховання, як і всю державну гуманітарну політику, не було 

зорієнтовано на протидію реальним загрозам національній безпеці [107]. Як 
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наслідок, значну частину населення України не було об’єднано єдиною 

національною ідеєю. Це підтвердилося під час проведення мобілізаційних 

заходів, коли військові комісаріати зіткнулися з відвертими проявами 

саботажу, ігноруванням конституційного обов’язку із захисту Батьківщини 

призовниками майже в усіх регіонах нашої держави.  

З перших днів загострення суспільно-політичної обстановки та явних 

проявів ознак агресії з боку Російської Федерації було внесено зміни у зміст 

освітнього процесу з усіма категоріями особового складу. 

З початком проведення антитерористичної операції у Збройних Силах 

України було налагоджено роботу з героїзації в суспільстві 

військовослужбовців – учасників операції Об’єднаних сил 

(Антитерористичної операції), виховання на їх прикладах сучасного 

покоління захисників рідної землі. 

До проведення цієї комплексної та різнопланової роботи залучено 

взаємодіючі міністерства та відомства, органи державної влади й місцевого 

самоврядування, представників патріотично налаштованих засобів масової 

інформації та громадських організацій. 

На цей час у кожному військовому закладі культури, музейній установі 

системно оформлюють відповідні експозиції, інформаційні куточки і стенди, 

присвячені героїзації вчинків військовослужбовців, виявлених у ході операції 

Об’єднаних сил (Антитерористичної операції). 

Завдяки підтримці центральних і регіональних телеканалів знято 

документальні та художні фільми про історичні події в Україні та російсько-

українську війну: «Аеропорт», «Кіборги», «Луганський форпост», «Війна 

химер», «Одесити на Донбасі», «Червоний», «Добровольці Божої чоти», 

«Рейд. Сила нескорених», «Іній», «Десять секунд», «Бліндаж», «Переломний 

момент: війна за демократію в Україні», «Міф», «Донбас», «Позивний 

Бандерос» та ін. Деякі з цих кінофільмів демонструються у кінотеатрах 

обласних та районних центрів, доступ до них є в мережі Інтернет. 

Ініційовано та реалізовано за сприяння органів державної влади, 
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спонсорів, політично активних громадян виготовлення та встановлення в 

різних регіонах України патріотичної зовнішньої реклами, розповсюдження 

друкованої плакатної продукції, записів аудіозвернень бійців операції 

Об’єднаних сил (Антитерористичної операції) до своїх земляків, 

відеосюжетів соціальної реклами тощо. 

Спільно з Міністерством освіти і науки організовано патріотичну акцію 

серед учнівської молоді «Лист пораненому» та налагоджено передання листів 

і малюнків від дітей з різних регіонів безпосередньо в підрозділи, які беруть 

участь в операції Об’єднаних сил (Антитерористичної операції). 

Також налагоджено зворотний зв’язок зі шкільною молоддю: 

військовослужбовці, які виконували завдання в районі проведення операції 

Об’єднаних сил (Антитерористичної операції), відвідують навчальні заклади. 

У межах активізації військово-патріотичної роботи переорієнтовано 

діяльність культурно-просвітницької складової ЗС України. 

Творчі групи Національного президентського оркестру, Ансамблю 

пісні і танцю, військово-музичних центрів та будинків офіцерів активно 

проводять культурологічну роботу безпосередньо в районах бойових дій, 

місцях відновлення боєздатності та підготовки резервів. У контексті цього 

організовано активну взаємодію з Міністерством культури, волонтерськими 

об’єднаннями та групами щодо підтримки бойового духу 

військовослужбовців, а також поліпшення їх матеріально-технічного 

забезпечення.  Найбільш активними й ефективними в цій взаємодії 

залишаються: компанія «Євромедіакомпані», КП «Укрдержконцерт», гурти 

«ВВ», «Океан Ельзи», «Друга ріка», «Тартак», «Гайдамаки», «Шабля», «Без 

обмежень», «Кордони наші вкаже пісня», «ТІК» та ін. 

Важливу роль у сучасному суспільстві у справі військово-

патріотичного виховання відіграють ЗМІ: теле-, радіопередачі, газети, 

журнали, книги, брошури, навчальна література, відео- та аудіо продукція, 

кінофільми. 

Кількість такої продукції зараз зростає, є можливість залучати 
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особовий склад до перегляду фільмів у кінотеатрах, клубах у місцях 

дислокації військових частин, у місцях проведення бойового злагодження та 

виконання бойових завдань за допомогою медіа-проєкторів. 

Неоціненну роль у військово-патріотичному вихованні відіграє, перша 

військова радіостанція «Армія FM» (розпочала роботу у 2016 році), яка з 

кожним днем мовлення охоплює все більше населених пунктів України, у 

тому числі прифронтових міст на Сході України, транслюючи музичні, 

розважальні, військово-патріотичні та пізнавальні програми. 

Зауважимо, що в районі проведення ООС командири та їх заступники з 

морально-психологічного забезпечення розуміють необхідність проведення 

заходів військово-патріотичного виховання, для чого використовують всі 

можливі засоби. Ця робота відображається в діях військовослужбовців, яких 

виховують на прикладах мужності та героїзму своїх побратимів, історичних 

прикладах відваги українських воїнів в національно-визвольній боротьбі 

1917–1920 років, Другій світовій війні [108]. 

Зазначимо, що в сучасному суспільстві військово-патріотичне 

виховання має діяти не лише як окремий напрям національно-патріотичного 

виховання, а й як процес, що стосується усієї сфери діяльності людини. У 

військовослужбовців – це повсякденна службова діяльність, освітній процес, 

бойові будні, дозвілля [109]. 

Україна та українське військо як ніколи потребують свідомих, належно 

підготовлених керівників, командирів, які зможуть не тільки силою наказу чи 

матеріального заохочення, а й моральним авторитетом повести за собою 

військо. 

Серед об’єктів військово-патріотичного виховання у ЗС України значну 

увагу слід приділити офіцерам структур морально-психологічного 

забезпечення, курсантам і слухачам ВВНЗ (ВНП ЗВО), військовослужбовцям 

військової служби за контрактом сержантського складу, адже ймовірність 

стати суб’єктом виховання підлеглого особового складу в цих категорій 

значно вища [110]. 
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Крім того потрібно посилити виховання на бойових і трудових 

традиціях українського народу, усіма заходами висвітлювати та пропагувати 

досягнення українців у вітчизняній та світовій науці, культурі, військовій 

справі, спорті тощо. Тим більше, що здебільшого досягнення українців були 

принижені іншими державами та націями, чимало історичних і культурних 

цінностей українців загарбано іншими державами, а багатьох видатних 

українців вважають росіянами чи поляками [111]. 

Нині у ВВНЗ держави вивченню історії України, її військовому та 

українознавчому аспектам приділяється недостатньо уваги, зменшується 

обсяг часу для вивчення історії України, історії воєнного мистецтва України, 

українознавства, української та світової культури.  

Важливим фактором є вибір методів, форм, технологій проведення 

військово-патріотичного виховання. Заходи військово-патріотичного 

виховання, проведені «за шаблоном» (без жвавих дискусій, суперечок, 

цікавих зустрічей), як правило, не мають позитивних виховних результатів. 

Лише емоційний фактор надає формі необхідної естетичної виразності, 

робить її змістовною, цікавою й ефективною. Емоції та почуття, поєднані з 

усвідомленим ставленням військових педагогів до процесу військово-

патріотичного виховання, сприяють становленню творчої особистості, 

естетично виразні форми допомагають впроваджувати патріотичні ідеї у 

повсякденну діяльність військовослужбовців [112]. 

Необхідно поєднувати різноманітні методи і форми патріотичного 

виховання, уникати формалізму й одноманітності, насичувати їх 

патріотичними емоціями та переживаннями, активно використовувати 

приклади мужності і героїзму захисників України як з історичного минулого, 

так і нинішніх воїнів-героїв, які боронять нашу державу від російської агресії 

[113]. 

Для розвитку військово-патріотичних якостей воїнів застосовують 

часто такі методи: інформування про факти патріотичної поведінки, 

героїчних вчинків під час бойових дій, випробування дорученнями, 
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підкреслення ролі успіхів у бойовій підготовці з патріотичних позицій; рідко 

– ознайомлення з системою військово-патріотичних понять, заохочення 

воїнів до патріотичних вчинків, пропонування тестових завдань, у яких 

виявлялася б патріотична реакція; не застосовують – навчання воїнів 

прийомів самовиховання патріотичних якостей, прояв незадоволення 

антипатріотичними вчинками оточуючих. 

На цей час потребує вдосконалення система планування заходів 

військово-патріотичного виховання. Аналіз планів роботи у військових 

частинах показує порушення педагогічної цілісності цієї роботи. Виняток 

становлять окремі цикли заходів військово-патріотичного спрямування, 

наприклад, присвячені Дню Збройних Сил України, Дню Соборності 

України, Дню Незалежності тощо. 

У ході дослідження сучасної системи військово-патріотичного 

виховання у ЗС України виявлено її недосконалість, а також фактори, які 

заважають функціонувати їй на належному рівні: 

застосування шаблонних неефективних методів реалізації завдань 

військово-патріотичного виховання, які базуються на авторитарних 

радянських і пострадянських (російських) теоретико-методологічних засадах, 

що не відповідають вимогам сучасного українського демократичного 

суспільства та європейським загальнолюдським цінностям і правам людини; 

невизначеність національної, державної ідеї та національних інтересів 

українського суспільства; 

відсутність єдиних поглядів на військово-патріотичне виховання серед 

посадових осіб, цілеспрямованого та системного правдивого висвітлення 

історії України, дій борців за її незалежність;  

наявність негативного інформаційно-психологічного впливу на 

свідомість людей, нав’язування їм чужих цінностей, перетворення 

інформаційного простору на інструмент маніпуляції суспільною свідомістю, 

продукування ціннісної дезорієнтації; 

недостатня залученість національних молодіжних рухів та організацій, 
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програми яких ґрунтуються на ключових позиціях українського 

державотворення та ідеях нового гуманізму; 

недосконала система підготовки військових кадрів до виконання 

завдань військово-патріотичного виховання; 

закриття друкованих періодичних видань та відсутність власного 

телевізійного каналу МОУ, незначна кількість публікацій, рубрик, 

телепередач, які висвітлюють діяльність ЗС України у цивільних ЗМІ; 

недостатнє фінансування заходів військово-патріотичного виховання; 

незабезпеченість військових частин технічними засобами пропаганди; 

прорахунки в соціально-правовому забезпеченні військовослужбовців 

та членів їхніх сімей. 

Отже, за результатами дослідження процесу формування патріотизму 

військовослужбовців, з урахуванням змін, які відбуваються у державі та 

Збройних Силах, визначено основні фактори, які можуть позитивно і 

негативно впливати на удосконалення військово-патріотичної роботи та 

досягнення її основних цілей. 

.  
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1.4. Патріотизм у структурі професійно важливих якостей 

військовослужбовців Збройних Сил України 

Патріотизм як ціннісне позитивне ставлення до Батьківщини, свого 

народу, сім’ї, родини є потужним мотиваційним фактором, який спонукає 

курсантів ВВНЗ до досягнення вагомих успіхів у навчальній та майбутній 

професійній діяльності [112]. 

Патріотизм як унікальне явище завжди цікавив науковців, громадських, 

політичних і культурних діячів України та інших держав. Механізми 

формування і розвитку особистості, на яких базується військово-патріотичне 

виховання, досліджували Л. Виготський [114], Г. Костюк [115], М. Леонтьєв 

[116], психологічні засади патріотичного виховання – Б. Ананьєв [117], 

С. Максименко [118], В. М’ясищев [119], Б. Теплов [120]. У дослідженнях 

А. Афанасьєва [59, 121], В. Дзюби [122], Я. Зорія [123], Ю. Красильника 

[124] та інших розглянуто питання національного, патріотичного, морального 

виховання, формування гуманістичних цінностей в різних напрямках 

психолого-педагогічної діяльності. Однак психологічні засади формування і 

розвитку в особистості майбутніх офіцерів почуття патріотизму не були 

предметом окремого дослідження. Тему дослідження також комплексно не 

висвітлено у науково-методичній літературі, а праці на цю проблематику, є 

здебільшого загальнотеоретичними.  

Отже, існує об’єктивна необхідність чіткого визначення психологічних 

компонентів у структурі особистості майбутнього офіцера, які б давали 

можливість відповідно до умов його військово-професійної діяльності 

спиратися на морально-етичні та національні інтереси держави. Крім того 

потрібно розробити й уточнити окремі теоретичні та практичні психологічні 

аспекти військово-патріотичної роботи з курсантами й визначити 

психологічні чинники формування патріотизму цієї категорії 

військовослужбовців. 

Згідно з прийнятим сьогодні означенням, чинник – це рушійна сила, 

причина будь‐якого процесу, явища: суттєва обставина в істотному процесі, 
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явищі [125]. Поняття «психологічні чинники формування професійно 

важливих якостей» розглядають як процес надання властивостей надійності, 

неухильності здійснення певних заходів, досягнення поставлених цілей 

шляхом створення необхідних і достатніх умов для цього. Отже, формування 

патріотизму є організованим процесом надання певних визначених якостей 

особистості та має відбуватися в певних психолого-педагогічних умовах. 

Поняття «психологічні» буде означати, що патріотизм має психологічну 

природу і що для формування його як ціннісної орієнтації особистості 

застосовуються психологічні засоби. 

Психологічні чинники відіграють важливу роль у формуванні 

професійно важливих якостей майбутнього офіцера. На формування 

патріотизму майбутнього офіцера впливатимуть різноманітні, різнопланові за 

характером, результатом і механізмом впливу чинники. Саме тому необхідно 

якнайповніше враховувати не лише їхній наявний рівень, а й перспективи 

особистісного розвитку в рамках професійного становлення для досягнення 

найвищої ефективності. 

Ю. Зубцова розподіляє чинники, які впливають на процес формування 

патріотизму особистості, на три рівні: макро-, мезо- та мікрочинники.  

Макрорівень характеризується основним впливом країни, нації, 

суспільства та держави, які формують певні цінності своїх громадян, 

використовуючи відповідні організації [126]. 

Мезорівень передбачає, що становлення особистості передбачає 

виникнення власного життєвого світу в межах певних культурних рамок. У 

виникненні, формуванні свідомості визначальними виявляються механізми 

духовного становлення самого індивіда, його власного життєвого світу та 

культурної діяльності, яка вказує на можливі межі такого становлення [126].  

Мікрорівень найбільше впливає на формування особистісних 

цінностей. Процес формування особистості можна розглядати тільки в його 

реальному бутті, як функцію певного соціального інституту: школи, ВВНЗ, 

підприємства, сім'ї, установи тощо. Саме у соціальних системах особистість 
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стає мікросистемою, структурною одиницею суспільства, а процес виховання 

виступає як соціально-педагогічний, спрямований на формування цілісної 

(внутрішньої і зовнішньої) мікросистеми [126]. 

У психологічній науці розрізняють чинники за двома критеріями: 

зовнішні (об’єктивні) та внутрішні (суб’єктивні). Зовнішні (соціальні) 

чинники діють на людину як стимул або гальмо, тому «конкретні суспільно-

історичні, соціально-психологічні умови, соціальне середовище, навчання, 

виховання зумовлюють процес прояву активності особистості» [127]. 

Визначаючи зовнішні чинники патріотизму майбутнього офіцера, 

необхідно зазначити, що суспільство часто формує своє ставлення до 

престижності, цінності, популярності, важливості розвитку тих чи інших 

професій на ринку праці. За час існування нашої держави відношення до 

професії захисника Вітчизни періодично змінювалось, зокрема і до професії 

офіцера. В останні роки розуміння важливості цієї сфери діяльності не тільки 

не втратило своєї актуальності, а й набуло особливої значущості. 

Внутрішнім чинником є взаємодія якостей і властивостей особистості, 

не здатних реалізуватися у конкретному життєвому акті, де зазначений 

феномен називають психологічним потенціалом, а потенціал є величиною, 

що характеризує потенційну енергію суб’єкта життя, що представлено у 

вигляді сукупності перетворювально-предметних (навички, уміння, 

здібності), пізнавальних (інтелектуальні здібності), аксіологічних (ціннісні 

орієнтації), комунікативних (морально-психологічні якості), художніх 

(естетичні здібності) можливостей [127, 128, 129]. Наприклад, В. Ямницький 

під внутрішніми психологічними чинниками життєтворчої активності 

пропонує розуміти адаптацію, рефлексію, творчість та пізнання [130]. 

Патріотизм є складною інтегративною якістю особистості українського 

громадянина, що містить емоційно-почуттєвий, інтелектуальний, вольовий, 

мотиваційний і діяльнісний компоненти, цінністю, що втілюється у 

самовідданій любові до Батьківщини, дієвій потребі та прагненні 

практичними справами зміцнювати і захищати її [8]. 
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Патріотизм, який формують в особистості курсанта у процесі 

військово-патріотичного виховання у ВВНЗ, обов’язково містить аналогічні 

почуття і ставлення не тільки до Вітчизни в цілому, а й безпосередньо до ЗС 

України, передбачає його прагнення сумлінно виконувати військовий 

обов’язок і досягнути високого ступеня професіоналізму та свідомого 

ставлення до захисту Батьківщини. 

Формування патріотизму виступає як складне системне утворення 

організованих складових компонентів індивідуальних, психофізіологічних і 

соціально важливих якостей, що визначають здатність особистості до певної 

діяльності та успішне оволодіння нею. Таким чином, формування 

патріотизму курсантів необхідно розглядати в системі «особистість – 

оточення – діяльність». Цю систему, ураховуючи специфіку діяльності 

військових організацій та вимог нормативно-правової бази, можна зобразити 

у вигляді: військовослужбовець (курсант) – військовий колектив – військово-

патріотичне виховання. 

Військово-патріотичне виховання, на нашу думку, тісно пов’язане 

змістовно та організаційно з патріотичним вихованням, є його складовою і 

спрямоване на формування у майбутніх офіцерів патріотичної свідомості та 

самосвідомості й відповідного комплексу професійних та особистісних 

якостей. Найістотнішим критерієм їх сформованості можна вважати стійку 

готовність курсанта до ефективної майбутньої військово-професійної 

діяльності, сумлінного виконання свого обов’язку та прагнення 

професійними діями, практичними справами зміцнювати Українську державу 

та її військо. Таким чином, патріотичне і військово-патріотичне виховання 

взаємодоповнюють і «посилюють» одне одного. 

З іншого боку, патріотичне виховання курсантів є складовою 

військового виховання, покладеного в основу освітнього процесу у ВВНЗ. Це 

викликано тим, що ЗС України як державна структура є суб’єктом усіх 

процесів, які відбуваються у суспільстві, у тому числі процесу національного, 

громадянського та патріотичного виховання громадян. 
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Специфіка військового виховання, як і військової діяльності в цілому, 

обумовлена передусім великою суспільною та державною значущістю 

завдань, покладених на ЗС України: «...оборони України, захисту її 

суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності», що у ст. 17 

Конституції України тлумачаться як найважливіші функції держави 

[131, с. 7]. 

Серед особливостей військово-професійної діяльності, які впливають 

на військово-патріотичне виховання майбутніх офіцерів, виокремлено: 

високу напруженість, темп і динаміку її перебігу; 

сувору регламентацію та правове регулювання взаємовідносин між 

людьми; 

можливість військової діяльності у різних кліматичних, погодних 

умовах, часових інтервалах тощо; 

високий ступінь колективності у сфері діяльності (зброя і бойова 

техніка є засобами колективної дії); 

певна замкнутість, просторова локалізація діяльності (під водою, у 

танку, окопі, за пультом управління тощо); 

високий рівень організації за вертикаллю та горизонталлю; 

обмеження можливостей для добровільного вибору виду військової 

спеціальності, підрозділу; 

часта зміна одних видів військової діяльності на інші, їх тісна 

взаємозалежність та взаємовплив. 

Джерелом формування військово-патріотичної вихованості майбутніх 

офіцерів, їх професійного та морально-етичного становлення є не тільки, а 

можливо, і не стільки суспільно-громадські механізми, скільки психологічні 

(як на індивідуальному, так і на груповому, колективному, суспільному 

рівні). Власне психологічними і соціально-психологічними передумовами 

формування патріотичних відчуттів, настроїв є: рівень розвитку психічних 

процесів у людини, рівень розвиненості соціально-психологічних 

особливостей та психічні особливості людини. 
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Через психологічні механізми у свідомості особистості «як вищої 

форми розвитку психіки» відображається вся навколишня дійсність, 

формується її ставлення до світу в цілому, до суспільства, Батьківщини, 

народу. Найяскравіше виявляється це ставлення через соціально-

психологічний феномен – патріотизм. 

Сучасний етап розвитку ЗС України характеризується значною 

кількістю невирішених проблем, пов’язаних із соціальними наслідками 

проведення реформ у ЗС України, змінами у соціальному статусі 

офіцерського складу. Зокрема дослідження діяльності офіцерів з ланки 

«взвод – рота» показує значне загострення суперечностей між об’єктивними 

вимогами суспільства до особистості офіцера і реальною спрямованістю 

ціннісних орієнтацій курсантів, які навчаються у ВВНЗ, та молодих офіцерів 

у військах [123]. 

Факторами, які негативно впливають на військово-патріотичну 

вихованість майбутніх офіцерів, є: зниження престижу офіцерської професії 

та позитивної мотивації офіцерів до військової служби; соціальна 

незахищеність офіцерів і членів їхніх сімей; загальне розмивання духовно-

моральних, патріотичних якостей офіцера. Унаслідок цього, у молоді, яка 

вступає у ВВНЗ, не розвинена патріотична свідомість, відчувається певний 

ідеологічний вакуум, що знижує почуття національної гордості, любові до 

Вітчизни, ускладнює навчальну та виховну роботу з курсантами. 

На цей час соціально-психологічні аспекти ВПВ посилюються ще й 

такими чинниками: 

низьким рівнем мотивації формування соціальних і морально-

політичних відчуттів і відношень у суспільстві; 

нестійкістю уявлень курсантів про ціннісну природу майбутнього, 

невизначеність його перспективи; 

невідповідністю навколишніх реалій (рівня життєвих стандартів, 

матеріальної незабезпеченості) патріотичному настрою, патріотичним 

установкам майбутніх офіцерів; 
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індивідуалістичними тенденціями в сучасному молодіжному 

середовищі взагалі та у військових колективах зокрема [123]. 

На тлі визначених проблем численні заходи військово-патріотичної 

роботи у ЗС України проводяться переважно несистемно, та не має значного 

впливу на рівень сформованості патріотичної свідомості курсантів, що ще 

вказує на необхідність наукового, передусім психологічного обґрунтування 

системи впливу на особистість курсанта в процесі ВПВ [132]. 

Соціально-психологічний портрет курсантів ВВНЗ досить складний. Це 

портрет особистості – носія загальних рис, притаманних молоді та групових, 

типологічних особливостей, що вирізняють молодь, яка вступає у ВВНЗ. 

Підготовка курсантів за різними спеціальностями позначається на їх 

психології. До того ж курсанти мають відмінності залежно від досвіду життя, 

проходження військової служби, сімейного стану, виховання, освіти, терміну 

навчання, впливу військових колективів та ін. 

Чіткий науковий опис феноменів психічного світу вкрай ускладнений – 

особливо коли йдеться про широку групу, проте можна виокремити деякі 

характерні риси, притаманні курсантам ВВНЗ.  

Суб’єктивними чинниками формування патріотизму майбутніх 

офіцерів є психологічні особливості юнацького віку. В юнацькому віці 

інтенсивно розвиваються моральні, духовні й інтелектуальні сили 

особистості. Розвиток юнаків відбувається під вирішальним впливом зміни 

положення в сім'ї, навчальному закладі, у системі суспільних відносин. Саме 

в юнацькому віці відбувається становлення етнічної ідентичності 

особистості, формування її патріотичної свідомості, патріотичного 

світогляду, які є психологічними новоутвореннями. Крім того, у цьому віці 

відбувається становлення світогляду як системи знань про політичне, 

економічне, культурне життя суспільства. У цей період на формування 

патріотичних якостей впливає участь тих, хто навчається в суспільно-

корисній діяльності (навчальній, трудовій, організаційно-суспільній і т.п.). 

Вона передбачає вирішення соціально-патріотичних значущих задач і 
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отримання суспільної оцінки [133]. 

За віком курсанти ВВНЗ – це молодь (17 – 23 роки), яка вступає у 

ВВНЗ відразу після закінчення середніх шкіл, ліцеїв, коледжів, гімназій, 

професійно-технічних училищ та інших закладів освіти. Є серед них і ті, які 

мають певний досвід роботи, а також солдати і матроси, сержанти і 

старшини, які відслужили строки дійсної служби або за контрактом і були 

звільнені з лав ЗС України. Остання категорія вирізняється серед курсантів 

досвідом служби, знанням військової справи, глибшим усвідомленням 

вибору військової професії, стійкішими національно-патріотичними 

переконаннями, розумінням завдань, поставлених перед офіцерами ЗС 

України [132].  

Нині курсанти мають високий рівень розвитку: зріс рівень освіченості, 

культури, соціально-політичної активності, змінилися інтереси і потреби 

молоді. Знання, які здобувають нині у закладах вищої освіти, стали 

об’ємнішими. Значну кількість наукової інформації молодь отримує через 

засоби масової інформації, соціальні мережі, месенджери тощо. Під 

безпосереднім впливом цього у психології курсанта формуються такі риси, 

як чіткість та раціоналізм мислення, прагнення мати справу з новою 

технікою, прихильність до науково-технічної творчості тощо.  

Проте вплив різних чинників соціального середовища на молодь не є 

однозначним. У певної категорії курсантів виникають безтурботність, 

споживацькі настрої, уповільнюється процес досягнення соціальної зрілості. 

З іншого боку, у курсантському віці настає розумова, вольова, емоційна та 

фізична зрілість. У курсантів дуже помітна низка психологічних рис, 

характерних саме для юнаків: вразливість, допитливість, гострота 

сприйняття, прихильність до романтики, прагнення до спілкування, 

колективної діяльності, внутрішнє бажання утвердитися в колективі. 

Водночас характерною рисою особистості курсантів є дух товариського 

суперництва, змагання. 

Для курсантського віку характерні також завищена самооцінка, 
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надмірна чутливість, хворобливе самолюбство. Майже всім курсантам 

імпонує довіра начальників під час виконання завдань, надання можливості 

виявити самостійність, ініціативу, розкрити організаторські здібності. Багато 

курсантів бажають проявити себе, здійснити подвиг, але деякі з них, 

особливо першокурсники, не завжди чітко уявляють, що саме готує людину 

до подвигу.  

Усе це зумовлює особливу складність психології молоді, необхідність 

поміркованого, тактовного підходу до кожного курсанта з боку командирів і 

викладачів. Завдання педагога – обґрунтувати зв’язок героїзму з умінням 

беззаперечно підпорядковуватися, навчити курсантів наполегливо 

опановувати знання, займатися самовихованням, формувати якості, необхідні 

офіцерові [123]. 

Отже, ми визначили найістотніші соціально-психологічні особливості 

курсантів вищих військових навчальних закладів. У кожній конкретній групі 

і в окремої особистості ці особливості можуть виявлятися своєрідно. 

Визначені характерологічні риси майбутнього офіцера потребують їх 

урахування у процесі професійної підготовки в сучасному ВВНЗ. Загальні 

типологічні риси курсантів є певним підґрунтям для проведення ефективної 

військово-патріотичної роботи з цими категоріями військовослужбовців. 

Однак у кожному конкретному випадку потрібен уважний і поміркований 

індивідуальний підхід до особистості курсантів. 

Не менш важливим елементом, який впливає на перебіг та 

ефективність військово-патріотичного виховання курсантів у вищих 

військових навчальних закладах, є колектив курсантів – основний об’єкт і 

водночас суб’єкт виховного впливу командування і викладачів ВВНЗ, що 

вирізняється перебігом таких соціально-психологічних процесів і явищ: 

колективних думок і суджень, настроїв, традицій та звичаїв, потреб та 

інтересів, цілей та установок, співпраці та співпереживання, симпатії та 

довіри. Усі ці складові є інтегративними, зміцнюють колектив, сприяють 

створенню оптимальної психологічної атмосфери. Існують також чинники, 
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що психологічно диференціюють колектив: лідерство, суперництво і 

конкуренція. Це слід ураховувати під час проведення виховних впливів 

військово-патріотичного спрямування.  

Саме у первинному колективі формуються і розвиваються професійні 

якості курсантів (слухачів), активна життєва позиція, відбувається здобуття 

знань, набуття необхідних навичок і вмінь, створюються навчальний, 

спортивний та інші активи, проводиться громадська робота. Такий колектив 

безпосередньо впливає на формування певних якостей військового фахівця та 

патріотичних почуттів особистості майбутнього офіцера.  

З психологічної точки зору важливим для дослідження патріотизму є 

вивчення механізмів інтеріоризації соціальних процесів та явищ, здатних 

впливати на формування патріотичних якостей особистості. Так, на думку 

В. Алещенка, В. Баранівського, І. Беха, Н. Волошиної, А. Кобзаря, 

Л. Кримець, особистісна цінність почуття патріотизму генерується стійким 

переживанням любові людини як до найближчого, так і до віддаленого 

середовища, у якому вона перебуває, до середовища, яке для неї є найбільш 

значущим.  

Наприклад, І. Бех визначає патріотичне виховання як керівництво 

індивідуальним становленням особистості як патріота, що передбачає 

формування ціннісного позитивного (пізнавально-емоційного) ставлення до 

Батьківщини [20]. На думку Н. Волошиної, завдяки наявності суб’єкт-

об’єктних відносин існує і проявляється патріотизм суспільства. Суб’єктами 

патріотизму суспільства дослідниця вважає особистість, сім’ю, еліту, клас, 

групу, етнос, націю. Об’єктами – Батьківщину, елементи суспільства, 

особистість, військову організацію. Важливим аспектом є визначення 

патріотизму як соціально-психологічної якості, яка формується, розвивається 

або втрачається у процесі життя під впливом політичних, економічних та 

соціальних чинників [134].  

Вітчизняна дослідниця О. Стьопіна наголошує, що патріотизм – це 

складна динамічна структура, яка містить такі компоненти: 
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1) духовно-моральний (почуття любові до Батьківщини, моральної 

відповідальності перед нею, відчуття духовного зв’язку зі своїм народом); 

2) когнітивний (комплексні знання з історії та культури Батьківщини, 

патріотична свідомість); 

3) ціннісний (потреба в інтеріоризації системи духовно-моральних і 

культурних національних та загальнолюдських цінностей, серед яких 

належне місце посідає патріотизм); 

4) діяльнісний (готовність діяти на благо своєї країни, відстоювати її 

інтереси, захищати їх тощо); 

5) ідентифікаційний – етнічна самоідентифікація (толерантне ставлення 

до представників інших народів на основі позитивної етнічної 

самоідентифікації);  

національна ідентифікація (національна гідність, відчуття своєї 

належності до нації, позитивне ставлення до співвітчизників);  

громадянськість (потреба у належному виконанні громадянських 

обов’язків) [135]. 

Аналіз різних підходів до вивчення феномена патріотизму з 

урахуванням особливостей гібридної війни показав, що патріотизм – це 

складне інтегральне особистісне утворення, складовими якого є: 

любов до Батьківщини, безкорислива відданість і служіння їй, 

нерозривна єдність з нею, ідентифікація своїх інтересів з інтересами 

Вітчизни; 

патріотичні почуття, пов’язані з вищими духовними підструктурами 

людини, які передбачають духовний розвиток; 

наявність активної громадянської позиції, готовність відстоювати 

інтереси своєї Батьківщини, діяти в ім’я збереження і розвитку її 

благополуччя, що проявилося виникненням волонтерського й добровольчого 

руху з початком бойових дій на Сході держави; 
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жертовність, тобто готовність пожертвувати заради Батьківщини 

особистими інтересами, і навіть життям, сприйняття служіння їй як важливої 

основи життєвого самовизначення, святого обов’язку; 

визнання Батьківщини як вищої, головної цінності в ієрархії системи 

цінностей особистості; 

гордість за свою культуру та досягнення свого народу, схиляння перед 

його святинями, історичним минулим і кращими традиціями, повагу до 

інших народів і культур. 

Патріотизм є двояким, тобто його можна розуміти як базову духовну 

цінність загальнонаціонального рівня, що лежить в основі патріотичної 

ідеології і є критерієм потрібного й бажаного в патріотичній поведінці, або як 

систему властивостей особистості (професійно обов’язкової для 

військовослужбовців), що забезпечує її готовність до патріотичних 

соціальних дій в інтересах суспільства і держави. 

Патріотизм як базова цінність загальнодержавного рівня є складовою 

системи ціннісних орієнтацій особистості, професійно значущою цінністю, 

що дає змогу говорити про патріотизм як систему властивостей. Патріотизм 

містить три основні структури: 

1) чуттєво-емоційну –  

почуття любові до малої батьківщини;  

віра в сили й можливості свого народу;  

гордість за приналежність до своєї нації;  

усвідомлення величі й ролі Батьківщини в історії;  

любов до національної культури;  

готовність до захисту Батьківщини;  

причетності до проблем держави й народу;  

взаємна прихильність індивідів у межах етносу, соціальної групи;  

2) духовно-ціннісну –  

висока жертовність на благо Батьківщини; 

здатність ставити інтереси Батьківщини вище особистих; 
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глибока повага до духовно-моральної спадщини народу; 

перевага в цінностях загальнодержавного рівня; 

вірність системі національно-конфесійних духовних цінностей; 

товариство і взаємодопомога; 

3) практично-діяльнісну –  

готовність захищати інтереси Батьківщини ризикуючи життям; 

конкретне вираження патріотичної позиції під час проведення виборів, 

опитувань, референдумів; 

перевага цінностей загальнодержавного рівня в системі ціннісних 

орієнтацій; 

відповідність практичних дій задекларованим цінностям і почуттям; 

самоідентифікація особистості з певним етносом і високий ступінь 

внутрішньо-національної згуртованості; 

усвідомленість національно-державних інтересів і відповідність їм 

масових соціальних дій у суспільстві [112]. 

Аналіз цієї структури показує, що патріотизм проявляється також як 

вектор соціальної поведінки, підсумок етнічної самоідентифікації 

особистості, усвідомлення її належності до певного народу.  

Патріотизм і любов до Батьківщини зараз є одною з провідних позицій 

у списку життєвих цінностей громадян України. Патріотизм завжди 

виражається в почутті обов’язку перед Батьківщиною, що підтверджують 

дані соціологічних досліджень, проведених як окремими науковцями, так і 

спеціалізованими установами й організаціями. 

Так, проведене автором дослідження стану патріотизму напередодні 

початку російської агресії на Сході України, зокрема результати анкетування 

молоді в закладах середньої освіти м. Вінниці у 2014 році, відобразило 

показники виразності патріотизму учнів і вчителів. Патріотами вважали себе 

84 % опитаних, але системою роботи з формування патріотизму у школі 

більшість респондентів не задоволена. Відсутні нові підходи й форми впливу 

на патріотичний світогляд підростаючого покоління. Патріотичне виховання 
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мало формальний характер, його методи, не відповідали вимогам часу й не 

викликали активного відгуку в учнів [136].  

Крім того, опитування показало, що у разі безпосередньої військової 

загрози Україні кожний десятий громадянин докладе зусиль, щоб покинути 

Батьківщину. Понад чверті опитаних заявили, що не підуть служити, 

оскільки за певними причинами не підлягають призову. І тільки 23 % 

респондентів виявили готовність служити після отримання повістки з 

військкомату, а добровольцями на фронт пішли б тільки 21 % досліджуваних.  

Проведене Центром соціологічних досліджень «Омега» у листопаді 

2016 року опитування показало, що 83 % громадян України вважають себе 

патріотами своєї країни. У рейтингу життєвих пріоритетів патріотизм займає 

четверте місце – вище за нього тільки сім'я, діти, дім (їх важливість для себе 

відзначили 90 % опитаних). Більшість опитаних вважають, що школам і 

закладам вищої освіти слід відновити військово-патріотичне виховання 

молоді [137]. 

За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою 

«Рейтинг» у серпні 2018 року, патріотами своєї країни вважають себе 82 % 

громадян України (стільки ж, як  у 2017) [138]. 

Дослідження, проведені Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька 

Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова (13–18 грудня 

2019 р.) показують, що абсолютна більшість населення України (75 %) 

вважає себе громадянами України [139]. 

Таким чином, у соціальній природі курсантського колективу, змісті 

його діяльності, структурі та особливостях закладено багаті потенційні 

можливості, які потрібно вміло використовувати для досягнення головної 

мети його функціонування та вирішення соціально значущих завдань 

військово-патріотичного виховання. 

Важливе значення в цьому процесі має виховна функція, сутність якої 

полягає в цілеспрямованому і систематичному впливі колективу на 

свідомість та поведінку його учасників для формування і розвитку в них 
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якостей, потрібних сучасному військовому спеціалісту, офіцерові ЗС 

України. Реалізація виховної функції передбачає створення таких умов, які 

сприятимуть національному вихованню кожної особистості, а також його 

важливій складовій – військово-патріотичному вихованню. Загальним 

змістом виховної функції колективу є військово-патріотичне, військово-

професійне, правове, моральне, естетичне, фізичне та екологічне виховання. 

На етапі організації колективу відповідні посадові особи мають 

ураховувати притаманні цій соціальній групі специфічні особливості, а також 

дані військово-професійного відбору, щоб оптимізувати процес військово-

патріотичного виховання. Таким чином можна не лише впливати на 

патріотичні почуття окремих курсантів, а й створювати військово-

патріотичні настрої первинного колективу. 

На нашу думку, військово-патріотичну вихованість курсанта можна 

розглядати як систему сформованих у нього соціально-психологічних 

установок, які виражають ставлення курсанта до суспільної вимоги – зі 

зброєю в руках захищати Батьківщину, бути готовим до дій у своїй 

майбутній професійній діяльності та поза її межами на підставі національних 

інтересів. Ця система соціальних установок органічно вплетена у загальну 

психологічну структуру особистості майбутнього офіцера, систему її 

ціннісних орієнтацій.  

По-перше, зі всієї сукупності соціальних установок особливу 

значущість для формування військово-патріотичної вихованості мають ті, які 

визначені ціннісною належністю. Ціннісні орієнтації є переважно свідомими, 

можуть бути висловлені індивідом у загальних поняттях. Саме тому у 

практичній діяльності з формування патріотизму на державному рівні значну 

увагу слід приділяти формуванню чіткої ідеологічної основи існування 

суспільства, що ґрунтується на загальнолюдських цінностях, культурній та 

історичній спадщині та перспективах розвитку нашої держави. Розмитість 

загальносоціальних, загальнонаціональних цінностей у суспільстві 

призводить до порушення ієрархії ціннісних орієнтацій у більшості громадян 
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нашої держави. Переважно маємо пріоритети у досягненні індивідуальних 

життєвих цілей, що не пов’язані з загальнонаціональними та 

загальносоціальними цінностями. 

По-друге, власне військово-патріотичне виховання курсантів ВВНЗ має 

формувати базові соціальні установки – позитивне ставлення до служіння 

державі та готовність до збройного захисту її національних інтересів. Такі 

соціальні установки потрібно формувати, насамперед, в умовах підготовки 

до майбутньої професійної діяльності, адже саме в цей період курсант 

засвоює професійні норми, цінності та способи діяльності. У цей період 

триває формування, коригування та набуття майже сталої форми образу 

майбутньої професійної діяльності та плану професійного шляху. І саме в цей 

час особистість на свідомому рівні виробляє своє ставлення до цього образу 

та плану. Зазначені положення накладають особливі вимоги до організації та 

проведення освітнього процесу щодо вирішення завдань військово-

патріотичного виховання курсантів ВВНЗ, тому що рівень сформованості у 

них соціальних установок є одним із критеріїв оцінювання ефективності 

військово-патріотичної роботи у ВВНЗ. 

По-третє, у процесі формування системи соціально-психологічних 

установок мають бути враховані як трикомпонентна структура військово-

патріотичної роботи (індивідуальний рівень, рівень підрозділу, рівень 

військової частини), так і психологічні закони їх формування та змін. Під час 

проведення заходів ВПВ переважно впливають на когнітивний елемент 

установок, тобто надають певну кількість знань про соціальні об’єкти або 

явища, при цьому формують емоційний компонент опосередковано, а 

готовність до діяльності (поведінковий компонент) відповідно до 

сформованої соціальної установки майже не формують. 

Вищезазначене висуває підвищені вимоги до формування військово-

професійних і морально-психологічних якостей, патріотичного світогляду 

військовослужбовців – військових професіоналів, лідерів-патріотів, глибоко 

переконаних та відданих національній ідеї розбудови суверенної, 
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демократичної, правової української держави, здатних активно захищати 

національні інтереси та виховувати своїх підлеглих на патріотичних засадах. 

Отже, джерелом формування військово-патріотичної вихованості 

майбутніх офіцерів, їх професійного та морально-етичного становлення є не 

тільки суспільно-громадські, а й психологічні механізми. На наше 

переконання, патріотизм, формування якого в особистості курсанта 

відбувається у процесі військово-патріотичного виховання у ВВНЗ, як 

складний індивідуально-психологічний та соціальний феномен є підґрунтям, 

що забезпечує ефективне і цілеспрямоване формування професійних якостей 

майбутніх офіцерів.  

Таким чином, психологічні чинники формування патріотизму 

курсантів, на нашу думку, є комплексом суб’єктивних і об’єктивних 

факторів, які впливають на психологічні якості та властивості особистості, 

здатних реалізовуватися у конкретній професійній діяльності. 

Основними зовнішніми чинниками, що мають вплив на формування 

патріотизму є: політична ситуація в світі та країні та вплив соціального 

середовища, зокрема; суспільна думка, що формує ставлення суспільства до 

професії захисника Вітчизни.  

Основними внутрішніми чинниками слід визначити: психолого-

педагогічні умови формування особистості у ВВНЗ; рівень самоактуалізації 

особистості; здатність до рефлексії власної діяльності та психологічні 

особливості юнацького віку. Саме ці чинники, на нашу думку, найбільш 

істотно впливають на формування патріотизму військовослужбовця. 

Чинниками, які підвищуватимуть ефективність формування 

патріотизму курсантів, будуть: 

якість професійно-психологічного відбору майбутніх офіцерів; 

створення і використання експериментальних моделей процесу 

формування патріотизму курсантів; 

наявність відповідних психолого-педагогічних умов, необхідних для 

формування визначених якостей майбутніх офіцерів; 
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урахування можливостей удосконалення, інноваційності та 

спонтанності в процесі формування патріотизму. 

Урахування психологічних чинників формування патріотизму, 

майбутніх офіцерів сприятиме ефективному формуванню у них комплексу 

особистісних якостей, соціально значущих мотивів поведінки, гармонійного 

поєднання державних та особистих інтересів у служінні Українському 

народові, захисті Батьківщині. 

 

Висновки до першого розділу  

Аналіз наукової літератури показує, що поняття «патріотизм» має 

велику кількість тлумачень. У дослідженні питання військово-патріотичного 

виховання особового складу Збройних Сил України патріотизм розуміємо як 

любов до Батьківщини та готовність до її захисту. Основними компонентами 

патріотизму визначено: патріотична свідомість; патріотичні почуття; 

патріотичне переконання; навички патріотичної поведінки. 

Патріотизм, формування якого відбувається в особистості у процесі 

військово-патріотичного виховання, має містити почуття гордості і 

відданості, належне ставлення до Вітчизни у цілому та до армії 

безпосередньо, передбачати виховання прагнень військовослужбовця до 

сумлінного виконання військового обов’язку і досягнення високого ступеня 

готовності захищати Батьківщину. 

Патріотизм завжди виражається в почутті обов’язку перед 

Батьківщиною. Залежно від конкретних умов життя людей, особливостей їх 

діяльності обов’язок має різні форми. Почуття обов’язку до Батьківщини 

виражає патріотичний, громадянський обов’язок, до збройного захисту 

України – військовий, до товаришів – товариський. Незалежно від форми 

обов’язок завжди пов’язаний із суспільними інтересами, моральними 

цінностями і вчинками. Високе почуття обов’язку допомагає кожній людині 

вберегтися від спокус, неправильних вчинків, зберегти совість і гідність, 

вірність військовій присязі. 
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Визначено, що патріотизм – це якість, що може бути сформована. 

Формування патріотизму відбувається протягом всієї життєвої діяльності 

особистості, а також у процесі цілеспрямованого психологічного впливу. 

На наше переконання, тільки патріотизм як складний індивідуально-

психологічний та соціальний феномен є підґрунтям, для забезпечення 

ефективного і цілеспрямованого формування професійних якостей 

військовиків. До військових частин щороку приходить молодь з різних 

регіонів України, із різним рівнем виховання, різним світоглядом, та 

різноспрямованими патріотичними установками. Проте необхідно 

сформувати військовослужбовця з усталеними патріотичними 

переконаннями, повним розумінням національних інтересів України, 

здатного і словами, і справами доводити свою беззастережну любов до 

Батьківщини. 

Розвиток ЗС України на сучасному етапі висуває підвищені вимоги до 

формування військово-професійних і морально-психологічних якостей, 

патріотичного світогляду військовослужбовців – військових професіоналів, 

лідерів-патріотів, глибоко переконаних та відданих національній ідеї 

розбудови суверенної, демократичної, правової української держави.  

У ході теоретичного дослідження питання формування патріотизму 

військовослужбовців, ураховуючи зміни, які відбуваються у державі та 

Збройних Силах, визначено основні фактори, які можуть як позитивно, так і 

негативно впливати на удосконалення військово-патріотичного виховання та 

досягнення його основних цілей і завдань. Ці фактори необхідно враховувати 

під час планування, організації та проведення заходів морально-

психологічного забезпечення особового складу. 

Досвід військово-патріотичного виховання в провідних країнах світу 

показав, що важливою умовою формування патріотизму 

військовослужбовців є врахування специфіки різних видів військової 

діяльності, а також вибір оптимальних форм і методів морально-

психологічного впливу. Ця робота спрямована на формування патріотичного, 
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ідейного та світоглядного аспекту свідомості військовослужбовців 

професійної служби, почуття гордості за належність до збройних сил, що дає 

їм змогу глибше зрозуміти свій військовий обов’язок, соціальне значення 

своєї військової професії [112]. Зазначений досвід може бути використаний у 

Збройних Силах України з урахуванням національних особливостей.  
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РОЗДІЛ 2  

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ПАТРІОТИЗМУ 

КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

У розділі висвітлено процес розроблення та обґрунтування моделі 

формування патріотизму курсантів в освітньому середовищі вищого 

військового навчального закладу, що містить п’ять взаємозв’язаних блоків: 

цільовий, діагностичний, проєктувальний, організаційний, контрольно-

оцінний. Модель розроблено з урахуванням вимог системно-діяльнісного, 

історико-культурного, компетентнісного і діагностичного підходів. 

 

2.1. Модель формування патріотизму військовослужбовців в 

освітньому середовищі вищого військового навчального закладу 

 

Для сучасної науки проблема моделювання є однією з найважливіших. 

Практично в усіх психологічних дослідженнях застосовано метод 

моделювання, що дає змогу пов’язати у проведенні психологічного 

дослідження емпіричне і теоретичне. 

Моделюванню в наукових дослідженнях, здебільшого у конкретних 

галузях науки, присвячено чимало праць. Загальні засади моделювання 

висвітлено у праці українського філософа А. Уйомова «Логічні основи 

методу моделювання» [140]. У цій праці детально розглянуто 

загальнонаукові проблеми моделювання та проаналізовано 37 визначень 

моделі у наукових виданнях, переважно радянських і перекладених у СРСР 

зарубіжних. У розглянутих визначеннях розуміння моделі ґрунтується на 

працях А. Ейнштейна (нім. Albert Einstein), В. Гайзенберґа (нім. Werner Karl 

Heisenberg), Н. Вінера, (анг. Norbert Wiener), В. Ешбі (анг. William Ross 

Ashby), В. Глушкова, М. Амосова, Ф. Мостеллера (анг. Frederick Mosteller) та 

інших, а також охоплено поняття моделі у філософії, математиці, 

кібернетиці, фізиці, хімії, геології, техніці, військовій справі, біології, 
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генетиці, медицині, психології, лінгвістиці, науці взагалі, різні окремі 

інформаційні, семантичні моделі тощо [140]. 

Обґрунтування методу моделювання наведено у працях В. Нікандрова 

[141], С. Максименка [142], Н. Мілорадової [143], О. Осадчука [144]. 

Дослідники стверджують, що моделювання – це вивчення будь-яких явищ, 

процесів або систем об’єктів шляхом побудови і дослідження їх моделей. 

Метод моделювання у психології – це засіб вивчення психічної реальності за 

допомогою сконструйованих схем предмета або явища. Так, В. Штофф 

визначає модель як ідеальну або матеріально реалізовану систему, яка 

“відображаючи або відтворюючи об'єкт дослідження, здатна заміщати його 

так, що її вивчення дає нову інформацію про об’єкт” [145]. На думку 

В. Нікандрова, психологічне моделювання є невід'ємною формою всіх видів 

психологічної роботи: дослідження, діагностування, консультування, 

корекції [141]. 

В інтересах активізації патріотичного виховання студентів закладів 

вищої освіти або курсантів протягом останніх 15 років запропоновано безліч 

цікавих і змістовних моделей, серед яких програмно-цільова модель 

(Е. Мальгін, 2008), модель програмно-діагностичного супроводу військово-

патріотичного виховання молоді на бойових традиціях (С. Томіліна, 2013), 

модель патріотичного виховання майбутніх офіцерів на основі системно-

діяльнісного підходу ( С. Фоменко, 2016) і ін. 

Нині спостерігається позитивна тенденція до безперервного пошуку, 

розроблення та впровадження моделей широкого спектра патріотичного 

виховання різних категорій громадян [146], пріоритетності створення 

моделей прищеплення патріотизму учнівській молоді [147, 148], акцентуації 

культурно-історичного компонента як провідного фактора виховання 

патріотів. 

Розглянемо визначення понять «модель» і «моделювання». 

Учений, І. Новик визначає модель як штучний або природний об’єкт 

(речовинний агрегат або знакова система), що перебуває в деякій об’єктивній 
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відповідності з досліджуваним об’єктом, здатний заміщати його на певних 

етапах пізнання, що у процесі дослідження допускає  дослідну перевірку 

інформації, що може бути перекладена за встановленими правилами в 

інформацію про сам досліджуваний об’єкт [149]. 

Про модель, пов’язану з науковим пізнанням, можна говорити у таких 

розуміннях [150, 151]: наочний образ певного процесу, об’єкта чи феномена, 

що потрапляють у коло наукових інтересів; абстрактна (наприклад, 

математична) модель; наукова парадигма у філософії – система 

загальнотеоретичних понять та уявлень науки, що домінують у певну епоху її 

розвитку [152], уявна чи матеріально реалізована система, яка, відображаючи 

або відтворюючи об’єкт дослідження, здатна заміщати його так, що її 

вивчення дає нову інформацію про цей об’єкт [153]. Хоча межа між третім та 

двома попередніми тлумаченнями нечітка, зазначимо, що ми розглядатимемо  

модель переважно у перших двох розуміннях. На цей час поняття «модель» 

та «моделювання» – невід’ємна складова наукових досліджень. Це і метод 

подання об’єктів, явищ та процесів, і засіб перевірки істинності теоретичних 

положень чи експериментальне встановлення їх достовірності [144]. Часто це 

єдиний спосіб ефективного вирішення науково-технічних чи соціальних 

завдань [155]. 

Як бачимо з наведених вище дефініцій, по суті модель є зразком 

(прикладом), за яким досліднику слід організовувати свою діяльність для 

досягнення поставленої мети. 

У сучасній науці застосовуються різні класифікації моделей. 

Наприклад, О. Галян [156] рекомендує такий порядок моделювання: 

з’ясувати суть майбутньої діяльності й обрати методологічні підстави 

для моделювання, якісно описати предмет дослідження; 

сформулювати конкретні завдання моделювання; 

сконструювати модель після уточнення залежності між основними 

елементами досліджуваного об’єкта, визначення параметрів об’єкта і 

критеріїв оцінювання змін цих параметрів, обрання методик вимірювання; 
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дослідити валідність моделі у вирішенні поставлених завдань;  

застосувати модель у ході експерименту;  

змістовно інтерпретувати результати моделювання. 

Важливим елементом моделювання є визначення етапів цієї діяльності. 

Етап – окрема частина чого-небудь або окремий момент, період, стадія в 

розвитку чого-небудь, у якій-небудь діяльності [157]. Переважно дослідники 

дотримуються думки, що найефективнішим є чотириетапне моделювання: 

розроблення – проєктування моделі, формування висновків про 

наявність властивостей реального об’єкта або явища; 

дослідження – вивчення моделі та її аналіз; 

екстраполяція інформації – перенесення висновків, стосовно роботи 

моделі на весь об’єкт або явище; 

перевірка на практиці – реальна перевірка моделі у процесі 

психологічного дослідження. 

Аналіз наукової літератури показує, що моделювання має структуру, 

яка відповідає загальній структурі цілісного процесу.  Основними 

компонентами моделювання є: мета, конкретизовані завдання, зміст, форми, 

методи і засоби, а також аналіз отриманих результатів. 

Орієнтуючись на вимоги процесного підходу і специфіку виховання 

тих, хто навчається в освітньому середовищі вищого військового 

навчального закладу, враховуючи основні положення системного, 

діяльнісного, аксіологічного, культурологічного, історичного підходів, 

найбільш раціональних та ефективних для формування високого рівня 

патріотизму у курсантів, ми включили в модель патріотичного виховання 

курсантів такі блоки: цільовий, діагностичний, проєктувальний, 

організаційний, контрольно-оцінний (рис. 2.1.1). 

Послідовно охарактеризуємо модель патріотичного виховання 

курсантів [158]. 

Цільовий блок моделі виконує системотвірну функцію і задає порядок 

функціонування інших компонентів системи формування патріотизму 
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курсантів. 

Визначальним елементом блоку є мета формування патріотизму 

курсантів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.1. Модель формування патріотизму курсантів в освітньому 

середовищі вищого військового навчального закладу 

 

Блок містить опис та обґрунтування застосування системного, 

діяльнісного, аксіологічного, культурологічного, історичного підходів.  
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Г. Щедровицький [166], L. Bertalanffy [167]. Відповідно до цього підходу 
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реальністю. 
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категорія взаємодії становить основу будь-якої психологічної системи, а із 

суті психічних явищ випливає необхідність поєднання кількох планів аналізу. 

Насамперед потрібно систематизувати і класифікувати дані, виявити їх 

зв’язки і розробити перехідні концепції або «концептуальні мости», що 

напрацьовані в різних психологічних дисциплінах.  

Найважливішими для системного підходу є такі принципи: 

цілісності (відображає специфіку властивостей системи, залежність 

кожного елемента, властивості і відносин усередині системи від їх місця і 

функцій всередині цілого); 

структурності (дає змогу описувати систему як структуру через 

розкриття сукупності зв’язків і відносин між її елементами); 

взаємозалежності зовнішніх і внутрішніх факторів системи; 

ієрархічності (передбачає розгляд об’єкта у трьох аспектах – як 

самостійної системи; як елемента системи вищого рівня; як системи вищого 

ієрархічного рівня щодо до її елементів, розглянутих як системи); 

множинності уявлення системи (означає необхідність створення безлічі 

моделей для опису системного об’єкта); 

історизму (передбачає вивчення системи та її елементів не тільки як 

статичних, а й як динамічних, які мають історію розвитку) [158]. 

Застосування системного підходу до формування патріотизму 

курсантів передбачає наявність таких взаємопов’язаних елементів: мети;  

підготовлених фахівців науково-педагогічного складу, здатних реалізувати 

намічені цілі; змісту патріотичної діяльності; методів, засобів та 

організаційних форм виховної діяльності; відносин між суб’єктами та 

об’єктами виховного процесу; необхідного інформаційного середовища у 

навчальному закладі; управлінської діяльності керівного складу ВВНЗ, 

спрямованої на забезпечення ефективності виховної системи. 

Наявність вказаних елементів створює необхідні передумови для 

ефективної організації та проведення заходів щодо формування патріотизму 

курсантів. 
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Діяльнісний підхід до патріотичного виховання курсантів ґрунтується 

на ключовому положенні, що діяльність є однією з визначальних умов 

формування і розвитку особистості.  

За результатами теоретичного аналізу з’ясовано, що діяльнісний підхід 

як психолого-педагогічне явище досліджують сучасні українські науковці 

Г. Атанов [168], І. Бех, Л. Зайцева [169], Н. Гузій [170], В. Лозова [171], 

Б. Сусь, М. Шут [172]. 

Ґрунтовне дослідження проблеми діяльності в галузі психології провів 

О. Леонтьєв. Провідною тезою його теорії є те, що діяльність «практично 

пов’язує суб’єкт із довкіллям, впливаючи на нього і підпорядковуючись його 

об’єктивним властивостям» [173]. Крім того, науковець указує, що у процесі 

діяльності відбувається розвиток людини, і, відповідно, її самозахист і 

самозбереження [116]. 

За О. Лєонтьєвим, діяльність людини залежить від її місця в 

суспільстві, умов, що випадають на її долю, її поведінку в неповторних 

індивідуальних обставинах. Провідною характеристикою діяльності, вказує 

вчений, є предметність, яка і визначає різні види та спрямованість діяльності. 

Діяльнісний підхід потребує спеціальних зусиль, спрямованих на відбір 

та організацію діяльності особистості, активізацію і переведення її в позицію 

суб’єкта пізнання, праці та спілкування, що передбачає вироблення умінь 

визначати мету, планувати діяльність, організовувати, виконувати, 

регулювати, контролювати її, аналізувати й оцінювати її результати [158]. 

Сучасне тлумачення поняття «діяльність» надано в «Психологічній 

енциклопедії» (2006), де визначено, що це активність суб’єкта, спрямована на 

взаємодію з навколишнім середовищем для задоволення власних потреб. У 

структурі діяльності виокремлюють два компоненти: мотиваційний, у якому 

складовими діяльності вважають потреби, цілі, мотиви й засоби діяльності; 

операційний, елементами якого є дії та операції. Визначено три основних 

види людської діяльності (гра, навчання, праця) [174]. 

Отже, основним положенням діяльнісного підходу визначено 
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створення необхідних мов для стимулювання позитивного потенціалу тих, 

хто навчається, постійного вдосконалення, відкритості до нового досвіду, 

нових знань, постійного розвитку, а головне – отримання задоволення від 

власного самовдосконалення і праці, від розвитку професійно значущих 

особистісних рис і здібностей, професійних знань і вмінь. 

Застосування діяльнісного підходу у формуванні патріотизму у 

курсантів дає змогу: 

створити необхідну організацію діяльності курсантів, яка передбачає 

формування патріотичної спрямованості їх мотивів, інтересів, життєвих 

планів, ціннісних орієнтацій, розуміння сенсу патріотичного виховання, його 

впливу на розвиток патріотичних якостей; 

визначити етапність процесу активізації патріотичного потенціалу 

курсантів у ході цілеспрямованого освітнього процесу, кожен етап якого 

характеризується набуттям патріотичних якостей. 

Аксіологічний підхід розробляли такі вчені, як С. Рубінштейн [175], 

Б. Ананьєв [176], К. Платонов [177], З. Карпенко [178], Н. Мілорадова [179], 

Г. Щедровицький [180], А. Фурман [181] та ін. 

Аксіологічний підхід слід розглядати з точки зору категорії «цінність». 

Поняття «цінність» давно стало предметом дослідження в різних галузях 

філософії, соціології, культурології, психології, педагогіці та інших, однак 

єдиного підходу до його тлумачення наразі немає. Н. Мілорадова, 

досліджуючи теоретичні основи цінностей та ціннісних орієнтацій в 

психологічних теоріях, наголошує, що вони включаються в механізми 

діяльності та поведінки особистості та характеризуються двома 

властивостями – значенням та особистісним змістом [179]. 

Сутність аксіологічного підходу полягає у спрямуванні діяльності на 

гуманістичний розвиток особистості. За цього підходу кожний учасник 

процесу є активним ціннісно-мотивованим суб’єктом діяльності й 

найважливішим завданням є розкриття цінностей як сутнісних характеристик 

особистості [182]. 
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Формування патріотизму курсантів, як якості особистості, неможливе 

без звернення до ціннісних орієнтацій, до механізмів перетворення 

суспільних цінностей в особистісні. Адже саме ціннісні орієнтації 

визначають змістову основу формування особистості. 

Варто зазначити, що ціннісні орієнтації не з’являються спонтанно, вони 

залежать від політичного, соціально-економічного рівня розвитку 

суспільства. Цінності визначають значущість явищ, предметів реальної 

дійсності й культури з погляду відповідності або невідповідності їх потребам 

суспільства, соціальних спільнот, груп й окремої особи [181]. Ціннісні 

орієнтації – це відносно стійка система певних цінностей особи, що 

виражається у здатності суб’єкта до цілісного переживання, усвідомлення 

явища або предмета й здійснення вибіркової оцінної діяльності. Отже, 

ціннісні орієнтації – це внутрішній компонент свідомості й самосвідомості 

особистості [183]. 

Сутність підходу полягає в тому, що курсанта як особистість вважають 

вищою цінністю освітнього процесу. Ціннісні орієнтири обумовлюють 

поведінку курсанта, а ціннісне ставлення до самого курсанта є 

найважливішою умовою розвитку суб’єктного начала в ньому та основою 

забезпечення готовності тих, хто навчається в освітньому середовищі вищого 

військового навчального закладу до особистісного самовизначення у сфері 

патріотизму і патріотичної діяльності. 

Основні положення культурологічного та історичних підходів 

розробили В. Роменець [6], І. Ісаєв [184], Ю. Бойчук [185], Н. Щуркова [186], 

Л. Виготський [187], А. Реан [188] та ін. 

Застосування культурологічного підходу дає змогу: 

вивчити і проаналізувати стан патріотичної діяльності у вищому 

військовому навчальному закладі для виокремлення найбільш значущих 

проблем формування патріотичного потенціалу у курсантів; 

встановити цінність отриманих результатів патріотичного виховання 

курсантів; 
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прогнозувати динаміку розвитку процесу патріотичного виховання 

курсантів в освітньому середовищі вищого військового навчального закладу. 

Застосування історичного підходу передбачає:  

дослідження й оцінювання історичних фактів, явищ у контексті 

конкретного історичного розвитку;  

об’єктивне оцінювання психологічних явищ. 

Для психологічного дослідження історичне пізнання виконує такі 

функції:  

соціальну;  

культурологічну; 

евристичну; 

прогностичну. 

Історичний підхід базується на таких принципах: 

аналітичність (аналіз причин розриву між ідеями виховання і 

можливістю їх реалізації в різні епохи, між психологічним знанням і 

практикою відповідного часу); 

історизм (неприпустимість трактування історії на догоду панівній 

ідеології та політиці); 

наукова об’єктивність в оцінюванні досліджуваних явищ і процесів 

(виключає апологетику і спотворення, підхід з позицій будь-якої політичної 

кон’юнктури, передбачає відмову від однозначності й однобічності суджень); 

єдність загальнолюдських і національних начал, співвіднесення 

світових досягнень і національних цінностей. 

Використання історичного підходу дає змогу простежити динаміку 

розвитку проблеми на підставі емпіричного матеріалу. Беручи до уваги, що 

патріотизм є формою соціальної свідомості, важливу роль у дослідженні 

відіграє розкриття внутрішніх механізмів, що визначають процес соціалізації 

курсантів. Під «соціалізацією особистості курсанта» ми розуміємо процес 

засвоєння і відтворення культурних цінностей, соціальних норм, а також 

самовиховання, саморозвитку і самореалізації в суспільстві, в якому живе 
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людина [158]. 

Отже, застосування історичного підходу допомагає використовувати у 

виховному процесі героїчне минуле, бойові традиції Збройних Сил України 

для патріотичного виховання курсантів, дає знання про суспільство і людину, 

витоки культури нашого народу, героїчні вчинки, видатні постаті 

українського державотворення. 

Мета як найважливіший фактор діяльності особистості виконує дві 

істотні функції: зразок кінцевого результату і вихідних умов, які спонукають 

особистість до діяльності, в тому числі патріотично спрямованої. 

Так, А. Реан розглядає мету виховання як очікувані зміни в людині (або 

групі людей), що відбуваються під впливом спеціально підготовлених і 

планомірно проведених виховних акцій і дій [188].  

О. Колодій визначає мету формування патріотизму як очікувані зміни в 

особистості, що відбуваються в процесі патріотичного виховання: 

формування патріотичної свідомості на основі знання історії, культури, 

традицій свого народу;  

формування почуття любові, співчуття, гордості за свою Батьківщину, 

вірності своїй Вітчизні, готовності піклуватися про неї; 

формування ціннісного ставлення людини до Батьківщини; 

розвитку мотивів і досвіду служіння Батьківщині; 

створення умов для успішної соціалізації тих, хто навчається, 

саморозвитку кожного з них як особистості й індивідуальності, суб’єкта 

патріотичної поведінки і діяльності [146]. 

З огляду на найважливіші положення сучасної науки вважаємо, що 

мету формування патріотизму курсантів можна визначити: 

у вузькому сенсі – як формування патріотизму у курсантів, визначення 

основних суперечностей, концептуальних основ і завдань; 

у широкому сенсі – як формування у кожного курсанта високого рівня 

патріотизму через ознайомлення з історією, героїчним минулим і 

сьогоденням України, її захисниками і творцями, допомогу в усвідомленні 



136 

 

значущості героїчних традицій, шляхів їх збереження і вдосконалення, 

залучення до соціальної діяльності, всебічну підготовку до результативної 

професійної діяльності і готовності захищати державу в мирний і воєнний 

час [158]. 

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що головною 

метою формування патріотизму курсантів є формування патріотичної 

свідомості в процесі навчання у вищому військовому навчальному закладі на 

основі формування знань про героїчну історію і минуле держави, її 

доблесних захисників, а також розвитку особистісної готовності до захисту 

Батьківщини. 

Зважаючи на поставлену мету, сформулюємо завдання щодо 

формування патріотизму як особистісної якості курсантів: 

на основі цілеспрямованої державної політики, ведення військово-

патріотичної роботи адміністрацією в освітньому середовищі вищого 

військового навчального закладу, державними і громадськими організаціями 

в інтересах формування у курсантів високого рівня патріотизму, що 

виявляється в патріотичній поведінці, високій успішності і подальшій 

професійній діяльності; 

вдосконалення наявної в закладі вищої освіти системи патріотичного 

виховання, її орієнтування на активне застосування виховних можливостей 

державних структур, громадських організацій міста і військових частин 

гарнізону; 

формування і розвиток кожного курсанта як особистості сучасного 

типу – справжнього громадянина-патріота, здатного досягати поставлених 

цілей, самостверджуватися, саморозвиватися і самореалізовуватися, 

враховуючи не тільки особисті інтереси, а й інтереси вищого військового 

навчального закладу, соціуму, держави; 

застосування курсантами в своїй життєдіяльності вимог законів 

України, сутнісних положень патріотизму, осягнення його історичних 

коренів і їх зв’язку із сучасним життям, навчанням, військовою службою; 
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виховання любові до своєї Батьківщини як основи патріотизму 

особистості, прищеплення почуття самовідданого служіння українському 

народові; 

формування національної самосвідомості, толерантності, шанобливого 

ставлення до представників інших народів і релігій; 

виховання у кожного курсанта потреби до вивчення історії і традицій 

держави, цінностей культури, прагнення до активної участі в культурному 

житті; 

формування і розвиток у курсантів моральної та психологічної 

готовності до забезпечення особистої, громадської та державної безпеки, 

захисту України, вірності конституційному обов’язку, особистому прикладу 

у прояві патріотизму; 

утвердження у свідомості і почуттях курсантів соціально значущих 

патріотичних цінностей, поглядів, переконань, поваги до позитивних 

традицій минулого України, підвищення престижу державної та військової 

служби [159]. 

На основі проведеного аналізу можемо зробити висновок, що цільовий 

блок визначає головну мету формування патріотизму курсантів у процесі 

навчання у вищому військовому навчальному закладі на основі формування 

знань про героїчну історію і минуле держави, його доблесних захисників, 

розвиток особистісної готовності до захисту Батьківщини, формування 

світогляду військовослужбовця, сукупності правових, психологічних, 

військово-спрямованих знань, а також забезпечення розвитку моральних, 

психологічних, духовних та етичних якостей особистості. 

У діагностичному блоці сконструйованої нами моделі необхідно 

визначити вихідний рівень патріотизму курсантів, знання ними історії і 

традицій держави, а також проаналізувати отримані дані. 

У сучасній науці різні аспекти методів діагностики висвітлювали 

М. Корольчук, В. Осьодло [189], Т. Перепелюк [190], Ю. Чала [191]. І. Галян 

[192], Л. Бурлачук [193], О. Бацилєва [194], К. Інгекамп [195] та ін. 
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Так, німецький учений К. Інгекамп стверджує, що найважливішим 

досягненням діагностування є забезпечення вивчення освітнього процесу, 

сприяння «виявленню передумов, умов і результатів педагогічного процесу з 

метою його оптимізації та обґрунтування результатів для розвитку 

суспільства» [195].   

У нашому дослідженні ми будемо вважати, що психологічне 

діагностування – це індивідуальне дослідження здібностей, особливостей і 

якостей особистості. Психологічна діагностика – одна з галузей 

психологічної науки, яка розробляє проблеми конструювання методів і 

методик оцінювання, вимірювання, класифікації психологічних і 

психофізіологічних особливостей людей, а також використання цих методів і 

методик на практиці. Можна виділити дві функції психологічної діагностики 

– наукову і практичну. Наукова функція психологічної діагностики 

характеризує її як науково-дослідну галузь і є діяльністю з конструювання 

психодіагностичних методик. Психодіагностичні методики – це специфічні 

психологічні засоби, призначені для вимірювання та оцінювання 

індивідуально-психологічних особливостей людей. Через те, що їх 

використовують у практичних цілях, до них висуваються особливі вимоги, 

пов’язані з підвищенням точності та об'єктивності показників, вони 

розробляються за певними правилами і перевіряються за рядом критеріїв. Це 

робиться насамперед для того, щоб оцінити їх якість і практичну корисність, 

придатність для вирішення прикладних завдань. Практична функція 

психодіагностики реалізується практичними психологами, які 

використовують діагностичні методики. Практики звертаються до неї, коли 

стикаються з завданнями, для вирішення яких потрібно враховувати 

індивідуально-психологічні особливості людей або враховувати психологічні 

відмінності між групами людей, об'єднаних за якоюсь ознакою. 

Психодіагности-практики вимірюють, аналізують, оцінюють індивідуальні 

особливості людини або виявляють групові відмінності [188]. 

Отже, діагностика рівня сформованості патріотизму особистості 



139 

 

курсантів – це найважливіший компонент проведення дослідження, що дає 

змогу досліднику встановити дійсний вихідний рівень патріотизму 

курсантів, отримати початкові дані, необхідні для проведення 

формувального експерименту, провести моніторинг у ході формувального 

експерименту, а також визначити підсумковий рівень сформованості 

патріотизму [196]. 

Проєктувальний блок сформованої моделі призначений для створення 

психолого-педагогічних умов формування патріотизму курсантів, а також 

розроблення необхідного інструментарію. Результатом є створення Цільової 

програми формування патріотизму військовослужбовців «Патріот України» 

(додаток Б), яка визначає проведення об’єднаного задумом і метою комплексу 

заходів патріотичної спрямованості, покликаних забезпечити вирішення 

основних завдань у сфері формування патріотизму військовослужбовців. 

Програма передбачає формування і розвиток соціально значущих цінностей, 

світогляду військовослужбовця, сукупності правових, психологічних, 

військово спрямованих знань, а також забезпечення розвитку моральних, 

психологічних, духовних, етичних якостей особистості в освітньому процесі 

та в позанавчальний час. Саме тому заходи програми скомпоновано за 

трьома компонентами: когнітивним, мотиваційним і діяльнісним [196]. 

Організаційний блок моделі передбачає проведення комплексу заходів 

із реалізації Цільової програми в освітньому процесі вищого військового 

навчального закладу. У ході проведення заходів програми та формування 

системи соціально-психологічних установок слід ураховувати не лише 

трикомпонентну структуру формування (індивідуальний рівень, рівень 

підрозділу, рівень військової частини), а й психологічні особливості 

категорії, з якою їх буде проведено. Заходи програми можуть бути 

інтегровані у план освітньої діяльності та план морально-психологічного 

забезпечення вищого військового навчального закладу. Більшість заходів у 

вигляді екскурсій, вікторин, круглих столів, лекцій, тренінгів, коучів можна 

проводити у вихідні дні за відповідними планами. Для реалізації Цільової 
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програми слід передбачити близько 200 аудиторних і позааудиторних годин. 

Заходи за блоками компонентів програми можна коригувати відповідно до 

територіального розміщення військової частини (установи, закладу), 

специфіки діяльності, категорій курсантів [196]. 

Контрольно-оцінний блок моделі сформовано для організації 

контролю, оцінювання результатів і подальшого коригування Цільової 

програми формування патріотизму у курсантів. 

При цьому ми керувалися такими положеннями: 

контрольно-оцінні дії є найважливішою умовою підвищення 

результативності проведеної військово-патріотичної роботи; 

контроль необхідний для отримання зворотної інформації про хід 

процесу формування патріотизму; 

результативність процесу формування патріотизму передбачає 

наявність якісних змін у рівні розвитку патріотизму курсантів [157]. 

Ґрунтуючись на загальноприйнятому рівневому підході до оцінювання 

патріотизму курсантів, в інтересах дослідження необхідно визначити 

систему критеріїв і показників. 

Таким чином, ми повністю розробили модель формування патріотизму 

у курсантів і розкрили зміст блоків сформованої моделі. Найважливішим 

здобутком пропонованої моделі є цілісність подання інформації про процес 

патріотичного виховання курсантів. Сформованість моделі дає змогу 

перевірити її на практиці, встановити ступінь її функціонування і 

працездатності [158]. 
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2.2. Розроблення критеріїв, показників та опис методів дослідження 

патріотизму курсантів вищих військових навчальних закладів 

 

Тривалий конфлікт на Сході України, проведення реформування ЗС 

України та розвиток особливого партнерства з Організацією 

Північноатлантичного договору з метою набуття повноправного членства 

України в НАТО та посилення спроможностей Збройних Сил України, інших 

органів сектору безпеки і оборони вказує на необхідність формування нової 

парадигми поняття національних та загальнолюдських цінностей 

формування патріотизму військовослужбовців, а саме курсантів вищих 

військових навчальних закладів. 

Формування патріотизму – це складний тривалий процес, до якого 

залучені майже всі соціальні інститути: родина, школа (військовий ліцей), 

заклади вищої освіти, у тому числі вищі військові навчальні заклади. В 

процесі освітньої діяльності та позааудиторній роботі у курсанта формуються 

патріотичні погляди та переконання. 

Для виявлення ефективності та дієвості моделі формування 

патріотизму курсантів необхідно визначити основні критерії і показники, що 

уможливлюють вимірювання рівня його сформованості. Саме тому вважаємо 

за необхідне розкрити сутність понять «критерій» та «показники». 

Аналіз наукової та методичної психолого-педагогічної літератури, що 

поняття «показники» і «критерії» науковці застосовують неоднозначно, а 

часто й підміняють їх. 

Поняття «критерій» (від грец. kriterion – засіб для судження) у сучасній 

науковій практиці має кілька тлумачень: 

мірило для оцінювання предмета чи явища; ознака, яку беруть за 

основу класифікації [197]; 

набір якісних характеристик, використовуваних для винесення 

судження або як інструмент оцінювання [198]; 
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найзагальніша сутнісна ознака, на основі якої оцінюють, порівнюють 

реальні досліджувані явища, при цьому ступінь вияву, якісна сформованість, 

визначеність критерію виражаються в конкретних показниках, які 

характеризуються рядом ознак [199]; 

ознака, завдяки якій відбуваються оцінювання, визначення або 

класифікація явища чи процесу [200]. 

Аналіз наукової літератури з проблеми формування патріотизму 

показав, що єдиних методологічних і методичних позицій з питання критеріїв 

оцінки також не існує. 

критерії для оцінювання результативності формування патріотизму 

курсантів, може бути декілька або один – загальний; 

критерій особистісного, загального й інтегрального рівня, в залежності 

від дослідження різних сторін психолого-педагогічного процесу; 

ефективність формування патріотизму курсантів бажано оцінювати за 

заздалегідь розробленими критеріями, що дасть змогу з певною вірогідністю 

визначити ефективність виконаної роботи. 

Отже, у нашому дослідженні критерій застосовано як «засіб перевірки» 

результативності заходів формування патріотизму курсантів, сукупність 

властивостей особистості, на підставі яких можна визначити ефективність і 

якість патріотичного виховання. Зміст критерію розкрито через сукупність 

показників, які конкретизують ефективність заходів військово-патріотичної 

роботи. 

Показник є проявом критерію на певному етапі розвитку патріотизму. 

У цьому сенсі критерій є незмінним, на відміну від показників. 

Найчастіше під поняттям «показник» розуміють: 

свідчення, доказ, ознаку чого-небудь; 

наочні дані про результати якоїсь роботи, якогось процесу; дані про 

досягнення в чому-небудь; 

дані, які вказують на кількість чого-небудь [197-199]. 

Патріотизм як складне інтегральне психологічне і соціально-
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психологічне явище містить три аспекти: когнітивний (знання, уявлення), 

емоційний (ставлення, почуття) і поведінковий (готовність до дії, установка 

й безпосередні дії). Отже, розвиток патріотизму не зводиться тільки до 

виховання любові до Батьківщини (хоча із цього починається), а передбачає 

системно-комплексну діяльність усіх соціальних інститутів суспільства із 

формування патріотизму як системи якостей особистості. 

На підставі загальноприйнятих підходів для оцінювання формування 

патріотизму курсантів було визначено систему критеріїв і показників. 

Значущість критеріїв патріотичного виховання визначена такими 

потребами: 

оцінювання ступеня вирішення завдань, що стоять перед суб'єктами 

патріотичного виховання курсантів у освітньому середовищі; 

перевіркою відповідності діяльності суб’єктів процесу патріотичного 

виховання до виховних цілей і висунутих завдань; 

достовірністю оцінювання досягнутих результатів. 

Отже, критерій є оцінним елементом конкретного феномена, в 

нашому випадку – патріотизму курсантів в освітньому середовищі. З огляду 

на це визначимо основні компоненти, показники та критерії патріотизму 

курсантів, які уможливлюють вимірювання їхнього рівня сформованості. 

І. Шкільна під час діагностування рівня патріотичного виховання 

молоді запропонувала наступні критерії:  

когнітивний – визначає ціннісне ставлення до Батьківщини, 

національну ідентифікацію, розуміння та усвідомлення свого місця та ролі в 

житті України, поваги до державних атрибутів і традицій українського 

народу, знання своїх прав і обов’язків, відображених у законах України, 

знання основних державних інституцій і принципів демократії;  

процесуально-діяльнісний – характеризує активну участь у житті 

школи, органах самоврядування, толерантне ставлення до представників 

різних культур, народностей, віросповідань, готовність відстоювати інтереси 

України і протистояти антиукраїнській ідеології, відстоювати свої права і 
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свою громадську позицію; 

ціннісно-смисловий – містить вияв інтересу до історії і культурно-

духовної спадщини українського народу, його мови, традицій, звичаїв і 

моралі, повагу до людей, які проживають і працюють в Україні, інтерес до 

життя в країні та роботу над собою; 

рефлексивний –  відображає основні мотиви патріотизму в молоді 

(гуманістичні, егоїстичні, конформістські), які впливають на вибір стратегії 

поведінки, самосприйняття та саморегуляції поведінки, усвідомлення себе 

громадянином і патріотом України [201]. 

О. Стьопіна пропонує критеріями діагностування ефективності 

патріотичного виховання вважати такі: 

1) динаміка особистісного патріотичного ставлення до Батьківщини 

(діагностується за змістом патріотичних і духовно-моральних суджень 

студентів); 

2) динаміка поглиблення знань вітчизняної історії, культури, 

мистецтва, традиційних духовно-моральних засад і цінностей народу України 

(діагностується за академічною успішністю з предметів гуманітарного циклу 

та за якістю відповідей на питання спеціально розроблених анкет);  

3) динаміка зростання добровільної участі студентів у патріотично 

спрямованій діяльності, зорієнтованій на збереження та збагачення духовних 

і матеріальних надбань народу України (діагностується за кількісними 

показниками участі студентів у виховних заходах);  

4) домінуючий тип самоідентифікації особистості (діагностується за 

аналізом результатів анкетування та творчих робіт студентів) [135]. 

А. Левицька досліджуючи патріотичну вихованість майбутніх офіцерів-

прикордонників визначила такі критерії: 

інформаційно-когнітивний – характеризує рівень знань патріотичного 

характеру; 

мотиваційно-творчий – становить мотиваційну основу патріотичної 

вихованості майбутнього офіцера-прикордонника, визначає спрямованість і 
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структуру життєво важливих для нього цілей;  

діяльнісно-аналітичний – відображає наявність умінь і навичок 

патріотичного виховання, втілення військових традицій у повсякденну 

діяльність майбутнього офіцера-прикордонника [202]. 

Відповідно до визначених критеріїв відображено показники 

оцінювання, зокрема інформаційно-когнітивний критерій характеризується: 

рівнем засвоєння військових традицій; 

знанням сучасних важливих подій в Україні, виробленням власної 

позиції стосовно цих подій; 

знанням рідної мови; 

знанням свого родоводу, культури, символіки та мистецтва; 

здатністю оцінювати патріотичну вихованість підлеглих. 

Основними показниками оцінювання мотиваційно-творчого критерію 

є: 

свідоме ставлення до участі у розбудові незалежної держави, зміцненні 

її авторитету на світовій арені, службі на користь українського народу; 

усвідомлення значущості військових традицій для результативності 

майбутньої професійної діяльності; 

прагнення до самовдосконалення особистості, поглиблення знань 

військових традицій. 

Основними показниками оцінювання діяльнісно-аналітичного 

критерію є: 

успішність курсанта у вивченні військових традицій; 

уміння застосовувати військові традиції у  службовій діяльності; 

здатність впливати на формування нових військових традицій в 

підпорядкованому підрозділі; 

уміння самостійно організовувати процес патріотичного виховання на 

військових традиціях серед підлеглих [202]. 

На основі аналізу наукових праць визначимо систему критеріїв та 

показників. Для нашого дослідження когнітивний компонент відображає 
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знання курсантами історії, традицій і культури, вміння кожним з них 

застосовувати здобуті знання на практиці. Когнітивний компонент є 

достатньо вагомим в аспекті професійного становлення 

військовослужбовця, оскільки його сутність окреслюють, насамперед, 

система знань, яка є необхідною для розвитку не тільки професійної 

придатності та компетентності, а також громадянської позиції патріота 

України.  

У різноманітних формах освітньої діяльності курсанти отримують свої 

знання про Закони України, про громадянський обов’язок, про 

взаємозалежність їх як громадян і суспільства. Це, в свою чергу, сприяє 

також формуванню їхньої культури, тим самим, у подальшій життєдіяльності 

кожен із них виступає як носій особистісної культури, яка, як наголошував 

Л. Виготський, відрізняється від усього накопиченого багатства культури 

тим, що завжди несе в собі уявлення про умови, засоби і цілі, мотиви і 

потреби, характерні саме для даної особистості в даний момент і в даному 

суспільстві [203]. 

Пізнавальний показник когнітивного компонента характеризується 

певними критеріями: знання про патріотизм, патріотичне виховання, 

сутність патріотичної діяльності, розуміння понять «Батьківщина», 

«військовий обов’язок», «честь», «гідність», «мужність», історії і традицій, 

героїв-захисників і почесних громадян, патріотів України, знання та повага 

до Конституції України, державної символіки. 

Мотиваційний компонент є особливо актуальним щодо вивчення 

мотиваційної спрямованості професійної підготовки майбутніх фахівців. 

Загалом, за визначенням академіка І. Зязюна, мотиви – це явище динамічне, 

на яке впливають ті зрушення, що відбуваються у внутрішній структурі 

особистості, а також у зовнішніх обставинах її життєдіяльності. Кожному 

віковому етапу розвитку людини притаманні специфічні мотиваційні 

замовлення [204]. 
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У нашому дослідженні ми поділяємо мотиви на зовнішні й внутрішні. 

Зовнішніми мотивами є прагнення до суспільного визнання, до матеріальних 

привілеїв і високих соціальних позицій, прагнення до лідерства. Останнє 

часто також виступає внутрішнім мотивом, оскільки зовнішнє схвалення, яке 

виявляється у різних видах діяльності курсантів, не завжди враховує власні 

наміри, задуми. Внутрішніми мотивами визначаємо мотиви 

самоствердження, самовираження, самореалізації. Досягнення успіху 

курсантами в освітній діяльності теж кваліфікуємо як внутрішній мотив. 

Саме цей мотив є спонуканням до зацікавленості, здивування, відчуття 

нового, упевненості у правильності напрямку діяльності та здатністю довести 

розпочату діяльність до логічного завершення. Саме ці мотиви, за академіком 

О. Леонтьєвим, є ядром особистості [173], а пізніше, за академіком 

О. Бодальовим, – гуманістичним ядром особистості.  

Найважливішим результатом мотиваційного компонента є сформовані 

патріотичні мотиви особистості курсанта. 

Інтенціональний показник характеризує емоційно-чуттєвий стан 

патріотизму особистості. Показниками цього критерію є: ступінь 

патріотичних поглядів і переконань, патріотичної позиції курсантів; ступінь 

усвідомлення патріотичних цінностей;  ступінь позитивного ставлення до 

внутрішньої ситуації в країні; ступінь розуміння міжнародної та військово-

політичної обстановки; ступінь емпатії і толерантності. 

Найважливішим результатом емоційно-чуттєвого компонента є 

сформована патріотична позиція, яка характеризується стійкими 

патріотичними поглядами і переконаннями. 

Мотиваційно-ціннісний показник характеризує домінуючі мотиви 

соціально значущої навчальної і трудової діяльності, пов’язаної з діями на 

благо Батьківщини. Конкретними показниками цього критерію є: рівень 

сформованості патріотичного ідеалу у кожного курсанта;  сприйняття себе як 

суб’єкта історії; потреба в самовихованні як патріота на основі розвитку 

соціально значущих мотивів і цінностей; потреба у фізичному розвитку і 
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фізичному самовдосконаленні. 

Діяльнісний компонент відображає поведінку і дії особистості 

курсанта, реальний прояв патріотичної позиції, громадянської 

відповідальності в період навчання, ставлення до обов'язків курсанта, 

громадської та політичної активності. Показниками діяльнісного критерію є: 

рівень активності у громадському житті міста, ВВНЗ і патріотичних заходах;  

рівень результативності в навчанні і дисципліні як фактор реалізації знань 

про історію і традиції країни; рівень вихованості, культури, морально-

психологічної підготовленості; рівень фізичної підготовленості; рівень 

готовності до військової служби. 

Діяльнісний показник характеризує вольові якості особистості курсанта 

та сформованість умінь у патріотичній діяльності для досягнення намічених 

цілей, способів і засобів їх досягнення. Це потребує вагомих вольових 

зусиль, тобто розвиток навичок має перебувати на рівні підсвідомості, або ж 

свідомо опрацьовувати інформацію відповідно до власних переконань. Таким 

чином має місце визначення рівня результативності дій курсантів під час 

освітнього процесу. 

Найважливішими є особистісні компетенції курсанта, пов’язані не 

лише з його майбутнім проходженням військової служби на посадах 

офіцерського складу, а, насамперед, з морально-особистісними утвореннями, 

тобто діями, поведінкою, для якої характерно патріотичне спрямування, 

тобто те, що, врешті-решт, постає визначальним спонуканням до захисту 

своєї Батьківщини, любові до рідного краю, шанування історичного 

минулого тощо. 

Найважливішим результатом діяльнісного компонента є патріотична 

діяльність і поведінка курсанта, що вказують на його патріотичні 

переконання та наявність патріотичної позиції. 

Система критеріїв і показників оцінювання патріотизму курсантів є 

сукупністю діагностичних та оцінних процедур, що забезпечують на єдиній 

основі оцінювання рівня оволодіння тими, хто навчається Цільовою 
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програмою «Патріот України», ступеня з’ясування ними сутності 

патріотизму, особливостей його прояву у процесі навчання та особистісного 

розвитку. 

Таким чином, проведений аналіз критеріїв та показників, спираючись 

на дослідження О. Колодій, дає змогу визначити рівні сформованості 

патріотизму курсантів вищих військових навчальних закладів: 

Високий рівень визначається усвідомлення курсантами особистості як 

найвищої суспільної цінності, її неповторності та взаємозалежністю своїх 

прав і обов’язків як найвищих атрибутів державності України. Для курсантів 

властиві установки на поведінку патріотичного спрямування. Курсантів із 

цим рівнем сформованості патріотизму характеризує висока внутрішня 

мотивація (йдеться про самоствердження, самовираження і самореалізацію). 

Вони виявляють мотиви досягнення успіху в будь-яких видах діяльності, для 

них властиве виявлення мотивів взаємодопомоги. Майбутні офіцери 

характеризуються глибиною професійних та особистісних знань, вони здатні 

до інтеграції знань для подальшого здійснення майбутньої професійної 

діяльності та життєдіяльності. Характерною ознакою їхніх знань є 

системність і цілісність для виконання навчальних, наукових та громадських 

обов’язків. Курсантів з високим рівнем сформованості патріотизму вирізняє 

глибина патріотичних почуттів до Герба, Гімну, Прапора України, до 

Вітчизни, до свого народу. Їм властива емпатійність, толерантність у 

ставленні до батьків, рідних, колег по навчанню, викладачів, старших. Такі 

курсанти здатні й легко виявляють бажання, у разі потреби, прийти на 

допомогу старшим, більш слабким, молодшим. Для курсантів з цим рівнем 

сформованості патріотизму притаманною є змістовність особистісних і 

майбутніх професійних умінь, їх взаємопов’язаність. Вони вирізняються 

точністю навчально-професійних та особистісних умінь. Також виявляють 

оптимальний рівень розвиненості вмінь у пізнавальній, дослідницькій, 

науково-дослідній, волонтерській, громадській, організаторській, культурно-

дозвільній і соціально-комунікативній діяльності. Для них властива висока 
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розвиненість рефлексивних та саморегулятивних умінь (самоаналізу, 

самозобов’язання у позанавчальних та життєвих виховних ситуаціях). Вони 

здатні до рефлексії під час розроблення навчальних, навчально-наукових 

проєктів та проєкту власного особистісного зростання. 

Середній рівень сформованості патріотизму курсантів ВВНЗ 

вирізняється достатнім усвідомленням своєї цінності як особистості, власної 

неповторності, необхідності майбутньої професії. Їм притаманна достатня 

розвиненість внутрішніх мотивів (самоствердження, самовираження і 

самореалізація). Курсанти з цим рівнем сформованості патріотизму 

виявляють мотиви досягнення успіху в пізнавальній діяльності. Вони мають 

неповні знання в професійній та особистісній сферах і недостатню 

спроможність до їх інтеграції для подальшого включення у професійну 

діяльність та життєдіяльність. Знання про закони України, громадянський 

обов’язок та взаємозалежність курсанта і суспільства не є системними. 

Інтеріоризація знань курсанта у психологічну структуру його особистості для 

виконання професійних та громадських обов’язків не вирізняється 

цілісністю. Патріотичні почуття до Герба, Гімну, Прапора України, до 

Вітчизни, до свого народу, переживання щодо краси рідної природи, 

видатних пам'яток минулого, творів народного і сучасного мистецтва 

вирізняються своєю повнотою. Емпатійність, толерантність у ставленні до 

батьків, рідних, колег по навчанню, викладачів, старших виявляються 

ситуативно. Наявність бажання, у разі потреби, прийти на допомогу 

старшим, більш слабким виявляють вибірково. Для них притаманною є 

недостатня системність і змістовність особистісних і професійних умінь, їх 

взаємопов’язаність. Також характерний недостатній рівень розвиненості 

вмінь пізнавальної, дослідницької, науково-дослідної, волонтерської, 

громадської, організаторської, культурно-дозвільної й соціально-

комунікативної діяльності. Розвиненість рефлексивних та саморегулятивних 

умінь (самоаналізу, самозобов’язання у позанавчальних та життєвих 

виховних ситуаціях) є посередньою. Не завжди виявляють рефлексію під час 
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розроблення навчальних, навчально-наукових проєктів та проєкту власного 

особистісного зростання.  

Низький рівень сформованості патріотизму курсантів ВВНЗ 

вирізняється слабким усвідомленням своєї цінності як особистості, власної 

неповторності, та важливості власної майбутньої професії. У них недостатня 

розвиненість установок на поведінку патріотичного спрямування, внутрішні 

мотиви (самоствердження, самовираження і самореалізація) виявляються 

ситуативно. Таких курсантів характеризує поверховість професійних і 

особистісних знань, відсутність їх інтеграції для подальшого включення у 

професійну діяльність і життєдіяльність. Знання про закони України, 

громадянський обов’язок та взаємозалежність курсанта і суспільства 

характеризуються як недостатні. Відсутньою є системність, цілісність, 

інтеріоризація знань майбутнього офіцера у психологічну структуру його 

особистості для виконання особистісно-професійних обов’язків. Патріотичні 

почуття до Герба, Гімну, Прапора України, до Вітчизни, до свого народу 

характеризуються як індиферентні. Наявною є поверховість переживання 

щодо краси рідної природи, видатних пам'яток минулого, творів народного і 

сучасного мистецтва. Такі курсанти не завжди виявляють емпатійність, 

толерантність у ставленні до батьків, рідних, колег по навчанню, викладачів, 

старших. Відсутнє бажання, у разі потреби, надати допомогу старшим, 

молодшим, більш слабким. Відсутньою є системність і змістовність 

особистісних компетенцій та професійних умінь. Точність навчально-

професійних умінь та особистісних компетенцій у виконанні навчально-

виробничих, дослідницьких операцій їм не притаманна. Ступінь розвиненості 

вмінь у пізнавальній, дослідницькій, науково-дослідній, волонтерській, 

громадській, організаторській, культурно-дозвільній і соціально-

комунікативній діяльності є невисоким. Недостатньо розвиненими є 

рефлексивні та саморегулятивні уміння курсантів (самоаналіз, 

самозобов’язання у позааудиторній та життєвих виховних ситуаціях). Вони 
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не застосовують рефлексію під час розроблення навчальних, навчально-

наукових проєктів та проєкту власного особистісного зростання. 

Нульовий рівень сформованості патріотизму курсантів ВВНЗ 

вирізняється слабким усвідомленням своєї цінності як особистості, власної 

неповторності, та важливості власної майбутньої професії. У них відсутня 

розвиненість установок на поведінку патріотичного спрямування, внутрішні 

мотиви (самоствердження, самовираження і самореалізація) виявляються 

рідко. Знання про закони України, громадянський обов’язок та 

взаємозалежність курсанта і суспільства слабкі. Немає системності, 

цілісності, інтеріоризації знань майбутнього офіцера у психологічну 

структуру його особистості для виконання особистісно-професійних 

обов’язків. Патріотичні почуття до Герба, Гімну, Прапора України, до 

Вітчизни, до свого народу не проявляються. Вони не виявляють емпатійність, 

толерантність по відношенню до батьків, рідних, викладачів, старших, колег 

по навчанню. Відсутньою є системність і змістовність особистісних 

компетенцій та професійних умінь. Ступінь розвиненості вмінь у 

пізнавальній, дослідницькій, науково-дослідній, волонтерській, громадській, 

організаторській, культурно-дозвільній і соціально-комунікативній 

діяльності низький. Рефлексивні та саморегулятивні уміння курсантів 

(самоаналіз, самозобов’язання у позааудиторній та життєвих виховних 

ситуаціях) не розвинені. 

 

Висновки до другого розділу 

Збройні Сили України є базою формування патріотизму, мужності, 

стійкості та витримки. Сутність патріотизму виявляється в єдності 

духовності, громадянськості та соціальної активності особистості, що 

усвідомлює свою нероздільність, нерозривність з Вітчизною. За своїм 

соціально-психологічним механізмом патріотизм є особистісним утворенням, 

у якому поєднано почуття і свідомість, причетність людини до життя, долі 

своєї Батьківщини. Патріотизм має подвійний характер, тобто може бути 
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зрозумілий як базова духовна цінність загальнонаціонального рівня, що 

лежить в основі патріотичної ідеології, що є критерієм потрібного й бажаного 

в патріотичній поведінці, або система властивостей особистості (професійно 

обов'язкова для військовослужбовців), що забезпечує її готовність до 

патріотичних соціальних дій в інтересах суспільства і держави. 

Патріотизм як базова цінність загальнодержавного рівня входить до 

системи ціннісних орієнтацій особистості як професійно значущої цінності, 

дає змогу розглядати патріотизм як систему властивостей, що містить три 

основні структури: чуттєво-емоційну, духовно-ціннісну та практично-

діяльністна. Структурні компоненти характеризуються органічним 

взаємозв’язком, взаємообумовленістю, взаємодоповнюваністю. 

Наше дослідження потребує визначення критеріїв та показників 

сформованості патріотизму курсантів ВВНЗ, до яких належать: 

пізнавальний показник, що характеризуються критеріями – знання про 

патріотизм, патріотичне виховання, сутності патріотичної діяльності, понять 

«Батьківщина», «військовий обов'язок», «честь», «гідність», «мужність» і ін., 

знання історії і традицій, знання про героїв-захисників і почесних громадян, 

патріотів України, знання та повага до Конституції України, державної 

символіки; 

інтенціональний показник – ступінь патріотичних поглядів, 

переконань, позиції, усвідомлення патріотичних цінностей, позитивного 

ставлення до внутрішньої ситуації в країні, розуміння міжнародної та 

військово-політичної обстановки, емпатії і толерантності; 

мотиваційно-ціннісний показник – рівень сформованості патріотичного 

ідеалу, сприйняття себе як суб’єкта історії, потреба в самовихованні як 

патріота на основі розвитку соціально значущих мотивів і цінностей, потреба 

у фізичному розвитку і фізичному самовдосконаленні; 

поведінковий показник – рівень активності участі в громадському 

житті міста, ВВНЗ і патріотичних заходах, результативності в навчанні і 

дисципліні як фактор реалізації знань про історію та традиції, вихованості, 
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культури, морально-психологічної підготовленості, фізичної підготовленості, 

готовності до військової служби в ЗС України. 

Система критеріїв і показників оцінювання патріотизму курсантів є 

сукупністю діагностичних та оціночних процедур, за допомогою яких на 

єдиній основі визначають ступінь оволодіння тими, хто навчається Цільової 

програми «Патріот України», ступеня з’ясування ними сутності патріотизму, 

особливостей його прояву в процесі навчання й особистісного розвитку.  
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ 

ПАТРІОТИЗМУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В ОСВІТНЬОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

3.1. Організація дослідження патріотизму курсантів вищих 

військових навчальних закладів 

 

Проблема патріотизму загострилася після анексії Автономної 

Республіки Крим, тривалого збройного конфлікту на території Донецької та 

Луганської областей. Відповідно актуалізувалося завдання переосмислення 

змісту, технології та механізмів формування патріотизму громадян України, 

в тому числі військовослужбовців. 

Аналіз наукових досліджень показує, що проблема формування 

патріотизму є предметом розгляду багатьох науковців, які пропонують низку 

підходів до її вирішення, а саме: історичний, системний, аксіологічний, 

особистісний, культурологічний. 

Незважаючи на наявність значної кількості наукових напрацювань з 

проблеми патріотичного виховання, на цей час немає комплексних 

досліджень щодо формування патріотизму військовослужбовців з 

урахуванням їх психологічних особливостей. 

Нині формування патріотизму як духовно-моральної цінності, 

властивості особистості виступає пріоритетним завданням функціонування 

держави, становлення суспільства, розвитку людини. Джерелом формування 

патріотизму майбутніх офіцерів, їх професійного та морально-етичного 

становлення є не тільки суспільно-громадські, а й психологічні механізми. 

Патріотизм, що формується в особистості курсанта в освітньому процесі, як 

складний індивідуально-психологічний та соціальний феномен можна 

вважати підґрунтям, що забезпечує ефективне і цілеспрямоване формування 

професійних якостей майбутніх офіцерів. Патріотизм курсанта 
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розглядатимемо як систему сформованих у нього соціально-психологічних 

установок, які виражають ставлення курсанта до суспільної вимоги – зі 

зброєю в руках захищати Батьківщину, готовність його діяти як у майбутній 

професійній діяльності так і поза її межами на підставі національних 

інтересів. Ця система соціальних установок органічно вплетена у загальну 

психологічну структуру особистості майбутнього офіцера, її систему 

ціннісних орієнтацій [112]. 

Визначені психолого-педагогічні умови було покладено в основу 

структурно-функціональної моделі формування патріотизму, яка складається 

з таких компонентів: цільового; діагностичного; проєктувального; 

організаційного; контрольно-оцінного. Щоб перевірити дієвість моделі, 

спочатку спроєктуємо програму певних заходів, а потім перевіримо її в 

конкретних психолого-педагогічних умовах освітнього процесу вищого 

військового навчального закладу під час дослідно-експериментальної роботи. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що система 

формування патріотизму курсантів залежить від таких чинників: 

з’ясування сутності компонентів формування патріотизму, їх критеріїв 

і показників; 

розроблення моделі формування патріотизму курсантів в освітньому 

середовищі вищого військового навчального закладу; 

визначення і впровадження ефективних психолого-педагогічних умов 

формування патріотизму курсантів; 

розроблення і впровадження Цільової програми формування 

патріотизму військовослужбовців «Патріот України». 

Для перевірки висунутої гіпотези проведено емпіричну і дослідно-

експериментальну роботу, що містила три взаємозв’язаних етапи.  

На першому етапі – теоретико-пошуковому (з 2017 до 2018 року) – 

було зібрано емпіричний матеріал, проаналізовано філософську, психолого-

педагогічну літературу, нормативно-правові документи з питань патріотизму, 

розроблено концептуальні засади формування патріотизму 
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військовослужбовців, уточнено гіпотезу і завдання дослідження. 

На другому етапі – дослідно-експериментальному (з 2019 до 2020 

року.) – було проведено констатуючий етап (КЕ) експерименту, що включав 

опитування, анкетування і тестування курсантів, розроблено цільову 

програму і програму експерименту дослідження (обрано форми і методики 

дослідження, визначено терміни проведення експерименту); зібрано 

необхідні матеріали і спрогнозовано результати впровадження моделі 

формування патріотизму курсантів, а також перевірено ефективність моделі 

та Цільової програми формування патріотизму «Патріот України» на 

прикладі курсантів вищого військового навчального закладу. 

На третьому етапі – заключному (з 2020 до 2021 року) – опрацьовано та 

інтерпретовано дані формувального етапу (ФЕ) експерименту, скориговано 

гіпотезу, описано результати експерименту; результати дослідження 

впроваджено у практику й уточнено перспективи продовження дослідження. 

Дослідно-експериментальна робота мала на меті оцінювання 

ефективності результатів впровадження розроблених у цьому дослідженні 

моделі та Цільової програми.  

Розроблена програма дослідно-експериментальної роботи 

передбачала: 

проведення первинного діагностування курсантів за розробленою 

методикою формування й оцінювання рівня патріотизму курсантів в 

освітньому середовищі ВВНЗ; 

створення експериментальної (ЕГ) і контрольної груп (КГ), 

оцінювання їх однорідності, у разі потреби – коригування їх складу; 

реалізацію в освітньому процесі: в ЕГ – за моделлю та авторською 

Цільовою програмою формування патріотизму курсантів в освітньому 

середовищі; в КГ – за встановленою програмою підготовки фахівців та 

стандартними заходами плану морально-психологічного забезпечення 

вищого військового навчального закладу. 

підсумкове тестування курсантів після повного вивчення авторської 



158 

 

цільової програми «Патріот України»; 

оцінювання та інтерпретацію отриманих емпіричних даних у процесі 

експерименту. 

Для проведення експериментальної роботи було обрано актуальні 

методи дослідження:  
 

теоретичний аналіз – дав змогу проаналізувати стан досліджуваної 

проблеми і виявити особливості формування патріотизму у курсантів; 

анкетування – застосовано для отримання біографічних даних, 

визначення сформованості патріотичної спрямованості; 

бесіди – допомогли уточнити і доповнити дані, отримані іншими 

методами; 

опитування – дало змогу отримати соціологічну інформацію, необхідну 

для якісного аналізу досліджуваного контингенту; 

спостереження – застосовано для систематичного фіксування й аналізу 

поведінки і висловлювань курсантів на тему патріотизму; 

тестування – використано як точний, цілеспрямований, простий і 

однаковий для всіх випробовуваних метод. Проведено у строго 

контрольованих умовах для об'єктивного вимірювання досліджуваних 

показників психолого-педагогічного процесу; 

констатуючий етап експерименту – дав змогу вивчити реальний стан 

готовності курсантів до дій в екстремальних ситуаціях, отримані дані стали 

вихідними для підготовки і проведення формувального експерименту; 

формувальний етап експерименту – дав змогу сконструювати нове 

психолого-педагогічне явище – підвищити рівень патріотизму курсантів 

ВВНЗ. 

Для вивчення реального рівня патріотизму ми провели констатуючий 

етап експерименту з курсантами першого і четвертого курсів. Організацію 

проведення КЕ показано на рис. 3.1. 

У констатуючому етапі експерименту взяли участь 91 курсант, з ними 

було проведено бесіди, опитування, анкетування і тестування респондентів 
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(див. додаток В). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Організація проведення констатуючого експерименту 
 

Проведені бесіди й опитування показали, що у частини курсантів ВВНЗ 

спостерігається падіння інтересу до теми патріотизму. Так, 78 % 

респондентів повідомили, що не читають художню літературу на патріотичну 

тематику; 53 % не дивляться військово-патріотичні кінофільми; 67 % 

зізналися, що не знають історії України, Збройних Сил; 63% респондентів не 

змогли назвати основні традиції українського народу, Збройних Сил. 

Негативними виявилися дані про самостійний розвиток і 

вдосконалення курсантами свого рівня патріотизму. Так, 86% заявили, що 

вони не розвивають свої патріотичні якості, 64% впевнені, що в сучасних 

умовах немає потреби розвивати і підвищувати свій рівень патріотизму. 

За результатами бесід та опитувань встановлено, що 47 % курсантів 

вважають себе патріотами, 49 % ще не визначилися, а 14% респондентів 

зізналися, що не є патріотами. 
 

Для поглибленого дослідження визначеної проблеми під час підготовки 

до КЕ було підібрано діагностичний інструментарій – комплексну методику 

оцінювання патріотизму курсантів, до складу якої увійшли такі методики 

(див. додаток Г): 

1. Методика виявлення рівня розуміння курсантами сутності 

патріотизму, що дала змогу оцінити рівень патріотичної свідомості 
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респондентів: 

нульовий – 55 (60,4%); 

низький – 12 (13,2%); 

середній – 21 (23,1%); 

високий – 3 (3,3,%).  

2. Модифікована методика діагностування соціалізованості курсантів 

М. Рожкова «Сформованість патріотичних переконань», що дала змогу 

оцінити рівень патріотичної свідомості курсантів: 

нульовий (до 1 бала) – 7,7 %; 

низький (від 1 до 1,9 бала) – 15,3 %; 

середній (від 2 до 3 балів) – 49,5 %; 

високий (вище 3 балів) – 27,5 %. 

Як бачимо лише у 27,5% опитуваних високий рівень патріотичної 

свідомості, патріотичної переконаності. У той же час у більшості - 49,5% - 

середній рівень і у 23% неприпустимий (низький і нульовий). 

3. Методика виявлення рівня активності курсантів у патріотичній 

діяльності (Н. Адаєвої), що дала змогу оцінити ступінь участі в патріотичній 

діяльності і поведінку курсантів: 

нульовий (від 0 до 10 балів) – 14 (15,4 %); 

низький  (від 10 до 20 балів) – 30 (33 %); 

середній (від 20 до 30 балів) – 36 (39,5 %); 

високий (від 30 до 40 балів) – 11 (12,1 %). 

Аналіз отриманих даних дає змогу стверджувати, що курсанти мало 

активні в патріотичній діяльності. Більше 48% з них ухиляються від участі в 

патріотичних заходах, намагаються уникати доручень і завдань у цій сфері 

діяльності.  Близько 40% без особливого бажання і епізодично беруть участь 

в патріотичній роботі. І тільки 12% зацікавлено і системно беруть участь в 

будь-яких заходах патріотичної спрямованості. 

4. Методика виявлення ціннісних орієнтацій особистості модифікована 

методика ранжування цінностей (М. Рокіча, В. Ядова) – дала змогу оцінити 
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рівень патріотичної спрямованості курсантів: 

нульовий (від 179 до 189 балів) – 0 (0%); 

низький (від 101 до 178 балів) – 17 (18,7%); 

середній (від 89 до 100 балів) – 33 (36,3%); 

високий (від 28 до 88 балів) – 41 (45%). 

Загальний аналіз отриманих даних показує, що у 18,7% курсантів 

низький рівень патріотизму, у 36,6% середній і у 45% високий. 

5. Анкетування за авторською «Анкетою-опитувальником для вивчення 

особливостей патріотичного виховання курсантів ВВНЗ» дало змогу 

встановити такі дані (можна було вибрати кілька варіантів відповідей): 

42% респондентів знають історію України з розповідей членів сім’ї;  

14% – з літературних джерел та шкільної програми; 

23% – з документальних і художніх фільмів; 

14%; – від ветеранів війни; 

44% – з екскурсій в музеях, інших експозицій; 

18% – з Інтернету. 

При цьому 22% респондентів вважали за краще самостійно 

ознайомлюватися з історією за документами архівів, музеїв та літературних 

джерел; 14% повідомили, що краще сприймають інформацію з історичних 

лекцій, розповідей екскурсоводів з демонструванням документів та 

експонатів історичних експозицій; для 12% систематичні заняття (лекторії, 

кінофестивалі, конференції, зустрічі з ветеранами тощо), присвячені 

висвітленню історії, є кращим джерелом отримання знань; 32% заявили, що 

активно беруть участь у проведенні різних культурно-дозвільних заходів, 

присвячених вивченню та обговоренню історії. 

Підсумковий аналіз вихідних даних дав змогу констатувати, що 

ставлення курсантів ВВНЗ до проблеми патріотизму неоднозначне: 

у більшості респондентів (53%) виявлено низький рівень патріотизму; 

понад 60% курсантів не знають історії та славних традицій держави і не 

цікавляться ними, не використовують культурно-історичний потенціал міста 
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для розвитку і вдосконалення свого рівня патріотизму; 

більшість курсантів виявляють інтерес до інформації про героїчну 

історію і традиції столиці, що може стати основою для формування 

патріотичної свідомості, залучення до активної патріотичної діяльності і 

підвищення їх рівня патріотизму. 

Отримані дані стали вихідними для підготовки і проведення 

формувального експерименту. 
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3.2. Аналіз та інтерпретація результатів дослідно-

експериментальної роботи 

Подальше проведення дослідження передбачає перевірку 

працездатності й ефективності розробленої моделі формування патріотизму 

курсантів в освітньому середовищі вищого військового навчального закладу, 

авторської Цільової програми формування патріотизму курсантів «Патріот 

України» [205]. 

В експерименті на різних етапах брали участь 180 курсантів  

Військового інституту Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка першого та четвертого курсів, які навчаються за спеціальностями: 

«психологія», «політологія», «журналістика», «зв'язки з громадськістю», 

«фінанси та кредит», «правознавство», «геоінформаційні системи і 

технології». Участь курсантів в експерименті була добровільною і 

передбачала повну анонімність. 

Для проведення експерименту було створено дві паралелі груп: 

експериментальні – ЕГ-1 (23 чол.) та ЕГ-2 (24 чол.); 

контрольні – КГ-1 (31 чол.) і КГ-2 (11 чол.). 

Первинні і повторні дані обстеження експериментальних і контрольних 

груп наведено в додатку Д. 

Підсумкові результати емпіричних даних було визначено, як окремо за 

кожним показником і компонентом патріотизму, так і в цілому (табл. 3.2.1), 

що вказує на достовірність всебічної математичної перевірки висунутої 

гіпотези. 

Таблиця 3.2.1 

Оцінні методики за показниками компонентів формування патріотизму 

Компоненти Показники Оцінні методики Методики 

оцінювання 

статистичної 

достовірності і 

значущості 

Когнітивний  Розуміння сутності 

патріотизму 

Методика 

Н. Агапової 

u-критерій 

Манна-Уїтні 
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Продовження таблиці 3.2.1 
Компоненти Показники Оцінні методики Методики 

оцінювання 

статистичної 

достовірності і 

значущості 

Когнітивний Сформованість 

патріотичних 

переконань 

Методика 

М. Рожкової  

Критерій 

Фішера, критерій 

Колмогорова – 

Смирнова 

Інтерес до вивчення 

історії України 

Авторське 

анкетування 

u-критерій 

Манна-Уїтні 

Мотиваційний Патріотична 

спрямованість: ціннісна 

орієнтація особистості 

Методика 

М. Рокича та 

В. Ядова 

Кореляція 

Спірмена,  

t-критерій 

Вілкоксона 

Інтерес до вивчення 

історії України 

Авторське 

анкетування 

u-критерій 

Манна-Уїтні 

Діяльнісний Активність 

патріотичної діяльності 

Методика 

Н. Агапової 

Критерій 

Стьюдента, 

критерій 

Колмогорова – 

Смирнова 

Інтерес до вивчення 

історії України 

Авторське 

анкетування 

U-критерій 

Манна-Уїтні 

Військово-патріотичне 

виховання на бойових 

традиціях 

Методика 

С. Томіліної 

Критерій 

Стьюдента, 

u-критерій 

Манна-Уїтні  

 

Позитивні зміни і їх статистична достовірність за кожним показником 

під час проведення експерименту наведено в додатку Д і в табл. 3.2.2. 

За показником «Розуміння сутності патріотизму» спостерігається 

позитивна динаміка: високий рівень сформованості патріотизму 

респондентів ЕГ підвищився на 80% при одночасній відсутності 

респондентів з нульовим рівнем.  

За показником «Сформованість патріотичних переконань» в ЕГ 

відсутні респонденти з низьким і нульовим рівнем сформованості 

патріотизму в порівнянні з КГ. Також зафіксовано збільшення кількості 

особового складу ЕГ з високим (на 76,1 %) рівнем сформованості 

патріотизму. 

За рештою показників авторської моделі теж спостерігається 
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підвищення кількості респондентів ЕГ з високим рівнем сформованості 

патріотизму (від 11,3 % до 35,1 % у відповідності до даних). 

Таблиця 3.2.2 

Зведені емпіричні дані за всіма показниками авторської моделі 

Показники Етап 

експерименту 

Рівень (%) Кількіст

ь 

респонд

ентів 

Високий  Середній  Низький Нульовий  

Оцінювання 

патріотизму 

КЕ 16,7 41,3 42 0 91 

ФЕ 28,3 52,9 18,8 0 91 

Розуміння 

сутності 

патріотизму 

КЕ 3,3 23,1 13,2 60,4 91 

ФЕ 

Всі 49 38 4 8 89 

КГ 7,1 69 7,1 16,8 42 

ЕГ 87,2 10,7 2,1 0 47 

Сформованість 

патріотичних 

переконань 

КЕ 27,5 49,5 15,3 7,7 91 

ФЕ Всі 44,9 53,9 1 0 89 

КГ 4,7 92,9 2,4 0 42 

ЕГ 80,8 19,1 0 0 47 

Активність 

патріотичної 

діяльності 

КЕ 12,1 39,5 33 15,4 91 

ФЕ 47,2 48,3 4,5 0 89 

Патріотична 

спрямованість: 

ціннісна 

орієнтація 

особистості 

КЕ 45,1 36,3 18,6 0 91 

ФЕ Всі 67,5 21,3 11,2 0 89 

КГ 62,5 22,9 14,6 0 42 

ЕГ 
73,2 19,5 7,3 0 47 

Військово-

патріотичне 

виховання на 

бойових 

традиціях 

КЕ 30,8 59,3 9,9 0 91 

ФЕ Всі 68,5 31,5 0 0 89 

КГ 59,5 40,5 0 0 42 

ЕГ 
76,6 23,4 0 0 47 

 

Статистичну значущість позитивної динаміки емпіричних результатів 

за підсумками експерименту підтверджено у процесі проведення розрахунків 

за критерієм 𝑋2 Пірсона. Методику розрахунку наведено в додатку Д. 

У нашому випадку 𝑋емп
2  перевищує критичне значення (додаток Д), що 

дає змогу стверджувати, що рівень сформованості патріотизму у 

респондентів підвищився на формувальному етапі (табл. 3.2.3).  

Так, на 26,6% збільшилася кількість респондентів, які мають високий 

рівень сформованості патріотизму, а кількість респондентів, які займали 
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нульовий рівень, зменшилася на 15%. 

Таблиця 3.2.3. 

Підсумкові результати за всіма показниками на початок і кінець 

експерименту 

Етап експерименту Рівні сформованості патріотизму (%)  

Високий Середній Низький Нульовий Кількість 

респондентів 

Констатуючий 20,9 37,9 24,4 16,8 91 

Формувальний 47,6 42,9 7,9 1,6 89 

 

Якісні зміни відбулися за рахунок позитивної динаміки в 

експериментальній групі курсантів (рис 3.2.) після участі в авторській 

програмі, наведеній у додатку Б.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2 – Порівняльні результати патріотизму експериментальної і 

контрольної груп на формувальному етапі експерименту 

 

Кількість респондентів із високим рівнем сформованості патріотизму в 

групі, де цілеспрямовано було проведено заходи за авторською програмою, 

перевищує кількість респондентів контрольної групи із високим рівнем 

сформованості патріотизму більш ніж на 40%.  

Курсантів, байдужих до долі Батьківщини і свого народу, в 

експериментальній групі не виявилося. Розглянемо результати емпіричних 

даних диференційовано за кожним ключовим компонентом (табл. 3.2.4). 
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Таблиця 3.2.4 

Підсумкові результати респондентів за кожним компонентом на початок  

і кінець експерименту 

Компоненти  Етап 

експерименту 

Рівень (%) Кількість 

респонден

тів 

Високий  Середній  Низький Нульовий  

Когнітивний КЕ 27,8 39,2 10,2 22,8 91 

ФЕ Всі 61,2 34 2,1 0 89 

КГ 31,1 60,2 3,2 0 42 

ЕГ 88,6 10,7 0,7 0 47 

Мотиваційний КЕ 46,2 39,6 14,3 0 91 

ФЕ Всі 68 26,4 5,6 0 89 

КГ 57,5 35,3 7,3 0 42 

ЕГ 78,1 18,3 3,7 0 47 

Діяльнісний КЕ 28,6 44 19,8 7,7 91 

ФЕ Всі 57,9 39,9 2,3 0 89 

КГ 27,4 67,9 14,8 0 42 

ЕГ 85,2 14,8 0 0 47 

 

За когнітивним компонентом на 57,5 % збільшилась кількість 

респондентів з високим рівнем сформованості патріотизму із одночасним 

зменшенням кількості респондентів із низьким рівнем на 2,5 %. 

Дані за мотиваційним компонентом свідчать про збільшення числа 

респондентів зі складу ЕГ з високим рівнем сформованості патріотизму на 

20,6 %. Також зменшилась кількість респондентів із низьким рівнем 

патріотизму на 3,6 %. 

На 57,8 % збільшилась кількість респондентів з високим рівнем 

сформованості патріотизму за діяльнісним компонентом, що свідчить про 

зростання активності досліджуваних в заходах патріотичної спрямованості. 

Рівень показників когнітивного компонента патріотизму курсантів: 

«Розуміння сутності патріотизму», «Сформованість патріотичних 

переконань», «Інтерес до вивчення історії України» (див. додаток Г) у всіх 

групах, які брали участь в експерименті, підвищилися. 

Незважаючи на позитивну динаміку у всіх спостережуваних групах, 

найкращий результат за когнітивним компонентом (88,6 % респондентів із 

високим рівнем) отримано у збірній команді експериментальних груп на 
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формувальному етапі експерименту (табл. 3.2.5). 

Таблиця 3.2.5. 

Підсумкові результати за когнітивним компонентом 
Показники  Етап 

експерименту 

Рівень (%) Кількість 

респондентів 

Високий  Середній  Низький Нульовий  

Розуміння 

сутності 

патріотизму 

КЕ 3,3 23,1 13,2 60,4 91 

ФЕ Всі 49 38 5 8 89 

КГ 7,1 69 7,1 16,8 42 

ЕГ 87,2 10,7 2,1 0 47 

Сформованіс

ть 

патріотичних 

переконань 

КЕ 27,5 49,5 15,3 7,7 91 

ФЕ Всі 44,9 53,9 1,2 0 89 

КГ 4,7 92,9 2,4 0 42 

ЕГ 80,9 19,1 0 0 47 

Інтерес до 

вивчення 

історії 

України 

КЕ 72,5 27,5 0 0 91 

ФЕ Всі 91 9 0 0 89 

КГ 85,7 14,3 0 0 42 

ЕГ 95,7 4,3 0 0 47 

Загальні 

результати за 

когнітивним 

компонентом 

КЕ 27,8 39,2 10,2 22,8 91 

ФЕ Всі 61,2 34 2,1 2,7 89 

КГ 31,1 60,2 3,2 5,6 42 

ЕГ 88,6 10,7 0,7 0 47 

 

Збільшення числа респондентів ЕГ з високим рівнем за показниками 

когнітивного компоненту «Розуміння сутності патріотизму» на 80,1 % та 

«Сформованість патріотичних переконань» на 76,2 % в порівнянні з 

досліджуваними з числа КГ переконливо свідчить про сформованість у 

респондентів ЕГ системи знань, яка є необхідною для розвитку не тільки 

професійної придатності та компетентності, а також громадянської позиції 

патріота України.  

Рівень розуміння сутності патріотизму курсантами експериментальної 

групи підвищився до 87,2 %, причому кількість курсантів, які виявили 

низький рівень розуміння сутності патріотизму під час констатуючого 

експерименту, вдалося звести до 2%, при цьому 24% з поміж осіб 

контрольної групи, на жаль, не отримали необхідної поінформованості про 

сучасне розуміння патріотизму його зміст і суть. 

Позитивну тенденцію до усвідомленості досліджуваного поняття 

курсантами можна простежити на рис. 3.3. 
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Рис. 3.3. Динаміка вибору респондентами правильних відповідей на 

кожне питання в ході тестування із виявлення рівня розуміння курсантами 

сутності патріотизму 

На рис. 3.3 показано, що на формувальному етапі експерименту 

курсанти на питання 6 відповідають, що Батьківщину потрібно не тільки 

захищати в разі військових дій, а й безкорисливо їй служити, цінувати і 

поважати її кожного дня.  

Наочно динаміку показано на рис. 3.4. 

 
Рис 3.4. Порівняльна гістограма вибору респондентами 

експериментальної і контрольної груп правильних відповідей на кожне 

питання при тестуванні по виявленню рівня розуміння курсантами сутності 

патріотизму на формуючому етапі 
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На питання 3 і 7 правильно відповіли тільки 60% респондентів.  

Високого рівня курсанти досягли в розумінні питань 2, 5 і 6. 

У додатку Г показано результати, достовірність яких перевірено за 

критерієм Манна-Уїтні, щодо динаміки якісті знань курсантів з кожним 

питанням тесту для виявлення рівня розуміння сутності патріотизму. 

Під час порівняння результатів відповідей за кожним питанням 

тестування в експериментальній і контрольній групах на формувальному 

етапі експерименту особливий інтерес становлять відповіді на питання 3 

(«Чи знаєте Ви свої права і обов’язки громадянина держави?»)  і 7 («Чи 

вважаєте Ви себе патріотом?»).  Отримавши інформацію про історію 

України, її історичні традиції, респонденти експериментальної групи 

посоромилися назвати себе патріотами. У приватних бесідах та інтерв’ю 

курсанти експериментальної групи висловлювали думку: «Щоб стати 

справжніми патріотами своєї Батьківщини, потрібно підвищити вимоги до 

себе і бути добре поінформованим про історію своєї Батьківщини». Під час 

відповіді на питання 3 учасники ЕГ почувалися впевненіше: в ході інтерв’ю 

вони були задоволені собою і своїми знаннями з багатьох правових питань. 

Отже, в цілому 87% респондентів експериментальних груп мають 

правильне уявлення про сутність патріотизму, виявляють переважно 

належне, а часом і досить стійке ставлення до конституційних і службових 

обов’язків, і тільки 2% респондентів показали неглибоке, часткове розуміння 

сутності патріотизму [205]. 

Статистичні дані про показник когнітивного компонента: 

«Сформованість патріотичних переконань» вказують на достовірність 

позитивної тенденції до зростання рівня сформованості патріотичних 

переконань у курсантів. Методику статистичного розрахунку за критерієм 

Вілкоксона наведено у додатку Г.  

Так, 53,9% від усіх учасників тестування мають середній рівень 

сформованості патріотичних переконань, а 44,9% досягли високого рівня. 

Курсанти переконані, що патріотизм можна проявляти і в мирному 
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житті, не тільки беручи участь у мітингах і патріотичних заходах, а й у 

професійній діяльності на благо Батьківщини. 

Частка осіб з високим рівнем сформованості патріотичних переконань, 

на кінець проведення формувального етапу експерименту стала більшою, ніж 

у групі респондентів, які брали участь у тестуванні під час констатуючого 

експерименту (рис. 3.5). 

За допомогою статистичної обробки за критерієм Фішера і критерієм 

Колмогорова – Смирнова даних тестування за модифікованою методикою 

Рожкова отримано достовірність відмінностей між процентними частками 

двох вибірок на констатуючому та формувальному етапах експерименту, що 

дає змогу переконатися в коректності гіпотези про рівень сформованості 

патріотичних переконань, досліджуваних у тесті «Сформованість 

патріотичних переконань». 

 

 
 

Рис. 3.6. Динаміка формування рівня патріотичних переконань 

респондентів 

 

Відповіді респондентів  на запитання 1, 3, 6, 8, 10, 11 тесту 

«Сформованість патріотичних переконань» за модифікованою методикою 

діагностування соціалізованості курсантів (М. Рожкова) показують середній 

рівень сформованості показника, що вказує на необхідність включення до 
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виховного процесу заходів формування патріотизму, зокрема залучення 

курсантів до патріотичної діяльності (див. додаток Г). Понад 11% 

респондентів висловили думку, що за деякими внутрішніми питаннями не 

підтримують політику своєї держави, зокрема щодо низьких заробітних плат 

батьків, високих цін на товари і продукти першої необхідності та ін. 

Вивчення історії держави також не цікавить багатьох респондентів (13%), 

саме тому в 11 питанні анкети отримано найнижчий рівень варіантів 

відповідей (2,5 бала). Позитивну динаміку в середовищі респондентів, яку 

помітно в підвищенні рівня сформованості (вище 3,5 балів) патріотичної 

переконаності і політичної свідомості у курсантів в експериментальних 

групах 1 та 2 наведено на рис. 3.7. 

 
 

Рис 3.7. Порівняльна діаграма рівнів сформованості патріотичних 

переконань в ЕГ і КГ на формувальному етапі експерименту 

 

Особливо зацікавили респондентів питання 1, 3, 7, 9, 11 і 12 авторської 

Цільової програми формування патріотизму, які виявилися для курсантів 

найбільш значущими в ході формування патріотичних почуттів і якостей. 

Достовірність і результати третього показника когнітивного 

компонента «Інтерес до вивчення історії України» було досліджено в ході 

проведення анкетування за авторською методикою (див. додаток Г).  

У курсантів було виявлено позитивну динаміку рівнів сформованості за 
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цим показником, під час розгляду питань анкети за блоком 1.  

Дослідження рівня сформованості патріотизму курсантів з точки зору 

мотиваційного компонента патріотизму показали істотні якісні зміни в житті 

і діяльності, на що вказують емпіричні достовірні дані, отримані в ході 

експерименту (табл. 3.2.6). 

Таблиця 3.2.6. 

Підсумкові результати за мотиваційним компонентом 

Показники  Етап 

експерименту 

Рівень (%) Кількість 

респондентів Високий  Середній  Низький Нульовий 

Патріотична 

спрямованість: 

ціннісна 

орієнтація 

особистості 

КЕ 45,1 36,3 18,6 0 91 

ФЕ Всі 67,5 21,3 11,2 0 89 

КГ 62,5 22,9 14,6 0 42 

ЕГ 73,2 19,5 7,3 0 47 

Інтерес до 

вивчення 

історії України 

КЕ 47,3 42,9 9,9 0 91 

ФЕ Всі 68,5 31,5 0 0 89 

КГ 52,4 47,6 0 0 42 

ЕГ 83 17 0 0 47 

Кінцеві 

результати за 

мотиваційним 

компонентом 

КЕ 46,2 39,6 14,3 0 91 

ФЕ Всі 68 26,4 5,6 0 89 

КГ 57,5 35,3 7,3 0 42 

ЕГ 78,1 18,3 3,7 0 47 

 

Зростання числа респондентів ЕГ з високим рівнем за показниками 

мотиваційного компоненту «Патріотична спрямованість: ціннісна орієнтація 

особистості» на 10,7 % та «Інтерес до вивчення історії України» на 30,6 % 

показує про сформованість у курсантів ЕГ патріотичного ідеалу, потреб в 

самовихованні як патріота на основі розвитку соціально значущих мотивів і 

цінностей. Також можна стверджувати про прояв у досліджуваних 

сформованої патріотичної позиції, яка характеризується стійкими 

патріотичними поглядами і переконаннями. 

Результати формувального етапу експерименту за ключовими 

ознаками мотиваційного компонента наведено у додатку Г. 

На рис 3.8 показано, що курсанти експериментальної групи на відміну 

від курсантів контрольної групи, у процесі ранжування за методикою 

М. Рокича найбільш пріоритетними вважають базові цінності. 
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Рис. 3.8. Порівняльна характеристика рівнів сформованості ціннісних 

орієнтацій особистості респондентів за даними ранжування базових 

цінностей 

 

Достовірні дані отримана в ході статистичної обробки матеріалів за 

методичними розрахунками рангової кореляції Спірмена (див. додаток Г): 

68% респондентів на формувальному етапі експерименту досягли високого 

рівня, 21% – середнього рівня, 11% – низького рівня сформованості 

ціннісних орієнтацій особистості. Порівняно з результатами констатуючого 

етапу експерименту рівень сформованості досліджуваних якостей виріс 

більш ніж на 20%. Наголосимо, що пізнавання, красу природи й екологічну 

безпеку, а також максимально повне використання своїх сил, можливостей, 

здібностей на благо суспільства і Батьківщини з усіх цінностей патріотизму 

курсанти ЕГ на формувальному етапі експерименту вважали 

найважливішими для свого життя і діяльності. 

Діяльнісний компонент патріотизму було розглянуто за трьома 

ключовими показниками: «Активність патріотичної діяльності», «Інтерес до 

вивчення історії України» і «Військово-патріотичне виховання на бойових 

традиціях» (див. додаток Г). 

За результатами статистичної обробки даних, отриманих під час 

відповідей на питання за тестом «Активність патріотичної діяльності» 
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(критерій Колмогорова – Смирнова і критерій Стьюдента), відмінності між 

розподілами учасників тестування, отримані на формувальному і 

констатуючому етапах експерименту, достовірні, причому мають позитивну  

динаміку зростання за рівнем сформованості активності респондентів у 

патріотичній діяльності. 

Рівень сформованості громадянської позиції і патріотизму, до чого 

було докладено зусиль у вищому військовому навчальному закладі, було 

визначено в процесі дослідження думок курсантів за допомогою питань 

блоку 3 анкетування «Інтерес до вивчення історії України». На кінець 

експерименту курсанти набули впевненості в патріотичній діяльності: 

більшість з них висловили думку, що із задоволенням готові самостійно 

ознайомлюватися з історією України за документами з архівів, музеїв, 

літературними джерелами. Беручи участь у заходах з патріотичного 

виховання, курсанти стали більш сприйнятливими до інформації з історії 

України. Частина курсантів висловили готовність брати активну участь у 

проведенні різних культурно-дозвільних заходів, присвячених вивченню й 

обговоренню історії і бойових традицій. Результати анкетування за блоком 

діяльнісного компонента наведено на рис. 3.9. 

 
Рис. 3.9. Порівняльний результат рівнів сформованості показника 

«Інтерес до вивчення історії України» в курсантів (у динаміці). 
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сформованості військово-патріотичного виховання курсантів на бойових 

традиціях, що виявляється у ступені вираженості любові до Батьківщини і 

бажанні дотримуватися сформованих бойових традицій Збройних Сил 

України. Результати дослідження показують, що обрана технологія, 

передбачена в авторських Цільовій програмі і моделі формування 

патріотизму, позитивно позначилася на кількості курсантів з високим рівнем 

патріотизму – з 30,8% до 68,5%. Курсанти, які оцінювали на 

констатувальному етапі експерименту свій рівень сформованості військово-

патріотичного виховання як низький (9,9%), на кінець формувального 

експерименту усвідомили свою позицію і підняли власний рейтинг під час 

повторного анкетування. 

Позитивна динаміка з’явилася завдяки результатам, отриманим в 

експериментальній групі у процесі проведення ряду заходів, передбачених 

авторською моделлю формування патріотизму [205]. 

На кінець проведення формувального експерименту 80% курсантів з 

повною відповідальністю і розумінням висловлювалися про необхідність 

військово-патріотичного виховання і бажали самостійно організовувати і 

проводити різні просвітницькі та спортивні заходи, що сприяють військово-

патріотичному вдосконаленню підростаючого покоління й однолітків. 

Підсумкові результати за діяльнісним компонентом патріотизму 

наведено за кожним ключовим показником у табл. 3.2.7. 

Таблиця 3.2.7. 

Підсумкові результати за діяльнісним компонентом 
Показники  Етап 

експерименту 

Рівень (%) Кількість 

респондентів 

Високий  Середній  Низький Нульовий  

Активність 

патріотичної 

діяльності 

КЕ 12,1 39,5 33 15,4 91 

ФЕ Всі 47,2 48,3 4,5 0 89 

КГ 9,5 81 9,5 0 42 

ЕГ 81 19 0 0 47 

Інтерес до 

вивчення 

історії 

України 

КЕ 45,1 48,4 6,6 0 91 

ФЕ Всі 68,5 31,5 0 0 89 

КГ 45,2 54,8 0 0 42 

ЕГ 89,4 10,6 0 0 47 

        



177 

 

Продовження таблиці 3.2.7. 
        

Військово-

патріотичне 

виховання на 

бойових 

традиціях 

КЕ 30,8 59,3 9,9 0  

ФЕ Всі 68,5 31,5 0 0  

КГ 59,5 40,5 0 0  

ЕГ 76,6 23,4 0 0  

Кінцеві 

результати за 

діяльнісним 

компонентом 

КЕ 29 44 19,8 7,7 91 

ФЕ Всі 57,9 39,9 2,3 0 89 

КГ 27,4 67,9 4,8 0 42 

ЕГ 85,2 14,8 0 0 47 

Результати формувального експерименту показали, що цілеспрямована 

систематична співпраця курсантів і викладачів за розробленою моделлю 

формування патріотизму дає змогу досягти позитивної динаміки у 

формуванні патріотичної свідомості і політичних переконань, без яких 

немислимо прийняти духовно-моральні цінності суспільства на основі 

патріотизму. 

Позитивну динаміку результатів формування патріотизму курсантів 

(2019 – 2020 рр.) за авторською анкетою показано в додатку Г, де видно, що 

якість формування патріотизму підвищилася більш ніж на 11% (див. позицію 

«високий рівень»), а за позицією «низький  рівень» – зменшилася більш ніж 

на 22%, і становить 18,8%. 

Результати формування патріотизму, отримані наприкінці 

експерименту, наведено за компонентами на рис 3.10. 

Рис. 3.10. Динаміка підвищення рівня сформованості компонентів 

патріотизму курсантів, визначена за авторським анкетуванням 
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Узагальнюючи, наголосимо, що авторська модель формування та 

оцінювання патріотизму курсантів, а також авторська дають можливість 

оцінити рівень формування патріотизму за його компонентами. 

Хоча за результатами авторського анкетування мотиваційний 

компонент домінує над іншими, але відповідно до методик відомих учених 

когнітивний компонент є головною рушійною силою, яка допомагає 

усвідомити курсантам те, що відбувається у світі, і знайти стійку позицію в 

соціальному житті.  Наприклад, на формувальному етапі експерименту 

курсанти показали свої когнітивні здібності більш ніж 17% респондентів і 

проявили інтерес до знання військових пісень, більше 14% прирівнюють 

звання патріота до звання патріота України, більше 12% переконані у 

значущості інформації  про історію. 

Мотиваційний компонент патріотизму курсантів найбільш виражено 

проявився після вивчення Цільової програми, відвідування патріотично 

спрямованих заходів у навчальному закладі і місті. Так, наприклад, більше 

18% респондентів переосмислили своє ставлення не тільки до традицій міста, 

а й усвідомили важливість продовжувати справу старших поколінь зі 

збереження і примноження історії, культури, більше 88% висловили 

готовність у разі потреби пожертвувати своїм життям заради перемоги над 

ворогом. 

Рівень сформованості діяльнісного компонента на формувальному 

етапі експерименту підвищився більш ніж на 10% за рахунок осмислення 

курсантами сутності патріотизму: 

виявили готовність і здатність до героїчного вчинку; 

виявили готовність не тільки відвідувати частіше музеї міста, а й 

самостійно провести екскурсію по місцях бойової слави для першокурсників, 

друзів або за дорученням керівництва ВВНЗ. 

Метод рангової кореляції Спірмена (дав змогу визначити тісноту і 

напрям кореляційного зв’язку (для підрахунку рангової кореляції Спірмена 

були проранжовані двома рядами значень дані, отримані під час тестування 
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курсантів до і після проведених заходів за авторською моделлю формування 

патріотизму). Застосування t-критерію Стьюдента допомогло оцінити 

відмінності у величинах середніх значень двох вибірок, розподілених за 

нормальним законом, а Т-критерію Вілкоксона – зіставити показники, 

виміряні у двох різних умовах на одній вибірці респондентів за кожним 

компонентом патріотизму і з’ясувати як спрямованість змін та їх вираженість 

у бік ефективності результатів після проведення заходів за авторською 

програмою. 

На підставі аналізу результатів формувального експерименту 

визначено, що необхідно зосередити зусилля на вирішенні таких завдань: 

сприяти через освітню і виховну діяльність формуванню у курсантів 

науково-цілісної картини світу, патріотизму як загальнонаціональної ідеї, 

гуртування українського народу в інтересах економічного розвитку країни та 

її збереження для майбутніх поколінь; 

на прикладі історико-культурного потенціалу міста Києва надати 

допомогу курсантам у розвитку патріотичного самосвідомості та особистої 

відповідальності за долю України; 

виховувати повагу до історичного минулого України, її історії, 

традицій і звичаїв народу, розвивати у молоді толерантність та 

інтернаціоналізм; 

формувати у кожного курсанта патріотичну позицію, яка 

реалізовуватиметься у процесі навчання у ВВНЗ і подальшій професійній 

діяльності [205]. 

Таким чином, вважаємо, що гіпотезу дослідження підтверджено і 

формування патріотизму у курсантів буде результативним, за таких умов: 

розгляду процесу формування патріотизму у курсантів як частини 

цілісного освітнього процесу, що триває у ВВНЗ, і передбачає застосування 

історико-культурного та виховного потенціалу; 

розроблення концептуальних засад патріотичного виховання курсантів, 

які передбачають супроводження процесу формування особистості 
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громадянина-патріота; 

опертя на системний, діяльнісний, культурологічний, проєктувальний і 

діагностичний підходи до формування патріотизму курсантів; 

побудови моделі формування патріотизму курсантів; 

визначення критеріїв та показників сформованості високого рівня 

патріотизму у курсантів. 

У зв’язку з цим можна стверджувати, що розроблена нова модель 

формування патріотизму і коректно скомпонована комплексна методика 

оцінювання ключових компонентів патріотизму курсантів, які можна 

використовувати як для оцінювання сформованості патріотичного виховання 

у ВВНЗ та Збройних Силах України в цілому, так і оцінювання рівнів 

сформованості патріотизму у кожного курсанта. 

 

Висновки до третього розділу 

У розділі експериментально обґрунтовано модель формування 

патріотизму курсантів вищого військового навчального закладу й отримано 

такі результати: 

1. Науково обґрунтовано зміст формування патріотизму курсантів і 

методику його реалізації, всебічно проаналізовано й інтерпретовано 

результати дослідно-експериментальної роботи. 

Розроблено та експериментально апробовано авторську Цільову 

програму формування патріотизму «Патріот України» в освітньому процесі 

Військового інституту Київського Національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Виявлено, що зміст Цільової програми має значний виховний 

потенціал, реалізація якого залежить від наявності продуманої організації 

освітнього середовища, змісту і форм взаємодії викладачів і курсантів у 

процесі навчання. 

2. Наведено повну аргументацію ефективності моделі формування 

патріотизму, і кластер оцінних методик для визначення рівня патріотизму 
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курсантів у ВВНЗ за ключовими компонентами. Наведено результати 

емпіричних даних і висновки, що ґрунтуються на ретельно вивіреній 

статистичній достовірності і статистичній значущості, показано позитивну 

динаміку за рівнями розвитку досліджуваних ознак кожного компонента 

патріотизму у курсантів експериментальної групи. Отримані результати 

дають змогу стверджувати про наявність позитивних зміни за кожним 

компонентом патріотизму під час оцінювання респондентів у ході 

експерименту. 

3. Порівняльний аналіз результатів тестування на констатуючому і 

формувальному етапах експерименту за модифікованими методиками 

оцінювання ключових компонентів та авторськими анкетуваннями показав, 

що кількість респондентів, які набули високого рівня сформованості 

патріотизму, збільшилася на 26,6%, при цьому кількість респондентів, які 

опинилися на нульовому рівні, зменшилася на 15%.  Порівнюючи 

результати, отримані курсантами на формувальному етапі експерименту, 

відзначено різницю в 40% на користь експериментальної групи. 

Покомпонентне дослідження результатів показало підвищення рівня 

когнітивного компонента (розуміння сутності патріотизму), зокрема за 

показником «інтерес до історії України» на 87%, за показником “патріотичні 

переконання” – більш ніж на 40%. 

Підвищення рівня мотиваційного компонента в експериментальній 

групі відбулося за рахунок підвищення рівня інтересу до історії України на 

30% (за блоком 2), рівня ціннісної орієнтації – на 25%. 

Діяльнісний компонент патріотичного виховання було розглянуто з 

позиції необхідності участі курсантів в житті міста.  До кінця експерименту 

більшість курсантів не тільки висловлювали готовність бути пасивними 

слухачами, а й виявляли бажання проводити лекції та екскурсії по місту. 

4. Кластер оцінних методик дав змогу дослідити і проранжирувати 

серед курсантів питання, пропоновані в анкетах і тестах, щоб викладачі 

могли врегулювати виховний процес.  Позитивна динаміка і результати 
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статистичної обробки за сучасними методиками переконують в ефективності 

обраного напряму роботи, затребуваності наукових результатів і матеріалів, 

запропонованих у дослідженні. 
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ВИСНОВКИ 

На підставі теоретичного аналізу та експериментальної перевірки 

основних положень роботи запропоновано нове вирішення наукового 

завдання щодо формування патріотизму особистості військовослужбовця 

Збройних Сил України. Встановлено, що формування почуття патріотизму на 

засадах духовності та моральності, популяризація духовно-культурної 

спадщини й традицій Українського народу, а також активізація взаємодії 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських 

об’єднань у питаннях національно-патріотичного виховання є важливою 

умовою формування патріотизму й утвердження національних цінностей 

військовослужбовців Збройних Сил України. 

Узагальнення результатів дослідження дало можливість зробити 

наступні висновки: 

1. Проведений теоретико-методологічний аналіз поглядів на 

формування патріотизму військовослужбовців Збройних Сил України 

окреслив його роль як в духовному житті суспільства, так і в основних 

сферах його діяльності. З’ясовано, що феномен патріотизму є 

багатовимірним і багаторівневим явищем оскільки відображає рівень 

сформованості почуття національної гордості й довіри до держави та армії.  

Високий рівень патріотизму громадян та військовослужбовців сприяє 

становленню й утвердженню України як суверенної, правової, 

демократичної, соціальної держави, є запорукою готовності відстоювати її 

незалежність, служити і захищати її інтереси. В умовах збройної агресії 

проти нашої держави виховання національно свідомих, патріотично 

налаштованих військовослужбовців є завданням загальнодержавного 

значення. 

2. Доведено, що патріотичне виховання військовослужбовців 

основуючись на історії України, бойових і трудових традиціях, героїчних 

прикладах спротиву в умовах відсічі збройної та інформаційної агресії проти 

України є найважливішим чинником становлення соціальної та патріотичної 
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зрілості, формуванням патріотичної позиції, що здійснюється з урахуванням 

інформаційно-виховного середовища в якому протікає діяльність 

військовослужбовця. 

3. Встановлено психологічні чинники, що підвищують ефективність 

формування патріотизму військовослужбовців Збройних Сил України. Серед 

них: професійно-психологічний відбір до лав ЗС України та наявність 

відповідних психолого-педагогічних умов, здатних забезпечити формування 

необхідних професійно важливих якостей у військовослужбовців.  

Патріотизм – своєрідний вектор соціальної поведінки 

військовослужбовця та ознака його самоідентичності. Формування 

патріотизму військовослужбовців є складним системним утворенням 

індивідуальних, психофізіологічних та соціально важливих якостей, які 

визначають здатність особистості до певної діяльності та успішне оволодіння 

нею й функціонують в системі «особистість – оточення – діяльність». 

4. Обґрунтовано та розроблено модель формування патріотизму 

курсантів в освітньому середовищі вищого військового навчального закладу, 

яка спрямована на всебічне формування у них військово-професійних, 

морально-психологічних якостей, патріотичного світогляду та патріотичного 

вчинку.  

Структурно модель включає цільовий, діагностичний, програмний, 

організаційний та оцінно-результативний блоки. Реалізація моделі в 

практичній площині дає змогу виховувати військових професіоналів, лідерів-

патріотів, які глибоко переконані та віддані національній ідеї розбудови 

суверенної, демократичної, правової української держави. 

5. Розроблена авторкою Цільова програма формування патріотизму 

військовослужбовців «Патріот України» включає комплекс заходів 

патріотичної спрямованості, покликаних забезпечити вирішення основних 

завдань у сфері формування патріотизму військовослужбовців.  

Реалізація основних положень даної програми підтвердила свою 

ефективність, дієвість і дає змогу: а) формувати любов військовослужбовців 



185 

 

до своєї Батьківщини на засадах розвитку афективної сфери особистості;  

б) поширювати бойовий досвід, приклади мужності та героїзму, 

взаємодопомогу, традиції бойового братерства; в) пропагувати героїчну 

боротьбу Українського народу за самовизначення й творення власної 

держави, ідеї свободи, соборності та державності; г) популяризувати 

здоровий спосіб життя серед військовослужбовців і членів їхніх сімей; д) 

формувати у кожного військовослужбовця громадянськість, патріотичну 

свідомість, патріотичну позицію та ідеали на прикладі життя і подвигів 

захисників України.  

Отримані результати дослідження можуть застосовуватися в системі 

національно-патріотичного виховання, військово-патріотичній роботі з 

військовослужбовцями ЗС України, що сприятиме формування психічно і 

патріотично стійкої особистості та додаткової мотивації її до проходження 

військової служби та захисту Батьківщини, а також можуть бути використані 

в діяльності органів військового управління, ВВНЗ, військових частин та 

окремих підрозділів. 

Перспективними напрямками подальших досліджень можуть бути: 

вивчення індивідуально-психологічних властивостей військовослужбовців з 

високим рівнем патріотичної свідомості; дослідження психології героїчного 

вчинку військовослужбовців з високим рівнем патріотизму; розвиток форм і 

методів патріотичного виховання на основі сучасних інформаційних 

технологій. 
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Додаток Б 

 

АВТОРСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

 «ПАТРІОТ УКРАЇНИ» 

 

Пояснювальна записка 

 

Актуальність. В умовах ведення гібридної війни Російською 

Федерацією проти України формування патріотизму військовослужбовців є 

надзвичайно актуальним завданням. Як формування патріотизму розуміють 

систематичну і спрямовану діяльність органів державної влади, Міністерства 

оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, інших органів 

військового управління, командування військових частин (установ та 

організацій) щодо формування у військовослужбовців високої патріотичної 

свідомості, почуття вірності українському народові, своїй Батьківщині, 

готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язків із 

захисту України. 

Таким чином, патріотизм як психічне утворення має такі складові: 

почуття любові до Батьківщини, місць, де людина народилася і 

виросла, навчається і працює; 

шанобливе ставлення до мови свого народу; 

турботу про інтереси Вітчизни; 

усвідомлення обов’язку перед Батьківщиною, відстоювання її свободи 

і незалежності, територіальної цілісності і недоторканності; 

відданість їй і готовність до жертв і подвигів заради неї; 

гордість досягненнями і культурою своєї Батьківщини, рідного міста; 

гордість і шанобливе ставлення до символів держави – прапора, герба 

і гімну; 

шанобливе ставлення до історичного минулого Батьківщини, свого 
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народу, його звичаїв і традицій; 

ідентифікацію себе (особливе емоційне переживання своєї належності 

до країни і свого громадянства, мови, традицій) з іншими представниками 

свого народу, прагнення захищати інтереси Батьківщини і свого народу; 

відповідальність за долю Батьківщини і свого народу, їхнє майбутнє, 

виражену у прагненні присвячувати свою працю зміцнення її могутності і 

процвітання; 

гуманізм, милосердя, загальнолюдські цінності. 

В інтересах формування високого рівня патріотизму у 

військовослужбовців розроблено цю цільову програму. 

Мета – вдосконалити систему військово-патріотичної роботи з 

військовослужбовцями, щоб сприяти формуванню в особового складу 

Збройних Сил України почуття патріотизму, відповідальності за дотримання 

положень Конституції України, дисциплінованості, вірності Військовій 

присязі, Бойовому прапору, бойовим традиціям (братерству), готовності до 

саможертовності в ім’я Батьківщини. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

1) утверджувати любов військовослужбовців Збройних Сил України до 

Батьківщини, їх духовність, моральність, шанобливе ставлення до 

національних надбань Українського народу, наслідування найкращих 

прикладів мужності та звитяги борців за свободу і незалежність України з 

історичного минулого та сучасності; 

2) поширювати бойовий досвід, приклади мужності, пропагувати 

героїзм, взаємодопомогу, товариські взаємовідносини, традиції бойового 

братерства; 

3) пропагувати героїчну боротьбу Українського народу за 

самовизначення і творення власної держави, ідеї свободи, соборності та 

державності; 

4) пропагувати здоровий спосіб життя серед військовослужбовців і 

членів їхніх сімей; 
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5) забезпечувати культурологічні потреби військовослужбовців, 

організовувати відпочинок і дозвілля особового складу Збройних Сил 

України; 

6) формувати у кожного військовослужбовця патріотичну свідомість, 

ідеали на прикладі життя і подвигів захисників України; 

7) розвивати форми і методи патріотичного виховання на основі нових, 

в тому числі інформаційних технологій. 

8) Організовувати співпрацю з представниками органів місцевої влади, 

ЗМІ, громадських, волонтерських та релігійних організацій. 

Досягнути поставленої мети і виконати завдання найефективніше 

можна шляхом активного використання культурно-історичних і виховних 

можливостей населених пунктів у районі дислокації військових частин 

(установ, організацій). До проведення заходів Цільової програми необхідно 

залучити органи державної влади, представників Міністерства оборони 

України, Генерального штабу Збройних Сил України, інших органів 

військового управління, командування військових частин (установ та 

організацій), органів місцевої влади, ЗМІ, громадських, волонтерських та 

релігійних організацій, закладів культури й освіти. Це сприятиме активній і 

цілеспрямованій роботі з військовослужбовцями, вихованню справжніх 

патріотів України. 

Цільова програма є комплексом заходів патріотичної спрямованості, 

об’єднаних єдиним задумом і метою, покликаних забезпечити вирішення 

основних завдань у сфері формування патріотизму військовослужбовців. 

Формування патріотизму військовослужбовців Збройних Сил України 

сприяє не тільки визначенню відповідних світоглядних орієнтацій, ідеалів і 

принципів, а й становленню необхідних особистісних якостей, які 

забезпечують життєдіяльність в умовах сучасного демократичного 

суспільства, готовність зі зброєю в руках захищати свою Батьківщину. 

Формування громадянськості передбачає формування активної 

громадянської позиції особистості, громадянського самовизначення, 
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усвідомлення внутрішньої свободи і відповідальності за власний політичний 

і моральний вибір. Все це потребує наявності специфічних морально-

психологічних якостей: відповідальності за долю Вітчизни, громадянської 

мужності, сміливості, чесності, порядності, а також переконаності і вміння 

відстоювати свою точку зору. Водночас в умовах демократизації суспільства 

більшої значущості набувають такі властивості особистості, як терпимість і 

повага до іншої думки, вміння переконувати або приймати іншу точку зору. 

Система військово-патріотичної роботи як напрям інформаційно-

пропагандистського забезпечення у Збройних Силах України передбачає 

формування в особового складу Збройних Сил України патріотизму, 

національної самосвідомості, підтримання його морально-психологічної і 

військово-професійної готовності, а також мотивації до виконання завдань за 

призначенням. 

Основними методами військово-патріотичної роботи є:  

переконання; 

показ (демонстрування, ілюстрування); 

особистий приклад. 

Основними формами військово-патріотичної роботи є: 

бесіда; 

вшанування героїв; 

конференція; 

дні відкритих дверей військової частини; 

«Урок мужності»;  

конкурс військово-професійної майстерності; 

військово-патріотичний фестиваль; 

військово-патріотичний збір. 

Основні напрями системи програмних заходів: 

1. Когнітивний – розширення і поглиблення знань та уявлень про 

історію України, національні і бойові традиції тощо.  

2. Мотиваційний: 
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розвиток високої громадянськості особистості, поваги до законів 

України, правової культури військовослужбовців; 

формування української національної самосвідомості, патріотичних 

почуттів і настроїв як мотивів діяльності; 

підвищення інтересу до вивчення історії України. 

3. Діяльнісний: 

проведення науково обґрунтованої військово-патріотичної роботи; 

виховання громадянськості, формування активної громадянської 

позиції особистості, громадянського самовизначення, усвідомлення 

внутрішньої свободи і відповідальності; 

підвищення рівня змісту, методів і технологій формування патріотизму 

на основі реальної взаємодії з органами місцевої влади, ЗМІ, громадськими, 

волонтерськими та релігійними організаціями, закладами культури, освіти. 

Механізм реалізації Цільової програми. Головним виконавцем 

Цільової програми є структури морально-психологічного забезпечення 

військових частин (установ, організацій), співвиконавцями – органи 

державної влади, Міністерство оборони України, Генеральний штаб 

Збройних Сил України, інші органи військового управління (за 

підпорядкованістю), командування військових частин (установ та 

організацій), органи місцевої влади, ЗМІ, громадські, волонтерські та 

релігійні організації, заклади культури, освіти. 

Фінансування Цільової програми: 

бюджетні кошти; 

позабюджетні кошти. 

Оцінка ефективності реалізації Цільової програми. Може бути 

проведена на основі оцінних показників (табл.. Б.1) цілеспрямованості 

процесу, його системності, змістовності й організаційних складових. 
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Таблиця Б.1.  

Оцінні методики за показниками компонентів формування патріотизму 

Компоненти Показники Оціночні методики 

Когнітивний Розуміння і усвідомлення сутності патріотизму Методика 

М. Агапової 

Сформованість патріотичних переконань Методика М. Рожкова 

Інтерес до вивчення історії України Авторське 

анкетування 

Діяльнісний Активність у патріотичній діяльності Методика Н. Адаєвої 

Інтерес до вивчення історії України Авторське 

анкетування 

Мотиваційний Патріотична спрямованість: ціннісна орієнтація 

особистості 

Методика М. Рокича 

та В. Ядова 

Інтерес до вивчення історії України Авторське 

анкетування 

 

Результативність реалізації цільової програми вимірюють ступенем 

готовності і прагнення курсантів до виконання свого громадянського і 

патріотичного обов’язку, їх умінням і бажанням поєднувати суспільні та 

особисті інтереси, готовністю і підготовленістю до результативної 

професійної діяльності. 

Підсумком реалізації цільової програми мають стати формування 

високого рівня патріотизму і цивільно-патріотичної свідомості у курсантів 

ВВНЗ. 

Робоча програма. Тематичне планування. Для реалізації цільової 

програми передбачені не менше 200 аудиторних і позааудиторних годин та 6 

залікових годин. Кількість навчальних годин спільної з викладачем 

діяльності і годин для самостійної діяльності визначає викладач на основі 

отриманих емпіричних даних за оцінними методиками. Варіант Цільової 

програми «Патріот України» наведено в табл. Б.2. 
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Таблиця Б.2  

Робоча програма «Патріот України» 
 

№п/п Заходи Форма Години 

1 2 3 4 
Блоки когнитивної компоненти 

І.Блок: «Установчий» – установки на формування високого рівня патріотизму, сумлінне 
навчання і зразкову поведінку 

1.  Установка на образ «Я – патріот України» Тренінг 1 
2.  Світогляд і переконання – серцевина патріотизму Бесіда 1 

3.  Вірність бойовим традиціям Тренінг 1 
4.  Обов’язок і відповідальність – компоненти патріотизму Бесіда 1 

5.  Цілеспрямованість патріота Тренінг 1 
6.  Честь і гідність Бесіда 1 

7.  До захисту Українського народу – готовий! Тренінг 1 
8.  Самопожертва в бою – вищий рівень патріотизму Бесіда 1 

9.  Патріотичні справи Тренінг 1 
10.  Підсумкова співбесіда 1 

Разом за блок  10 

II. Блок «Культурно-історичний» – вивчення історії, бойових і трудових традицій 

1.  Київська Русь. лекція 1 

2.  Хто в Києві став першим княжити? (Кий засновник) 

 

бесіда 1 

3.  До дня народження Володимира Сікевича – генерал-хорунжого 

Армії УНР. 

урок мужності 1 

4.  Життя і діяльність в бібліотеці для курсантів 
 

Круглий стіл 2 

5.  Подвиг - нащадкам в приклад! 

До Міжнародного Дня пам’яті жертв фашизму ( 13 вересня). 

урок мужності 1 

6.  День пам’яті жертв Бабиного Яру ( 29 вересня) . бесіда 1 

7.  День захисника України  групове заняття 2 

8.  День Українського козацтва. Встановлений Указом Президента 

України від 7 серпня 1999 року № 966/99 в день свята Покрови 

Пречистої Богородиц 
 

бесіда 1 

9.  День створення Української повстанської армії 14 жовтня 1942 

року. 
 

бесіда 1 

10.  Економічний і соціальний розвиток міста Київ в ХХІ  
столітті 

бесіда 1 

11.  До дня народження Сергія Дядюші – генерал-поручника Армії 

УНР. 

 

бесіда 1 
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Продовження таблиці Б.2 

12.  130 років тому, 22 жовтня 1890 року, народився Аверкій 

Гончаренко – полковник Армії УНР, командир в бою під 

Крутами у 1918 році. 

 

лекція 1 

13.  День визволення Києва від націстських загарбників бесіда 1 

14.  День Гідності та Свободи дискусія 1 

15.  День пам’яті жертв голодоморів   бесіда 1 

16.  Україна у Другій світовій війні. 

 

бесіда 1 

17.  Оборона Києва – взірець патріотизму його жителів і воїнів 

гарнізону 

 

бесіда 2 

18.  Бойові сторінки історії Києва 

 

Вікторина 1 

19.  Традиції захисників Батьківщини 

 

дискусія 2 

20.  Сучасні герої України урок мужності 1 

21.  780 років тому, 6 грудня 1240 року, монгольські війська хана 

Батия захопили Київ. 

бесіда 1 

22.  День соборності України   бесіда 1 

23.  День пам‘яті Героїв Крут бесіда 1 

24.  Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту  лекція 1 

25.  Річниця героїчних боїв і гідної операції виходу із Дебальцевого. 

Вшанування пам’яті загиблих захисників України. 

дискусія 2 

26.  День Героїв Небесної Сотні бесіда 1 

27.  Вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення 

пам’яті Героїв Небесної Сотні 

бесіда 1 

28.  Бойові сторінки історії ЗСУ 

День вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав 

Вікторина 1 

29.  9.03 День народження  Тараса Григоровича Шевченка лекція 1 

30.  Підсумкова співбесіда 1 

Разом за блок                                                                                                                      35 годин 

Блоки діяльнісного компонента  

III Блок “Туристично-екскурсійний” – екскурсій до музеїв, інших місць  

1.  Вшанування козаків Вороньківської, Бориспільської та 

Баришівської сотень Переяславського полку під командуванням 

Івана Черпака з нагоди річниці з дня героїчних боїв біля річки 

Трубіж. 

Похід 6 

2.  «Над Лютізьким плацдармом буде вічно лунати скорботний 
дзвін стогін ...» 

Екскурсія 2 

3.  Екскурсія до місця битви української козацької армії, очоленої 
гетьманом Богданом Хмельницьким, проти військ Речі 
Посполитої під Пилявцями. 

Екскурсія 2 

4.  Екскурсія до н.п. Крути Ніжинського району Чернігівської 
області висвячена пам‘яті Героїв Крут  

Екскурсія 2 
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5.  Екскурсія, присвячена 77- річниця бою біля села Новий Загорів 
(Локачинського району Волинської області) між воїнами 
Української повстанської армії та німецькими окупантами (8–
11 вересня 1943 року). 

Екскурсія 2 

6.  Вшанування пам’ять загиблих воїнів УПА в бою під Гурбами, 
що відбувся 21-22 квітня 1944 року. Екскурсія.  

Похід 6 

7.  Участь у Всеукраїнській акції «Потяг Єднання України 
«Труханівська Січ» : »Уроки історії. Перемоги та поразки 
Визвольних Змагань та збройної боротьби за Незалежність. 
1918-2018 роки». 

Похід 4 

8.  Екскурсія до Музею-діорами «Битва за Дніпро в районі 
Переяслава восени 1943» 

Екскурсія 2 

9.  Екскурсія у Холодний Яр та до гетьманської столиці Богдана 
Хмельницького – міста Чигирин. 

Екскурсія 2 

10.  Ми пам'ятаємо тих, хто здобув нам перемогу, чиї імена на 
подвиги звуть! 

Зустріч з 

ветеранами 

2 

11.  Робота краєзнавчого гуртка «Витоки» (пошукова робота, 
походи по місцях бойової слави). 
Екскурсія до місця битви між Військом Запорозьким Богдана 
Хмельницького  та армією Речі Посполитої під  Берестечком. 

За окремим 

планом 

10 

12.  Екскурсія до м. Костополь Рівненської області. Бійці 
Української повстанської армії 28 березня 1943 року завдали 
поразки німецьким окупантам. 

Похід 4 

13.  Є така професія – Батьківщину захищати!  Зустрічі курсантів з 
учасниками ООС (АТО). 

Урок мужності 2 

14.  Вшанування українських вояків – учасників бою поблизу с. 
Базар 17.11.1921 р. (Волинь) під командуванням генерала-
хорунжого Юрія Тютюника.  

Екскурсія 2 

15.  Відвідування драматичного театру Похід 2 

16.  Екскурсія курсантів в Музей ЗСУ Екскурсія 2 

17.  Відвідування виставки «Україна.  Моя історія» Екскурсія 1 

18.  Відвідування історико-культурного центру «Річкова Брама 
Києва» 

Екскурсія 2 

19.  Краса і багатство рідного краю Екскурсія 3 

20.  Підсумкова співбесіда  

Разом за блок                                                                                                                       50 годин 

IV.  Блок: Патріотична діяльність в умовах столиці 

1.  Послуги із благоустрою й приведення в порядок військових 

поховань, пам'ятників і меморіалів м. Києва. 

За окремим 

планом 

10 

2.  Волонтерська робота спрямована на допомогу ветеранам Другої 

світової війни, дітям війни, інвалідам ООС (АТО) 

За окремим 

планом 

10 

3.  Участь у міській акції до Дня захисника України За окремим 

планом 

10 

4.  Робота курсантів з підготовки експозицій і відкриття 

університетського музею 

Виставка творчості курсантів (малюнок, фотографія та інше) до 

Дня захисника України 

За окремим 

планом 

50 
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5.  Участь в акції Дня пам’яті та примирення   4 

6.  «Я - громадянин України» Круглий стіл 2 
7.  Захист Вітчизни – священний обов'язок кожного українця 

(вечір-вшанування захисників Вітчизни) 

 

Хода зі 

смолоскипами 

2 

8.  Комплекс зустрічей головних старшин (сержантського складу) 

органів військового управління, військових частин та 

підрозділів, що були задіяні у виконанні завдань за 

призначенням в ООС та АТО, з курсантами. 

 2 

9.  Уроки мужності. Зустрічі з ветеранами, випускниками ВІКНУ, 

учасниками бойових дій в ООС, АТО. 

 

Бесіда 2 

10.  Реконструкція історичних подій – як форма патріотичного 

виховання 

За окремим 

планом 

5 

11.  Дискусія 2 

12.  Підсумкова співбесіда 1 

Разом за блок                                                                                                                      100 годин 

V. Блок «Взаємодія» (взаємодія з молоддю Києва і інших міст) 

1.  Онлайн-бесіди з курсантами вищих навчальних закладів 

Львова, Одеси, Харкова 

Висвітлення за допомогою інтернет-ресурсів, наочної агітації, 

настінної преси, радіо та фотогазети важливих подій з життя 

інституту, досвіду кращих курсантів-відмінників та передовиків 

навчання, досвіду роботи кращих викладачів, офіцерів. 

Онлайн-бесіда 10 

2.  Взаємодія і надання допомоги міської організації багатодітних 

сімей.  Збір допомоги Будинку малятка 

За окремим 

планом 

10 

3.  Благодійної акції «Допоможи дітям» (надання допомоги дітям 

соціального притулку) 

За окремим 

планом 

7 

4.  Роль ПЦУ у вихованні громадянськості і патріотизму (зустрічі з 

настоятелями Соборів ПЦУ) 

Зустріч 4 

5.  Законослухняність, чесність, дисциплінованість і 

відповідальність – найважливіші якості громадянина і патріота 

(зустріч з представниками спецпрокуратур міста Києва) 

Зустріч 2 

6.  Участь в розробці та реалізації просвітницьких проектів і 

програм, пов'язаних з популяризацією здорового способу життя. 

За окремим 

планом 

10 

7.  Кращі люди міста – гордість столиці (зустріч курсантів з 

передовими працівниками) 

Зустріч 2 

8.  Патріотизм – загальнонаціональна ідея (науково-практична 

конференція спільно зі студентами КНУ ім. Тараса Шевченка 

Конференція 4 

9.  Теорії патріотизму і їх реалізація в практики професійної 

діяльності 

Семінар 4 

10.  Зустріч з військовослужбовцями Київського гарнізону. Зустріч 3 

11.  Підсумкова співбесіда 1 

Разом за блок                                                                                                                       57 годин 

Блоки рефлексивного компонента 

VI.  Блок: «Культурно-дозвільний» – проведення культурно-дозвільних заходів 
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1.  Перегляд і обговорення фільму «Кіборги» (2020 г.) 

Ознайомлення особого складу з друкованою продукцією та 

документальними фільмами  патріотичного спрямування, 

рекомендованими Міністерством інформаційної політики 

України. 

кіновечір 3 

2.  Конкурс військової пісні 

Огляд конкурс художньої самодіяльності факультетів:  

І етап  до Дня курсанта (студента) 17 листопада 

ІІ етап до Дня Збройних Сил України 

конкурс пісні 3 

3.  Відвідування вистави театральний 

вечір 

2 

4.  Зустріч курсантів з учасниками волонтерського руху, Вечір-зустріч 2 

5.   «Військові династії» Круглий стіл 2 

6.  Заходи щодо відзначення дат визволення міст Донецької та 

Луганської областей від окупації. Поширення бойового досвіду, 

прикладів мужності, пропаганда героїзму, традицій бойового 

братерства. 

Круглий стіл 2 

7.  Історія України: від давніх часів до сьогодення. Брейнг-ринг 2 

8.  Курсантський бал 

Заняття курсантів у гуртках Київського університету імені 

Тараса Шевченка: музичному; танцювальному; вокальному; 

хоровому; театральному. 

бал 4 

9.  Читацька конференція  конференція 2 

10.  Патріотична тематика у вітчизняній поезії 

Участь у Міжнародному конкурсі з української мови імені 

Петра Яцика відповідно до наказу МОУ від 29.8.2014 р. № 580. 

вечір поезії 2 

11.  Підсумкова співбесіда 2 

Разом за блок                                                                                                                     40 годин 

VII.  Блок: «Спортивно-масовий» (спортивні змагання, олімпіади в честь патріотичних 

подій) 1.  Особиста першість курсантів з віджимання Змагання 2 

2.  Особиста першість курсантів з бігу на дистанції 100 м. Змагання 2 

3.  Особиста першість курсантів з бігу на дистанції 1000 м. Змагання 2 

4.  Особиста першість курсантів з бігу на дистанції 3000 м. Змагання 2 

5.  Участь курсантів у Всеукраїнському спортивному забігу Змагання 2 

6.  Змагання з плавання між курсантами на приз університету Змагання 2 

7.  Особиста першість курсантів з гирьового спорту Змагання 2 

8.  Особиста першість курсантів з підтягування на турніку Змагання 2 

9.  Перетягування канату– спортивна традиція Змагання 2 

10.   «У здоровому тілі - здоровий дух» (спортивне змагання з 

курсантами інших ВВНЗ). 

Заходи щодо пропаганди здорового способу життя, фізичної та 

психологічної загартованості військовослужбовців. Крос імені 

генерал-лейтенанта Жукова С.М. 

Змагання 2 

11.  Участь курсантів 

Інформування про участь ветеранів та військовослужбовців, які 

були поранені в зоні бойових дій в зоні АТО, ООС 

в міжнародних змаганнях «Invictus Games» 

Змагання 2 
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12.  Дружня зустріч курсантів зі студентами КНУ ім.  Тараса 

Шевченка з шахів 

Змагання 2 

13.  Спортивне свято до Дня фізичної культури і спорту (12.09) Змагання 2 

14.  Дружня зустріч курсантів з військовослужбовцями військової 

частини по армреслінгу 

Змагання 2 

15.  Підсумкова здача норм з настанови з фізичної підготовки Змагання 3 

16.  Підсумкова співбесіда 2 

Разом за блок                                                                                                                      33 години 

Разом за Цільовою програмою курсантів                                                             330 годин 
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ДОДАТОК В 

 

МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАННЯ І БЕСІД 

 

Питання для проведення індивідуальних і колективних бесід з 

курсантами 

1. Хто такий патріот? 

2. Чи вважаєте Ви себе патріотом України? 

3. За що Ви любите свою Батьківщину і рідне місто? 

4. В якому році було утворено місто Київ? 

5. Хто є засновником міста Київ? 

6. Яка роль Києва в долі України? 

7. У яких війнах прославилося місто Київ? 

8. Якими нагородами нагороджено місто Київ і за які заслуги? 

9. Кого з героїв – захисників України Ви знаєте? 

10. Які книги Ви читали про своє місто? 

11. Чи любите Ви художню і військово-меморіальну літературу на 

патріотичну тематику? 

12. Ви любите дивитися фільми на військово-патріотичну тематику? 

13. Як часто Ви відвідуєте музеї? 

14. Що цікавого Вам запам’яталося під час відвідування 

Національного музею історії України у Другій світовій війні, Національного 

військово-історічного музею України? 

15. Які емоції Ви відчували під час їх відвідування? 

16. Чи знаєте Ви національні і військові традиції? 

17. Які видатні постаті України Ви знаєте? 

18. Як Ви берете участь у патріотичній роботі? 

19. Які якості мають бути у патріота? 
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ОПИТУВАННЯ КУРСАНТІВ ВВНЗ 

Шановний друже! Просимо Вас взяти участь в проведення дослідження 

на тему: «Формування патріотизму курсантів ВВНЗ» і щиро відповісти на 

запитання. 

 

№ п/п Запитання Так Ні 

1.  Ви вважаєте себе патріотом?   

2.  Чи знаєте Ви історію України?   

3.  Ви берете участь у заходах патріотичної 

спрямованості, що проводяться в місті? 

  

4.  Чи знаєте Ви національні традиції?   

5.  Як часто Ви відвідуєте музеї міста?   

6.  Чи зможете Ви цікаво провести екскурсію по 

історичних місцях міста для своїх друзів? 

  

7.  Чи знаєте Ви бойові традиції українського війська?   

8.  Чи хотіли б Ви взяти участь у вивченні історії і 

традицій країни за цільовою програмою? 

  

9.  Чи готові Ви в разі війни взяти участь в обороні 

держави? 

  

10.  Чи здатні Ви на самопожертву в бойовій 

обстановці заради перемоги над ворогом? 
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Модифікована анкета «ПАТРІОТ»  

(Автори Б. Биков і Є. Клименко) 

 

Пояснювальна записка 

 

Анкета складається з семи основних блоків із судженнями, питаннями і 

незакінченими пропозиціями.  На кожне судження або питання запропоновано 

кілька альтернативних варіантів відповідей. 

Анкета призначена для визначення рівня сформованості особистісних 

якостей громадянина-патріота. На підставі отриманих результатів можуть бути 

внесені корективи в систему військово-патріотичної роботи з курсантами ВВНЗ. 

Обробка та інтерпретація результатів проводяться за методом контент-

аналізу (за частотою наданих відповідей). Кількісний показник дає змогу 

обчислити процентне співвідношення.   

Рекомендований час анкетування – 20 хв. 

Мета анкетування: 

визначити змістову спрямованість особистості, основу ставлення 

курсантів до соціуму; 

визначити актуальність питань патріотизму в системі ціннісних 

орієнтацій курсантів; 

визначити градацію особистісних якостей, що стосуються поняття 

“патріот”. 

Анкета «Патріот» 

(заповнюється анонімно) 

Вік___________Стать____________ 

Дайте, будь-ласка, відповіді на питання чи оцініть запропоновані 

питання і завдання. 

1. Чи вважаєте ви себе патріотом? 

а) так; 

б) ні 
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в) частково; 

г) не знаю; 

д) ні. 

2. Хто, на Ваш погляд, більшою мірою вплинув на формування 

Ваших патріотичних почуттів: 

а) батьки, родина; 

б) школа; 

в) ВВНЗ; 

г) навколишні люди, друзі; 

д) ветерани; 

е) органи державної влади; 

є) вітчизняні ЗМІ; 

ж) вітчизняна культура, література і мистецтво; 

и) інше. 

3. За якими ознаками або висловлюваннями Ви визначаєте для 

себе поняття «патріотизм»? 

а) національна самосвідомість, гордість за належність до своєї нації, 

народу; 

б) непримиренність до представників інших націй і народів; 

в) інтернаціоналізм, готовність до співпраці з представниками інших 

націй і народів в інтересах своєї Батьківщини; 

г) безкорислива любов і служіння Батьківщині, готовність до 

самопожертви заради її блага чи порятунку; 

д) любов до рідного дому, міста, країни, вірність національній культурі, 

традиціям, укладу життя; 

е) прагнення працювати для процвітання Батьківщини, щоб держава, в 

якій ти живеш, була найавторитетнішою, найпотужнішою і шанованою у 

світі; 

є) патріотизм сьогодні не на часі, несучасний, не для сучасної молоді; 

ж) патріотизм – це лише романтичний образ, літературна вигадка; 
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и) інше. 

4. Якщо Ви не змогли визначити для себе поняття «патріотизм», в 

чому причина Вашого нерозуміння? 

а) немає бажання; 

б) немає можливості; 

в) вважаю це неактуальним. 

5. Перед вами список індивідуально-психологічних характеристик і 

життєвих цінностей людини. З поміж них визначте ті якості і цінності, які 

мають бути у патріота (можна обрати кілька варіантів): 

а) справжня любов до Батьківщини, демонстрована у справах і вчинках; 

б) любов до рідного краю і міста; 

в) знання історії і традицій свого міста і Вітчизни; 

г) активна життєва позиція; 

д) відповідальність; 

е) старанність; 

є) чесність; 

ж) висока працездатність; 

и) результативність у навчанні і роботі; 

к) непримиренність до недоліків у собі та інших; 

л) принциповість; 

м) раціоналізм; 

н) самоконтроль; 

п) мужність і відвага; 

р) сміливість у відстоюванні своєї думки, своїх поглядів; 

с) тверда воля; 

т) толерантність. 

6. Визначте, що у Вашій компанії, колективі, колі Ваших друзів 

цінують найбільше? 

а) вміння цінувати справжню дружбу; 

б) готовність допомогти другу у скрутну хвилину; 
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в) взаєморозуміння; 

г) чесність, порядність, принциповість; 

д) приємна зовнішність; 

е) хороші манери; 

є) вміння модно одягатися; 

ж) сила волі; 

и) сміливість; 

к) рішучість; 

л) інтерес, знання літератури, мистецтво, музика; 

м) інтерес до політики; 

н) наявність фірмових речей, дисків і т. п.; 

п) наявність грошей на всякі витрати; 

р) здатності. 

7. Із запропонованих варіантів відповідей, оберіть той, який 

найбільшою мірою виражає Вашу точку зору: 

а) я люблю, коли інші люди мене цінують; 

б) я відчуваю задоволення від добре виконаної роботи; 

в) я люблю приємно проводити час з друзями. 

8. Закінчіть речення: 

а) кожен з нас вірить ... 

б) кожен з нас має ... 

в) кожен з нас готовий ... 

г) подвиги героїв змусили нас задуматися ... 

д) захищати свою Батьківщину можна не тільки з автоматом в руках,  

а й ... 

е) коли я замислююся про майбутнє своєї країни, то ... 

є) бути гідним громадянином своєї країни означає бути ... 
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ДОДАТОК Г 

 

ПСИХОДІАГНОСТИЧНІ МЕТОДИКИ 

 

Методика виявлення рівня розуміння студентами сутності 

патріотизму М. Агапова 

Мета: оцінити патріотичну свідомість респондентів. 

За кожну правильну відповідь нараховують 2 бали. Оцінювання 

результатів тесту проводять за такими критеріями:  

виконано не менше ніж на 50% завдань – нульовий рівень; 

від 51 до 60% – низький рівень; 

від 61 до 80% – середній рівень; 

більше 81% – високий рівень. 

Інструкція. Шановні курсанти! Пропонуємо відповісти на ряд питань.  

Для цього оберіть з наявних варіантів відповідей той, який найбільше 

відповідає Вашим переконанням.  Якщо серед запропонованих варіантів 

немає відповідного Вашим поглядам, можна вписати свій варіант відповіді 

або вибрати варіант “важко відповісти”. 

1. Як Ви визначаєте для себе поняття «патріотизм»? 

а) національна самосвідомість, гордість за належність до своєї нації; 

б) безкорислива любов і служіння Батьківщині, готовність до самопожертви 

заради її блага і спасіння; 

в) боротьба за мирне існування; 

г) важко відповісти; 

д) інше. 

2. Що Ви вкладаєте в поняття «Батьківщина»? 

а) місце мого проживання; 

б) все, що нас оточує; 

в) мій дім, моя країна, моя держава; 

г) важко відповісти; 
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д) інше. 

3. Чи знаєте Ви свої права й обов’язки громадянина держави? 

а) так, дуже добре; 

б) знаю, але трохи; 

в) ні; 

г) важко відповісти; 

д) інше. 

4. Що таке, на Вашу думку, національна гідність? 

а) розуміння місця і ролі своєї нації в розвитку інших культур і світової 

цивілізації; 

б) належність до нації; 

в) усвідомлення переваги своєї нації над іншими; 

г) важко відповісти; 

д) інше. 

5. Що таке, на Вашу думку, національні інтереси? 

а) політика держави; 

б) сукупність загальних для членів соціокультурної спільності інтересів і 

потреб; 

в) сукупність заходів із захисту та збереження нації; 

г) важко відповісти; 

д) інше. 

6. Що для Вас означає любити Батьківщину? 

а) захищати в разі воєнних дій; 

б) безкорисливо служити їй, цінувати і поважати її; 

в) виконувати обов’язки громадянина; 

г) важко відповісти; 

д) інше. 

7. Чи вважаєте Ви себе патріотом? 

а) так; 

б) ні; 
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в) не завжди; 

г) важко відповісти; 

д) інше. 

8. Як сьогодні, на Вашу думку, можна проявити патріотизм в мирному 

житті? 

а) беручи участь у локальних військових конфліктах; 

б) беручи участь у різних акціях, мітингах, ходах; 

в) у професійній діяльності на благо Батьківщини; 

г) важко відповісти; 

д) інше. 

9. Чи повинен патріот вивчати традиції, звичаї, усну народну творчість 

свого народу? 

а) так, обов’язково; 

б) необов’язково, це неактуально для сучасної людини; 

в) ні; 

г) важко відповісти; 

д) інше.  

10. Які з перерахованих понять не стосуються патріотизму? 

а) інтернаціоналізм; 

б) націоналізм; 

в) екстремізм; 

г) миролюбність; 

д) гуманізм. 

 

Ключ до методики. 

Правильними є такі відповіді: 1б, 2в, 3а, 4а, 5б, 6б, 7а, 8в, 9а, 10в. 

 

Модифікована методика діагностування соціалізованості 

М. Рожкова – методика «Сформованість патріотичних переконань». 

Мета: оцінити патріотичну свідомість респондентів. 
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Опрацювання даних. Під час опрацювання тестів учасників у таблиці 

позначають варіанти відповідей на кожне питання, потім – рівень обраних 

варіантів і суму балів усіх учасників за кожне питання і за всі питання. Якщо 

одержано результат більше 3,5 балів, можна говорити про високий рівень, від 

2,6 до 3,5 – середній рівень, від 2,1 до 2,5 – низький рівень, до 2 балів – 

нульовий рівень. 

 

Інструкція. 

Шановні курсанти! Уважно прочитайте твердження і виберіть один із 

варіантів відповідей, який найімовірніше відображає Вашу думку: 4 – 

завжди;  3 – майже завжди;  2 – іноді;  1 – дуже рідко;  0 – ніколи. 

 

№ 

п/п 

Твердження Бал 

1.  Я вивчаю і поважаю історію, культуру, традиції своєї 

Батьківщини 

 

2.  Я відчуваю повагу і любов до народу, до людей  

3.  Я знаю і поважаю релігійні традиції своєї країни  

4.  Я шанобливо ставлюся до людей інших національностей 

і рас 

 

5.  Я пишаюся приналежністю до своєї національності  

6.  Я знаю і приймаю духовно-моральні цінності 

суспільства 

 

7.  Я знаю і поважаю закони держави, свої цивільні права і 

обов'язки 

 

8.  Я знаю і поважаю систему політичних цінностей 

держави 

 

9.  Я усвідомлюю велич і славу моєї країни, її роль у 

світовій історії 
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10.  Я вивчаю свою національну культуру, традиції, звичаї.  

11.  Я вивчаю і поважаю політику своєї держави  

12.  Я пишаюся національною культурою, успіхами і 

досягненнями її кращих представників 

 

 

Методика виявлення ціннісних орієнтацій особистості – 

Модифікована методика ранжування цінностей М. Рокича, В. Ядова 

 

Мета: оцінити патріотичну спрямованість особистості курсанта. 

 

Порядок опрацювання даних тестування. Під час опрацювання 

даних у стовпець записують дані про всі ранги (місця) цінностей, визначені 

першим учасником, потім другим і т. д. Результати інтерпретують методом 

контент-аналізу (за частотою відповідей). Патріотичну спрямованість 

особистості показують ранги цінностей 1, 10, 11, 15, 17, 19, 20. 

Ранжування цінностей. Якщо сумарний ранг базових цінностей 

дорівнює 22-28 балам, вважають, що патріотична спрямованість є високою, 

89-100 балам – середньою, 101-178 балам – низькою, більш ніж 179 балам – 

нульовою. 

Інструкція.  Шановні курсанти!  Вам запропоновано набір цінностей, 

прагнення до яких є кінцевою метою існування кожної особистості. Визначте 

значущість кожної цінності, вказавши її місце (номер) серед всіх названих і 

цінність, яку ви вважаєте важливішою, поставте на перше місце, наступну за 

значущістю – на друге і т. д. 

№ п/п Цінності Місце 

1.  Активна життєва позиція  

2.  Наявність хороших і вірних друзів  

3.  Життєва мудрість  

4.  Успішна кар'єра  
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5.  Відмінне здоров'я  

6.  Матеріально забезпечене життя  

7.  Кохання  

8.  Цікава робота  

9.  Визнання широким загалом, популярність  

10.  Пізнання (розширення своєї освіти, загальної культури, 

інтелектуальний розвиток) 

 

11.  Максимально повне використання своїх сил, можливостей, 

здібностей на благо суспільства і Батьківщини 

 

12.  Розвиток (постійне фізичне і духовне вдосконалення)  

13.  Розвага (відсутність зобов’язань, приємне проведення 

часу) 

 

14.  Свобода (самостійність, незалежність у судженнях і 

вчинках) 

 

15.  Служіння Батьківщині  

16.  Щасливе сімейне життя  

17.  Щастя інших (добробут, розвиток і вдосконалення всього 

народу, людства в цілому) 

 

18.  Творчість  

19.  Економічно розвинена Україна  

20.  Краса природи і екологічна безпека  

 

Методика виявлення рівня активності студентів в патріотичній 

діяльності Н. Адаєвої 

 

Мета: оцінити ступінь участі в патріотичній діяльності та 

патріотичність поведінки курсантів. 

Опрацювання даних. Під час опрацювання тестів учасників у таблиці 

позначають варіанти відповідей на кожне питання. Потім визначають рівень 
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обраних варіантів та обчислюють сумарні бали всіх учасників за кожне 

питання і за всі питання.  Якщо результат становить більше 3 балів, можна 

говорити про високий рівень, від 2 до 3 – середній рівень, від 1 до 1,9 – 

низький рівень, до 1 бала – нульовий рівень. 

Інструкція. Шановні курсанти! Уважно прочитайте й оцініть у балах 

свою участь у різних видах діяльності патріотичної спрямованості: 

0 – намагаюся не брати участь і по можливості уникаю; 

1 – беру участь без інтересу і неохоче, під впливом педагога; 

2 – беру участь на рівні учасника заходу; 

3 – беру активну участь на рівні організатора і активного учасника; 

4 – беру участь на рівні керівника. 

 

№ п/п Види діяльності  Бал 

1.  Екскурсії. Відвідання святих місць, храмів, 

пам'ятників культури, музеїв 

 

2.  Змагання, конкурси, олімпіади  

3.  Благодійні заходи  

4.  Політичні мітинги, акції, зборів  

5.  Вибори органів влади  

6.  Робота в політичних партіях та організаціях  

7.  Суспільно корисна діяльність  

8.  Професійна діяльність  

9.  Робота в громадських організаціях, об'єднаннях і 

клубах 

 

10.  Вивчення національних звичаїв, традицій усної 

народної творчості 

 

11.  Участь в гуртках, секціях національної 

спрямованості 

 

12.  Заходи щодо поширення і збереження національної  
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культури 

 

Анкетування за авторською анкетою «Інтерес до вивчення історії 

України» 

Цілі:  

1) для викладачів – проаналізувати, спроектувати і скоригувати Цільову 

програму формування патріотизму курсантів в освітньому середовищі вищого 

військового навчального закладу. 

2) для курсантів: 

за когнітивним компонентом – оцінити знання й уявлення про історичні 

відомості (питання 1, 4, 9, 12, 14, 17). 

за мотиваційним компонентом – визначити рівень інтересу до вивчення історії 

України (питання 3, 5, 7, 10, 16, 18). 

за діяльнісним компонентом – визначити рівень сформованості 

громадянськості і патріотизму, чому сприяють у ВВНЗ (питання 2, 6, 8, 11, 13, 

15). 

1 блок – когнітивний компонент: 

1. Я знаю про героїчну історію України з розповідей своїх близьких: 

дідів, батька, старших братів і сестер, інших членів родини. 

2. Мені відомо про подвиги захисників із літературних джерел. 

3. Я дізнаюся про історію з документальних і художніх фільмів. 

4. Я дізнаюся про історію з розповідей людей, з якими спілкуюся. 

5. Я дізнаюся про славні подвиги з екскурсій у музеї.  

6. Я дізнаюся інформацію про історію, бойові традиції з Інтернету. 

2 блок – мотиваційний компонент: 

1. Я почав цікавитися історією України в початкових і середніх класах 

середньої школи. 

2. Мій інтерес до історії України став серйозним вибором у старших 

класах середньої школи. 

3. Моє захоплення історією України пов’язано з навчанням у ВВНЗ. 
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4. Моє захоплення історією пов'язано з традиціями моїх найближчих 

родичів (дідів, батьків, братів, сестер та ін.). 

5. Мої інтерес і бажання вивчати історію зумовлені бажанням 

продовжити свою діяльність згідно із набутим фахом. 

6. Мій вибір військової професії зумовлений громадянською позицією і 

сформованими патріотичними почуттями. 

3 блок – діяльнісний компонент: 

1. Я волів би самостійно ознайомлюватися з історією за справжніми 

документами з архівів, музеїв та літературними джерелами. 

2. Я краще сприймаю інформацію про історію України з історичних 

лекцій, розповідей екскурсоводів з демонстрацією документів та експонатів 

історичних експозицій. 

3. Мені подобаються систематичні заняття (лекторії, кінофестивалі, 

конференції, зустрічі з ветеранами та ін.). 

4. Я активно беру участь у проведенні різних культурно-дозвільних 

заходів, присвячених вивченню та обговоренню історії. 

5. Патріотичні заходи, проведені у ВВНЗ, завжди відображають історію 

України і міста, в якому його розташовано. 

6. Я б хотів ознайомитися і поділитися досвідом патріотичної роботи з 

курсантами інших закладів вищої освіти України. 

 

Інструкція.  Шановний курсанте!  Запропонована анкета, спрямована 

на виявлення умов патріотичного виховання у ВВНЗ.  Просимо Вас вибрати 

за п'ятибальною шкалою один з варіантів відповіді і проставити у відповідній 

графі знак «+».  Одному балу відповідає низький, а п'яти балам – найвищий 

показник за питання. 

Анкета “Інтерес до вивчення історії України” 

№ 

п/п 

Питання Бали 
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1.  Я знаю про героїчну історію України з розповідей 

своїх близьких: дідів, батька, старших братів і сестер, 

інших членів родини. 

     

2.  Я волів би самостійно ознайомлюватися з історією за 

справжніми документами з архівів, музеїв та 

літературними джерелами. 

     

3.  Я почав цікавитися історією України в початкових і 

середніх класах середньої школи. 

     

4.  Мені відомо про подвиги захисників із літературних 

джерел. 

     

5.  Мій інтерес до історії України став серйозним 

вибором у старших класах середньої школи. 

     

6.  Я краще сприймаю інформацію про історію України з 

історичних лекцій, розповідей екскурсоводів з 

демонстрацією документів та експонатів історичних 

експозицій. 

     

7.  Моє захоплення історією України пов’язано з 

навчанням у ВВНЗ. 

     

8.  Мені подобаються систематичні заняття (лекторії, 

кінофестивалі, конференції, зустрічі з ветеранами та 

ін.). 

     

9.  Я дізнаюся про історію з документальних і художніх 

фільмів. 

     

10.  Моє захоплення історією пов'язано з традиціями моїх 

найближчих родичів (дідів, батьків, братів, сестер та 

ін.). 

     

11.  Я активно беру участь у проведенні різних 

культурно-дозвільних заходів, присвячених вивченню 

та обговоренню історії. 
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12.  Я дізнаюся про історію з розповідей людей, з якими 

спілкуюся 

     

13.  Патріотичні заходи, проведені у ВВНЗ, завжди 

відображають історію України і міста, в якому його 

розташовано. 

     

14.  Я дізнаюся про славні подвиги з екскурсій у музеї.      

15.  Я б хотів ознайомитися і поділитися досвідом 

патріотичної роботи з курсантами інших закладів 

вищої освіти України. 

     

16.  Мої інтерес і бажання вивчати історію зумовлені 

бажанням продовжити свою діяльність згідно із 

набутим фахом. 

     

17.  Я дізнаюся інформацію про історію, бойові традиції з 

Інтернету. 

     

18.  Мій вибір військової професії зумовлений 

громадянською позицією і сформованими 

патріотичними почуттями. 

     

Дякую за участь і щирі відповіді! 

 

Модифікована методика «Формування та оцінювання військово-

патріотичного виховання курсантів ВВНЗ на бойових традиціях 

Збройних Сил України» С. Томіліна. 

 

Мета: визначити рівні військово-патріотичного виховання курсантів на 

бойових традиціях ЗС України, що виявляються у ступені вираженості 

любові до Батьківщини і бажанні наслідувати історично сформовані бойові 

традиції. 

 

Загальна характеристика. Опитувальник складається з 30 суджень і 
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пропонованих варіантів відповіді типу «так» і «ні». Під час опрацювання 

результатів відповіді об’єднуються у дві категорії: позитивні і негативні. 

 

Інструкція. Для вивчення та аналізу стану військово-патріотичного 

виховання курсантів ВВНЗ на бойових традиціях ЗС України запрошуємо 

Вас взяти участь в нашому дослідженні.  Прочитайте нижче наведені питання 

і відмітьте варіант відповіді, що відповідає Вашій думці на цей момент. 

 

Опрацювання результатів. Відповіді зараховують відповідно до 

ключа, де «Так» означає позитивну відповідь, а «Ні» - негативну. За кожну 

позитивну відповідь, що збігається із ключовою, випробуваний отримує 1 

бал, інші – 0 балів. 

 

№ 

п/п 

Питання Відповідь 

1.  Чи вважаєте Ви себе патріотом України?  

2.  Ви згодні з твердженням, що не треба пишатися своєю 

національністю і причетністю до народу України? 

 

3.  Ви знаєте слова гімну України і завжди співаєте його в 

урочистих ситуаціях? 

 

4.  Для Вас Вітчизна, її свобода і незалежність – вищі 

цінності? 

 

5.  Якщо б Вам випала нагода переїхати на нове місце 

проживання до іншої держави, за кордон, Ви поїхали б? 

 

6.  Любов до Батьківщини слід проявляти у справах і 

вчинках? 

 

7.  Ви соромтеся сказати, що віддані своїй Батьківщині?  

8.  Чи знаєте і приймаєте Ви бойові традиції Збройних Сил 

України? 
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9.  У період, коли вирішується доля Вітчизни, Ви змогли б 

самовіддано воювати з зовнішнім ворогом і заради 

досягнення спільної перемоги пожертвувати собою в бою? 

 

10.  Ви активно і з бажанням освоюєте майбутню військову 

спеціальність? 

 

11.  Чи слід проявляти ініціативу під час виконання службових 

обов’язків? 

 

12.  Чи вважаєте Ви, що військова служба у ЗС України це 

соціально-патріотична позиція громадянина України? 

 

13.  Бойові традиції необхідно наслідувати тільки в бою?  

14.  Бойовий Прапор військової частини – це просто 

полотнище, порятунок якого в бойовій обстановці не 

обов’язковий? 

 

15.  Чи змогли б Ви дотримуватися бойового звичаю «Сам 

гинь, але товариша врятуй»? 

 

16.  У Вас вдома зберігається державний прапор України?  

17.  Командира у бою слід захищати своїми грудьми?  

18.  Зрадника Батьківщини належить пробачити?  

19.  Чи правильне твердження, що в сучасних умовах збройні 

сили не потрібні для захисту Вітчизни? 

 

20.  Патріотизм – це елемент радянського минулого?  

21.  До знищеного ворога або полоненого не треба ставитися 

гуманно? 

 

22.  Патріотизм громадянина повинен проявлятися на словах?  

23.  Ви любите історію і культуру народу України?  

24.  Опинившись у тилу ворога, Ви вступите в партизанський 

загін? 

 

25.  Чи правильне твердження, що тільки той може вважати 

себе воїном, хто готовий до військової діяльності і вміє 

 



242 

 

поводитися зі зброєю? 

26.  Чи знаєте і чи співаєте Ви народні пісні?  

27.  Чи бажаєте Ви стати офіцером Збройних Сил своєї 

Вітчизни? 

 

28.  Чи берете Ви участь у патріотичних акціях?  

29.  Ви згодні з думкою, що не треба зберігати в сімейному 

фотоальбомі фотографії дідусів, що воювали на фронтах 

Другої Світової війни, були вояками Української 

повстанської армії тощо? 

 

30.  Чи правильне твердження, що патріотична література 

застаріла і не актуальна? 

 

 

Аналіз результатів. Отримані результати розшифровуються так: 

від 0 до 5 балів – рівень військово-патріотичного виховання курсантів 

ВВНЗ на бойових традиціях виражений дуже слабо (нульовий рівень); 

від 5 до 10 балів – рівень військово-патріотичного виховання курсантів 

ВВНЗ на бойових традиціях виражений слабо (низький рівень); 

від 11 до 20 балів – рівень військово-патріотичного виховання 

курсантів ВВНЗ на бойових традиціях виражений середньо (середній рівень); 

від 21 до 30 балів – рівень військово-патріотичного виховання 

курсантів ВВНЗ на бойових традиціях виражений сильно (високий рівень). 

 

Практичне використання методики. Запропоновану методику можна 

використовувати для таких цілей: 

дослідження динаміки рівнів військово-патріотичного виховання на 

бойових традиціях курсантів ВВНЗ;   

порівняльного дослідження рівня військово-патріотичного виховання 

сучасної молоді;   

виявлення факторів, що впливають на рівень формування і розвитку 
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військово-патріотичних якостей;   

виявлення психологічних та інших індивідуальних особливостей 

сучасної молоді з різним рівнем військово-патріотичних якостей. 

 

Ключ. По 1 балу зараховують за відповідь «Так» до суджень 1, 3, 6, 8 – 

12, 15 – 17, 20, 23 – 28 і за відповідь «Ні» до суджень 2, 4, 5, 7, 13, 14, 18, 19, 

21, 22, 29, 30. 
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Додаток Д 

 

СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ 

ЗА МОДИФІКОВАНИМИ МЕТОДИКАМИ 

 

Статистична обробка даних тестування з методики виявлення 

рівня розуміння студентами сутності патріотизму (М. Агапова) 

 

Для констатуючого етапу експерименту важливо, щоб на початку 

експерименту були однорідними групи респондентів. У процесі проведення 

тестування щодо виявлення рівня розуміння курсантами сутності патріотизму 

ми перевірили однорідність респондентів за допомогою статистичної обробки 

за критерієм Манна-Уїтні двох вибірок – емпіричних даних тестування у 

вигляді набраних балів.  

Частка осіб, у яких проявляється досліджуваний ефект – розуміння 

курсантами сутності патріотизму – у вибірках ЕГ і КГ на початку 

експерименту відрізняється незначно, на це вказує отриманий під час 

обчислення за U-критерієм Манна-Уітні коефіцієнт 𝑈емп = 853. Отримане 

емпіричне значення перебуває в зоні незначущості: 𝑈кр1= 740 (р = 0,01) ≤ 

𝑈кр2 = 826 (р = 0,05) ≤ 853 = 𝑈емп (див. табл Д.1.).  Отримані дані показують, 

що групи ЕГ і КГ на початок експерименту (констатуючий етап) однорідні. 

Таблиця Д.1.  

Розрахунок U-критерію Манна-Уїтні для перевірки незначущості 

відмінностей між результатами ЕГ і КГ під час констатуючого етапу 

експерименту і значущості між результатами констатуючого і 

формувального етапів експерименту 

№ 

п/п 

Результати 

тестування 

в ЕГ під 

час КЕ 

Ранг 

1 

Результати 

тестування 

КГ групи 

під час КЕ 

 

Ранг 

2 

Результати 

тестування 

ЕГ під час 

ФЕ 

Ранг 

3 

Результати 

тестування 

КГ під час 

ФЕ 

Ранг 

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Продовження таблиці Д.1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  8 34 8 34 16 45,5 8 14,5 

2.  10 51,5 4 7 18 69 10 23 

3.  18 90,5 8 34 20 90,5 18 69 

4.  18 90,5 8 34 18 69 18 69 

5.  12 62,5 6 16,5 18 69 12 30 

6.  12 62,5 8 34 18 69 12 30 

7.  12 62,5 6 16,5 18 69 12 30 

8.  12 62,5 8 34 18 69 12 30 

9.  12 62,5 6 16,5 18 69 12 30 

10.  12 62,5 10 51,5 18 69 12 30 

11.  12 62,5 4 7 20 90,5 12 30 

12.  14 72,5 8 34 18 69 14 36,5 

13.  16 83 8 34 18 69 16 45,5 

14.  14 72,5 6 16,5 18 69 14 36,5 

15.  14 72,5 8 34 18 69 14 36,5 

16.  16 83 14 72,5 18 69 16 45,5 

17.  16 83 12 62,5 20 90,5 16 45,5 

18.  16 83 8 34 16 45,5 16 45,5 

19.  16 83 8 34 18 69 16 45,5 

20.  14 72,5 8 34 18 69 14 36,5 

21.  16 83 16 83 20 90,5 16 45,5 

22.  16 83 16 83 20 90,5 16 45,5 

23.  14 72,5 16 83 14 36,5 14 36,5 

24.  10 51,5 14 72,5 18 69 10 23 

25.  10 51,5 12 62,5 18 69 10 23 

26.  10 51,5 10 51,5 18 69 10 23 

27.  10 51,5 12 62,5 18 69 10 23 

28.  10 51,5 12 62,5 16 45,5 10 23 

29.  10 51,5 12 62,5 18 69 10 23 

30.  6 16,5 8 34 18 69 6 8 

31.  8 34 16 83 16 45,5 8 14,5 
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Закінчення таблиці Д.1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

32.  8 34 16 83 20 90,5 8 14,5 

33.  2 2 16 83 18 69 2 2 

34.  8 34 14 72,5 18 69 8 14,5 

35.  8 34 10 51,5 18 69 8 14,5 

36.  0 1 8 34 20 90,5 0 1 

37.  6 16,5 6 16,5 18 69 6 8 

38.  8 34 4 7 20 90,5 8 14,5 

39.  8 34 8 34 18 69 8 14,5 

40.  4 7 6 16,5 18 69 4 4,5 

41.  4 7 8 34 18 69 4 4,5 

42.  4 7 4 7 18 69 4 4,5 

43.  6 16,5 4 7 18 69 6 8 

44.  8 34 6 16,5 18 69 8 14,5 

45.  4 7 0  18 69 4 4,5 

46.  8 34 0  16 45,5 8 14,5 

47.  8 34 0  18 69 8 14,5 

Сума  2343  1843  3265  1200 

 

Для стовпців 7 і 9 можна зробити такий висновок про значущість 

результатів констатуючого і формувального етапів експерименту: 𝑈емп = 72, 

отже, отримане емпіричне значення 𝑈емп (72 ≤ 796) перебуває в зоні 

значущості, тому що зона значущості менше значення 𝑈кр = 796 (p ≤ 0,01), а 

зона незначущості менше значення 𝑈кр = 886 (p ≤ 0,05). 

Таблиця Д.2.  

Розрахунок U-критерію Манна-Уїтні за динамікою результатів 
 

КГ на ФЕ та КГ на КЕ Формувальний етап експерименту 

№ 

п/п 

Результати 

тестування 

КГ на ФЕ 

Ранг 

1 

Результати 

тестування 

КГ на КЕ 

Ранг 

2 

№ 

п/п 

Результати 

тестування 

ЕГ 

Ранг 3 Результати 

тестування 

КГ 

Ранг 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  12 40,5 8 20 1.  16 35 12 8 
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Продовження таблиці Д.2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.  16 72,5 4 3 2.  18 63 16 35 
3.  14 53,5 8 20 3.  20 85,5 14 17,5 

4.  14 53,5 8 20 4.  18 63 14 17,5 
5.  14 53,5 6 9 5.  18 63 14 17,5 

6.  16 72,5 8 20 6.  18 63 16 35 

7.  14 53,5 6 9 7.  18 63 14 17,5 
8.  14 53,5 8 20 8.  18 63 14 17,5 

9.  16 72,5 6 9 9.  18 63 16 35 
10.  14 53,5 10 32 10.  18 63 14 17,5 

11.  10 32 4 3 11.  20 85,5 10 3,5 

12.  18 84,5 8 20 12.  18 63 18 63 

13.  16 72,5 8 20 13.  18 63 16 35 
14.  16 72,5 6 9 14.  18 63 16 35 

15.  18 84,5 8 20 15.  18 63 18 63 
16.  14 53,5 14 53,5 16.  18 63 14 17,5 

17.  10 32 12 40,5 17.  20 85,5 10 3,5 
18.  14 53,5 8 20 18.  16 35 14 17,5 

19.  14 53,5 8 20 19.  18 63 14 17,5 
20.  18 84,5 8 20 20.  18 63 18 63 

21.  14 53,5 16 72,5 21.  20 85,5 14 17,5 
22.  10 32 16 72,5 22.  20 85,5 10 3,5 

23.  12 40,5 16 72,5 23.  14 17,5 12 8 
24.  10 32 14 53,5 24.  18 63 10 3,5 

25.  14 53,5 12 40,5 25.  18 63 14 17,5 
26.  10 32 10 32 26.  18 63 10 3,5 

27.  14 53,5 12 40,5 27.  18 63 14 17,5 

28.  16 72,5 12 40,5 28.  16 35 16 35 

29.  16 72,5 12 40,5 29.  18 63 16 35 
30.  16 72,5 8 20 30.  18 63 16 35 

31.  16 72,5 16 72,5 31.  16 35 16 35 
32.  14 53,5 16 72,5 32.  20 85,5 14 17,5 

33.  10 32 16 72,5 33.  18 63 10 3,5 

34.  14 53,5 14 53,5 34.  18 63 14 17,5 

35.  16 72,5 10 32 35.  18 63 16 35 
36.  16 72,5 8 20 36.  20 85,5 16 35 

37.  16 72,5 6 9 37.  18 63 16 35 
38.  16 72,5 4 3 38.  20 85,5 16 35 

39.  18 84,5 8 20 39.  18 63 18 63 
40.  12 40,5 6 9 40.  18 63 12 8 

41.  16 72,5 8 20 41.  18 63 16 35 
42.  14 53,5 4 3 42.  18 63 14 17,5 

43.    4 3 43.  18 63   
44.    6 9 44.  18 63   

45.      45.  18 63   

46.      46.  16 35   

47.      47.  18 63   

  2469  1272   2955,5  1049,5 

 



248 

 

Результат 𝑈емп = 282, отже, отримане емпіричне значення 𝑈емп (282 ≤ 

654) перебуває в зоні значущості. 

Результат 𝑈емп = 146,5, отже, отримане емпіричне значення 𝑈емп (146,5 ≤ 

703) перебуває в зоні значущості, тому що зона значущості має менше 𝑈кр = 

703 (p ≤ 0,01), а зона незначущості більше 𝑈кр = 786 (p ≤ 0,05). 

У таблиці Д.3. наведено порівняльні результати за динамікою якості 

знань курсантів щодо кожного показника тесту, використовуваного для 

виявлення рівня розуміння сутності патріотизму. 

Таблиця Д.3  

Порівняльні результати за динамікою якості знань курсантів щодо 

показників тесту з виявлення рівня розуміння сутності патріотизму. 

 

Питання 

тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Констатуючий етап експерименту (%) 

КГ та 

ЕГ  

(91 чол) 

49,5  76,9  35,2  61,5  45,1  39,6  35,2  67,0  60,4  27,5  

Формувальний етап експерименту (%) 

КГ та 

ЕГ  

(89 чол) 

87,6  97,8  67,4  92,1  97,8  95,5  57,3  85,4  91,0  55,1  

З них: 

КГ  

(42 чол.) 

76,6  89,4  34,0  76,6  87,2  83,0  61,7  70,2  72,3  29,8  

ЕГ  

(47 чол) 

89,4  95,7  93,6  97,9  97,9  97,9  46,8  91,5  100,0  74,5  
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Статистична обробка даних тестування за модифікованою методикою 

діагностування соціалізованості студентів (М. Рожкова) – методикою 

«сформованість патріотичних переконань» 

 

За допомогою критерію Фішера обчислено достовірність відмінностей 

між процентними частками двох вибірок, отриманих на констатуючому та 

формувальному етапах експерименту, а за критерієм Колмогорова-Смирнова 

визначено достовірність відмінності між двома розподілами учасників 

тестування ЕГ і КГ, отримані на формувальному етапі експерименту. За 

допомогою критерію Вілкоксона порівняно результати констатуючого і 

формувального етапів експериментів, використовуючи критерій Фішера для 

визначення достовірності вибірок під час тестування (Табл. Д.4.). 

Таблиця Д.4.  

Результати статистичного розрахунку (за Фішером) даних тестування на 

констатуючому та формувальному етапах експерименту щодо високого і 

середнього рівнів сформованості патріотичних переконань (%) 

 

Групи 

 

Високий рівень Середній, низький 

та нульовий рівні 

Сума (%) 

ФЕ 44,9  55,1  100  

КЕ 27,5  72,5  100  

 

Отримане емпіричне значення емп = 2,59 за критерієм Фішера 

перебуває в зоні значущості. Отже, частка осіб, яка має високий рівень 

сформованості патріотичних переконань, на кінець проведення 

формувального експерименту більша, ніж у групі респондентів, які брали 

участь у тестуванні під час констатуючого етапу експерименту. 

Позитивна динаміка в середовищі респондентів з’явилася через 

підвищення рівня сформованості (вище 3,5 балів) політичної переконаності і 

політичної свідомості у курсантів в ЕГ1 та ЕГ2, що підтверджується 

результатами статистичної обробки даних за критерієм Фішера, а саме 
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отримане емпіричне значення емп = 12,7 перебуває в зоні значущості 

(табл. Д.5.). 

Таблиця Д.5.  

Результати статистичного розрахунку (за Фішером) даних тестування в 

ЕГ і КГ на формувальному етапі експерименту 

Групи Високий 

рівень (%) 

Середній та 

низький 

рівень (%) 

Сума (%) 

ЕГ1 та ЕГ2 80,8 19,2 100 % 

КГ1 та КГ2 4,7  95,3  100 % 

Проведений розрахунок -критерію Колмогорова-Смирнова у ході 

зіставлення двох емпіричних розподілів показав результат: = 2,53, де 𝑑𝑚𝑎𝑥= 

0,713, = 47, (Табл. Д.6.) 

Таблиця Д.6.  

Статистичний розрахунок отриманих даних під час формувального 

етапу експерименту за критерієм Колмогорова-Смирнова 
 

Розряди Емпіричні частоти Емпіричні частості Накопичені емпіричні 

частості 

Різниця 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0-2 0 0 0 0,0119 0 0,012 0,012 

2,1-2,5 0 1 0,0957 0,4643 0,096 0,476 0,38 

2,6-3,5 9 39 0,4043 0,0238 0,5 0,5 0 

3,6-5 38 2 0,5 0,5 1 1 0 

Сума 47 42 1 1    

 

Отримане емпіричне значення (2,53) перебуває в зоні значущості (2,53 

> 1,63). Отже, за критерієм Колмогорова-Смирнова відмінності між двома 

розподілами учасників тестування (див. тест «Сформованість патріотичних 

переконань») ЕГ і КГ, отримані на формувальному етапі експерименту 

достовірні і гіпотеза про те, що результати ЕГ вище, ніж результати КГ на 

етапі формувального експерименту, підтверджено. 

У табл. Д.7. можна побачити позитивну динаміку змін середнього бала 
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за кожним питанням тесту, валідність якої підтверджується результатами, 

отриманими в ході статистичної обробки даних за -критерієм Вілкоксона. 

Таблиця Д.7.  

Динаміка зміни середнього бала кожного питання тесту з аргументацією 

достовірності розподілу балів за статистичним Т-критерієм Вілкоксона з 

урахуванням нульового зсуву 
 

 

 

Показники Питання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Середній бал 

респондентів 

на 

констатуючому 

етапі 

експерименту 

2,9 3 2,7 3,2 3,6 2,9 3,1 2,7 3,5 2,7 2,5 3,5 

Середній бал 

респондентів 

на 

формувальному 

етапі 

експерименту 

3,4 3,4 3,4 3,2 3,8 3,4 3,7 3,4 3,7 3,3 3,5 3,7 

Зрушення T 0,5 0,4 0,7 0,0 0,2 0,5 0,6 0,7 0,2 0,6 1,0 0,2 

Ранговий 

номер зсуву 
6,5 5,0 10,5 1,0 3,0 6,5 8,5 10,5 3,0 8,5 12 3,0 

Висновок: Сума рангів нетипових зрушень дорівнює 1,0. Отримане 

емпіричне значення 𝑇емп = 1,0 перебуває в зоні значущості. 

Позитивна динаміка в середовищі респондентів відзначається за рахунок 

підвищення рівня сформованості (вище 3,5 балів) патріотичної переконаності і 

політичної свідомості у курсантів в експериментальних групах 1 та 2, що 

підтверджено результатами статистичної обробки даних за критерієм Фішера: 

отримане емпіричне значення 
емп

 = 12,7 перебуває в зоні значущості (табл. 

Д.8.). 
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Таблиця Д.8.  

Зведені дані за тестом «Сформованість патріотичних переконань» 

(Формувальний етап експерименту) 
 

Групи Нульовий, % Низький, % Середній, % Високий, % 

Збірна ЕГ (47 ч.) 0 0 19,2 80,8 
Збірна КГ (42 ч.) 0 2,4 92,9 4,7 

Таблиця Д.9.  

Відображення позитивної динаміки за кожним питанням тесту 

«Сформованість патріотичних переконань» 

№ з/п Судження Середній бал отриманий 

респондентами 

КЕ ФЕ 

1.  Я вивчаю і поважаю історію, культуру, 

традиції своєї Батьківщини 

Низький (2,9) Середній (3,4) 

2.  Я відчуваю повагу і любов до народу своєї 

Батьківщини 

Середній (3,0) Середній (3,4) 

3.  Я знаю і поважаю релігійні традиції своєї 

країни 

Низький (2,7) Середній (3,4) 

4.  Я шанобливо ставлюся до людей інших 

національностей і рас 

Середній (3,1) Середній (3,2) 

5.  Я пишаюся належністю до своєї 

національності 

Високий (3,6) Високий (3,8) 

6.  Я знаю і приймаю духовно-моральні 

цінності суспільства 

Середній (2,9) Середній (3,4) 

7.  Я знаю і поважаю закони держави, свої 

цивільні права та обов’язки 

Середній (3,1) Високий (3,7) 

8.  Я знаю і поважаю систему політичних 

цінностей держави 

Середній (2,7) Середній (3,4) 

9.  Я усвідомлюю славу моєї країни Середній (3,5) Високий (3,7) 

10.  Я вивчаю національну культуру, традиції, 

звичаї свого народу 

Середній (2,7) Середній (3,3) 

11.  Я вивчаю і поважаю політику своєї держави Низький (2,5) Середній (3,5) 

12.  Я пишаюся національною культурою, 

успіхами і досягненнями її кращих 

представників 

Середній (3,5) Високий (3,7) 
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Статистична обробка даних тестування за модифікованою методикою 

виявлення ціннісних орієнтацій особистості (М. Рокича, В. Ядова) 

 

Для визначення достовірності отриманих даних можна застосувати 

метод рангової кореляції Спірмена, який дає змогу визначити тісноту (силу) і 

напрям кореляційного зв'язку між двома ознаками або двома профілями 

(ієрархіями) ознак.  Для підрахунку рангової кореляції Спірмена ми маємо 

два ряди значень для кожного з випадків:  

1) (КГ + ЕГ) на КЕ і (КГ + ЕГ) на ФЕ; 

2) ЕГ на КГ і ЕГ на ФЕ за набором проранжованих значущих цінностей 

у процесі формування патріотизму (патріотичну спрямованість особистості 

показують оцінки цінностей  1, 10, 11, 15, 17, 19, 20). 

Такими рядами значень можуть бути ієрархії цінностей за методикою 

Р. Рокіча та В. Ядова, послідовності переваг у виборі з кількох альтернатив та 

ін. 

Було застосовано такий алгоритм: 

1) проранжовано значення А і В, їх ранги записано в колонки «Ранг А» 

і «Ранг В»; 

2) обчислено різницю між рангами А і В (колонка d); 

3) кожну різницю d піднесено до квадрату (колонка d2); 

4) обчислено суму квадратів; 

5) обчислено коефіцієнт рангової кореляції 𝑟𝑠за формулою: 

 𝑟𝑠  = 1 – 6 ∗
∑ 2𝑑

𝑁∗(𝑁2−1)
 

6) визначено критичні значення. 

Дані обчислень наведено у табл. Д.10. 

Висновок 1: коефіцієнт рангової кореляції 𝑟𝑠 = 0,227.  Критичні 

значення для N = 91: 𝑅кр= 0,21 (р = 0,05) і 𝑅кр= 0,27 (р = 0,01). Отже, 

кореляція між (КГ + ЕГ) на КЕ і (КГ + ЕГ) на ФЕ під час ранжування набору 

базових цінностей у процесі формування патріотизму, що вказують на 



254 

 

патріотичну спрямованість особистості (1, 10, 11, 15, 17, 19, 20), статистично 

значуща. 

Таблиця Д.10.  

Дані розрахунку рангової кореляції Спірмена для випадку (КГ + ЕГ) на 

КЕ і (КГ + ЕГ) на ФЕ і випадку КГ на формувальному етапі 

експерименту та ЕГ на ФЕ за ранжуванням набору базових цінностей у 

процесі формування патріотизму, що вказують на патріотичну 

спрямованість особистості (питання 1, 10, 11, 15, 17, 19, 20) 

№
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  64,0 7,0 74,0 15,0 -8,0 64,0 1.  98,0 38,5 74,0 8,0 30,5 930,3 

2.  85,0 40,0 92,0 65,0 -25,0 625,0 2.  81,0 17,0 92,0 34,0 -17,0 289,0 

3.  79,0 24,0 79,0 27,0 -3,0 9,0 3.  77,0 9,5 79,0 14,0 -4,5 20,3 

4.  87,0 42,5 81,0 34,5 8,0 64,0 4.  82,0 21,5 81,0 18,0 3,5 12,3 

5.  99,0 72,5 81,0 34,5 38,0 1444, 5.  76,0 8,0 81,0 18,0 -10,0 100,0 

6.  95,0 62,5 69,0 6,0 56,5 3192 6.  83,0 24,5 69,0 3,0 21,5 462,3 

7.  81,0 31,0 73,0 12,0 19,0 361,0 7.  87,0 29,5 73,0 5,5 24,0 576,0 

8.  95,0 62,5 89,0 62,5 0,0 0,0 8.  78,0 11,5 89,0 32,0 -20,5 420,3 

9.  89,0 47,5 83,0 46,5 1,0 1,0 9.  110,0 47,0 83,0 22,5 24,5 600,3 

10.  83,0 36,5 77,0 19,5 17,0 289,0 10.  81,0 17,0 77,0 10,5 6,5 42,3 

11.  72,0 14,0 78,0 23,0 -9,0 81,0 11.  78,0 11,5 78,0 12,0 -0,5 0,3 

12.  58,0 4,0 77,0 19,5 -15,5 240,3 12.  79,0 13,5 77,0 10,5 3,0 9,0 

13.  96,0 65,5 71,0 9,0 56,5 3192, 13.  95,0 32,5 71,0 4,0 28,5 812,3 

14.  71,0 12,0 94,0 67,0 -55,0 3025, 14.  84,0 26,0 94,0 36,0 -10,0 100,0 

15.  101,0 76,5 84,0 51,0 25,5 650,3 15.  81,0 17,0 84,0 25,5 -8,5 72,3 

16.  102,0 78,5 68,0 5,0 73,5 5402, 16.  82,0 21,5 68,0 2,0 19,5 380,3 

17.  94,0 60,0 74,0 15,0 45,0 2025, 17.  38,0 2,0 74,0 8,0 -6,0 36,0 
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Продовження таблиці Д.10. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

18.  89,0 47,5 101,0 80,5 -33,0 1089, 19.  81,0 17,0 101,0 39,0 -22,0 484,0 

20.  102,0 78,5 89,0 62,5 16,0 256,0 21.  98,0 38,5 89,0 32,0 6,5 42,3 

22.  71,0 12,0 88,0 60,0 -48,0 2304, 23.  71,0 5,5 88,0 30,0 -24,5 600,3 

24.  106,0 84,5 89,0 62,5 22,0 484,0 25.  85,0 27,5 89,0 32,0 -4,5 20,3 

26.  108,0 86,0 96,0 71,5 14,5 210,3 27.  97,0 36,0 96,0 38,0 -2,0 4,0 

28.  103,0 80,5 79,0 27,0 53,5 2862, 29.  89,0 31,0 79,0 14,0 17,0 289,0 

30.  110,0 88,5 73,0 12,0 76,5 5852, 31.  96,0 34,0 73,0 5,5 28,5 812,3 

32.  88,0 44,5 87,0 58,0 -13,5 182,3 33.  34,0 1,0 87,0 29,0 -28,0 784,0 

34.  74,0 16,5 84,0 51,0 -34,5 1190, 35.  73,0 7,0 84,0 25,5 -18,5 342,3 

36.  79,0 24,0 110,0 87,5 -63,5 4032, 37.  71,0 5,5 110,0 41,0 -35,5 1260, 

38.  60,0 5,0 93,0 66,0 -61,0 3721, 39.  104,0 44,0 93,0 35,0 9,0 81,0 

40.  84,0 38,0 83,0 46,5 -8,5 72,3 41.  81,0 17,0 83,0 22,5 -5,5 30,3 

42.  80,0 28,0 74,0 15,0 13,0 169,0 43.  52,0 3,0 74,0 8,0 -5,0 25,0 

44.  77,0 21,0 103,0 82,5 -61,5 3782, 45.  82,0 21,5 103,0 40,0 -18,5 342,3 

46.  98,0 70,5 80,0 30,0 40,5 1640, 47.  70,0 4,0 80,0 16,0 -12,0 144,0 

48.  80,0 28,0 81,0 34,5 -6,5 42,3 49.  85,0 27,5 81,0 18,0 9,5 90,3 

50.  81,0 31,0 95,0 69,0 -38,0 1444, 51.  79,0 13,5 95,0 37,0 -23,5 552,3 

52.  93,0 56,5 84,0 51,0 5,5 30,3 53.  77,0 9,5 84,0 25,5 -16,0 256,0 

54.  93,0 56,5 82,0 41,5 15,0 225,0 55.  109,0 45,5 82,0 20,5 25,0 625,0 

56.  105,0 83,0 84,0 51,0 32,0 1024, 57.  87,0 29,5 84,0 25,5 4,0 16,0 

58.  101,0 76,5 67,0 4,0 72,5 5256, 59.  115,0 48,0 67,0 1,0 47,0 2209, 

60.  95,0 62,5 79,0 27,0 35,5 1260, 61.  83,0 24,5 79,0 14,0 10,5 110,3 

62.  93,0 56,5 82,0 41,5 15,0 225,0 63.  99,0 40,0 82,0 20,5 19,5 380,3 

64.  66,0 8,0 86,0 56,0 -48,0 2304, 65.  97,0 36,0 86,0 28,0 8,0 64,0 

66.  63,0 6,0 98,0 76,5 -70,5 4970, 67.  82,0 21,5   21,5 462,3 

68.  103,0 80,5 81,0 34,5 46,0 2116, 69.  95,0 32,5   32,5 1056 

70.  89,0 47,5 77,0 19,5 28,0 784,0 71.  103,0 43,0   43,0 1849 

72.  93,0 56,5 82,0 41,5 15,0 225,0 73.  97,0 36,0   36,0 1296 

74.  93,0 56,5 76,0 17,0 39,5 1560 75.  100,0 41,0   41,0 1681 

76.  70,0 9,5 83,0 46,5 -37,0 1369, 77.  109,0 45,5   45,5 2070 

78.  91,0 51,5 87,0 58,0 -6,5 42,3 79.  101,0 42,0   42,0 1764 

80.  80,0 28,0 78,0 23,0 5,0 25,0   1176  861,0 315, 24605 

81.  110,0 88,5 110,0 87,5 1,0 1,0        

82.  89,0 47,5 81,0 34,5 13,0 169,0        

83.  75,0 18,5 78,0 23,0 -4,5 20,3        

84.  79,0 24,0 79,0 27,0 -3,0 9,0        

85.  95,0 62,5 95,0 69,0 -6,5 42,3        
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Закінчення таблиці Д.10. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

86.  74,0 16,5 84,0 51,0 -34,5 1190,        

87.  81,0 31,0 81,0 34,5 -3,5 12,3        

88.  82,0 34,0 82,0 41,5 -7,5 56,3        

89.  38,0 2,0 38,0 2,0 0,0 0,0        

90.  85,0 40,0 81,0 34,5 5,5 30,3        

91.  106,0 84,5 98,0 76,5 8,0 64,0        

92.  76,0 20,0 71,0 9,0 11,0 121,0        

93.  97,0 68,0 85,0 54,5 13,5 182,3        

94.  97,0 68,0 97,0 74,0 -6,0 36,0        

95.  93,0 56,5 89,0 62,5 -6,0 36,0        

96.  96,0 65,5 96,0 71,5 -6,0 36,0        

97.  34,0 1,0 34,0 1,0 0,0 0,0        

98.  73,0 15,0 73,0 12,0 3,0 9,0        

99.  71,0 12,0 71,0 9,0 3,0 9,0        

100.  104,0 82,0 104,0 84,0 -2,0 4,0        

101.  90,0 50,0 81,0 34,5 15,5 240,3        

102.  52,0 3,0 52,0 3,0 0,0 0,0        

103.  82,0 34,0 82,0 41,5 -7,5 56,3        

104.  70,0 9,5 70,0 7,0 2,5 6,3        

105.  85,0 40,0 85,0 54,5 -14,5 210,3        

106.  79,0 24,0 79,0 27,0 -3,0 9,0        

107.  100,0 74,5 77,0 19,5 55,0 3025,        

108.  109,0 87,0 109,0 85,5 1,5 2,3        

109.  87,0 42,5 87,0 58,0 -15,5 240,3        

110.  91,0 51,5 115,0 89,0 -37,5 1406,        

111.  112,0 90,0 83,0 46,5 43,5 1892,        

112.  115,0 91,0 99,0 78,0 13,0 169,0        

113.  83,0 36,5 97,0 74,0 -37,5 1406,        

114.  99,0 72,5 82,0 41,5 31,0 961,0        

115.  97,0 68,0 95,0 69,0 -1,0 1,0        

116.  82,0 34,0 103,0 82,5 -48,5 2352,        

117.  88,0 44,5 97,0 74,0 -29,5 870,3        

118.  92,0 53,0 100,0 79,0 -26,0 676,0        

119.  75,0 18,5 109,0 85,5 -67,0 4489,        

120.  100,0 74,5 101,0 80,5 -6,0 36,0        

121.  79,0 24,0   24,0 576,0        

122.  98,0 70,5   70,5 4970,        

  4186  4005, 181,0 97038        
 

Висновок 2: коефіцієнт рангової кореляції 𝑟𝑠 = 0,336. Критичні 

значення для N = 42: 𝑅кр = 0,29 (р = 0,05) і 𝑅кр = 0,37 (р = 0,01). Отже, 
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кореляція між (КГ + ЕГ) на КЕ і (КГ + ЕГ) на ФЕ під час ранжування набору 

базових цінностей у процесі формування патріотизму, що вказують на 

патріотичну спрямованість особистості (1, 10, 11, 15, 17, 19,  20), статистично 

значуща. 

Таблиця Д.11.  

Зведені дані розрахунку рангової кореляції Спірмена за результатами 

тестування  
 

 

 

 

Питання А – значення 

КГ під час ФЕ 

Ранг А В – значення 

ЕГ під час ФЕ 

Ранг B d (ранг А – 

ранг В) 

𝑑2 

1 7 1 5 1 0 0 

10 13 2 8 2 0 0 

11 16 3,5 12 3 0,5 0,25 
15 16 3,5 13 4 - 0,5 0,25 

17 17 5 15 6 - 1 1 
19 18 6 15 6 0 0 

20 20 7 15 6 1 1 

Сума  28  28 0 2,5 

𝑟𝑠  = 0,955, N = 7. р = 0,78 (при р = 0,05), р = 0,94 (при р = 0,01). 

Кореляція між А та В статистично значима. Таблиця Д.12.  

Динаміка вибору курсантами КГ і ЕГ на ФЕ рангу базових цінностей під 

час тестування за тестом «Патріотична спрямованість: ціннісна орієнтація 

особистості» в процесі формування патріотизму за Т-критерієм Вілкоксона 
 

№ 

питан

ня в 

анкеті 

Цінність 

Середній розмір 

рангу питання Різниця 

Ранговий 

номер 

зсуву 
КГ ЕГ 

1 Активна життєва позиція 7 5 2 0,5 

10 
Пізнання (розширення своєї освіти, загальної 

культури, інтелектуальний розвиток) 
13 8 5 6,5 

11 

Максимально повне використання своїх сил, 

можливостей, здібностей на благо 

суспільства і Батьківщини 

16 12 4 5 

15 Служіння Батьківщині 16 13 3 3,5 

17 

Щастя інших (добробут, розвиток і 

вдосконалення всього народу, людства в 

цілому) 

17 15 2 0,5 

19 Економічно розвинена Україна 18 15 3 3,5 

20 Краса природи і екологічна безпека 20 15 5 6,5 
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Таблиця Д.13.  

Рівні сформованості ціннісних орієнтацій особистості респондентів за 

даними ранжирування курсантами КГ і ЕГ на ФЕ базових цінностей у 

процесі формування патріотизму 
 

Рівень сформованості Показники 

179 - 189 101 - 178 89 - 100 28 - 88 

Нульовий Низький Середній Високий 

КГ (48 чол) 0 (0%) 7 (14,6%) 11 (22,9%) 30 (62,5%) 
ЕГ (41 чол) 0 (0%) 3 (7,3%) 8 (19,5%) 30 (73,2%) 

Разом (89 чол) 0 (0%) 10 (11,2%) 19 (21,3%) 60 (67,4%) 

Таблиця Д.14.  

Рівні сформованості ціннісних орієнтацій особистості респондентів за 

даними ранжування курсантами базових цінностей у процесі формування 

патріотизму на констатуючому етапі експерименту 

КЕ 

Сумарний ранг базових цінностей 179 - 189 101 - 178 89 - 100 28 - 88 

Рівень сформованості Нульовий Низький Середній Високий 

Кількість респондентів КЕ (91 чол) 0 17 33 41 

% 0,00 % 18,6 % 36,3 % 45,1 % 

ФЕ 

Сумарний ранг базових цінностей 179 - 189 101 - 178 89 - 100 28 - 88 

Рівень сформованості Нульовий Низький Середній Високий 

Кількість респондентів КЕ (91 чол) 0 10 19 60 

% 0,00 % 11,2 % 21,3 % 67,5 % 
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Статистична обробка даних тестування за модифікованою методикою 

виявлення рівня активності патріотичної діяльності Н. Адаєвої 

 

Достовірність отриманих даних під час проведення експерименту було 

перевірено за допомогою критеріїв – критерію Колмогорова – Смирнова і t-

критерію Стьюдента, отриманих на різних етапах експерименту. 

Таблиця Д.15  

Розрахунок t-критерію Стьюдента для порівняння результатів 

тестування (тест “Активність патріотичної діяльності”)  

в учасників КЕ і ФЕ 
 

№ Вибірки Відхилення від 

середнього 

Квадрати відхилень 

ФЕ КЕ ФЕ КЕ ФЕ КЕ 
1.  32 18 1,76 -2,08 3,0976 4,3264 
2.  28 9 -2,24 -11,08 5,0176 122,7664 
3.  34 26 3,76 5,92 14,1376 35,0464 
4.  36 16 5,76 -4,08 33,1776 16,6464 
5.  37 31 6,76 10,92 45,6976 119,2464 
6.  34 31 3,76 10,92 14,1376 119,2464 
7.  32 12 1,76 -8,08 3,0976 65,2864 
8.  29 26 -1,24 5,92 1,5376 35,0464 
9.  40 40 9,76 19,92 95,2576 396,8064 
10.  32 27 1,76 6,92 3,0976 47,8864 
11.  33 28 2,76 7,92 7,6176 62,7264 
12.  34 19 3,76 -1,08 14,1376 1,1664 
13.  29 21 -1,24 0,92 1,5376 0,8464 
14.  35 8 4,76 -12,08 22,6576 145,9264 
15.  29 28 -1,24 7,92 1,5376 62,7264 
16.  37 6 6,76 -14,08 45,6976 198,2464 
17.  35 24 4,76 3,92 22,6576 15,3664 
18.  37 18 6,76 -2,08 45,6976 4,3264 
19.  35 31 4,76 10,92 22,6576 119,2464 
20.  37 32 6,76 11,92 45,6976 142,0864 
21.  38 32 7,76 11,92 60,2176 142,0864 
22.  29 19 -1,24 -1,08 1,5376 1,1664 
23.  39 21 8,76 0,92 76,7376 0,8464 
24.  31 22 0,76 1,92 0,5776 3,6864 
25.  36 27 5,76 6,92 33,1776 47,8864 
26.  30 21 -0,24 0,92 0,0576 0,8464 
27.  35 18 4,76 -2,08 22,6576 4,3264 
28.  38 18 7,76 -2,08 60,2176 4,3264 
29.  39 19 8,76 -1,08 76,7376 1,1664 
30.  38 27 7,76 6,92 60,2176 47,8864 
31.  29 23 -1,24 2,92 1,5376 8,5264 
32.  33 23 2,76 2,92 7,6176 8,5264 
33.  35 12 4,76 -8,08 22,6576 65,2864 
34.  33 13 2,76 -7,08 7,6176 50,1264 
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Продовження таблиці Д.15 

№ Вибірки Відхилення від 

середнього 

Квадрати відхилень 

ФЕ КЕ ФЕ КЕ ФЕ КЕ 
35.  27 11 -3,24 -9,08 10,4976 82,4464 
36.  31 36 0,76 15,92 0,5776 253,4464 
37.  35 11 4,76 -9,08 22,6576 82,4464 
38.  34 14 3,76 -6,08 14,1376 36,9664 
39.  36 39 5,76 18,92 33,1776 357,9664 
40.  39 27 8,76 6,92 76,7376 47,8864 
41.  38 15 7,76 -5,08 60,2176 25,8064 
42.  36 16 5,76 -4,08 33,1776 16,6464 
43.  29 21 -1,24 0,92 1,5376 0,8464 
44.  33 28 2,76 7,92 7,6176 62,7264 
45.  39 28 8,76 7,92 76,7376 62,7264 
46.  29 28 -1,24 7,92 1,5376 62,7264 
47.  32 25 1,76 4,92 3,0976 24,2064 
48.  20 19 -10,24 -1,08 104,8576 1,1664 
49.  29 12 -1,24 -8,08 1,5376 65,2864 
50.  25 13 -5,24 -7,08 27,4576 50,1264 
51.  26 4 -4,24 -16,08 17,9776 258,5664 
52.  21 18 -9,24 -2,08 85,3776 4,3264 
53.  23 18 -7,24 -2,08 52,4176 4,3264 
54.  38 33 7,76 12,92 60,2176 166,9264 
55.  26 21 -4,24 0,92 17,9776 0,8464 
56.  27 5 -3,24 -15,08 10,4976 227,4064 
57.  28 31 -2,24 10,92 5,0176 119,2464 
58.  27 26 -3,24 5,92 10,4976 35,0464 
59.  29 28 -1,24 7,92 1,5376 62,7264 
60.  26 24 -4,24 3,92 17,9776 15,3664 
61.  28 9 -2,24 -11,08 5,0176 122,7664 
62.  25 26 -5,24 5,92 27,4576 35,0464 
63.  27 21 -3,24 0,92 10,4976 0,8464 
64.  16 28 -14,24 7,92 202,7776 62,7264 
65.  28 14 -2,24 -6,08 5,0176 36,9664 
66.  27 26 -3,24 5,92 10,4976 35,0464 
67.  28 12 -2,24 -8,08 5,0176 65,2864 
68.  26 27 -4,24 6,92 17,9776 47,8864 
69.  25 21 -5,24 0,92 27,4576 0,8464 
70.  29 15 -1,24 -5,08 1,5376 25,8064 
71.  27 13 -3,24 -7,08 10,4976 50,1264 
72.  23 8 -7,24 -12,08 52,4176 145,9264 
73.  24 28 -6,24 7,92 38,9376 62,7264 
74.  31 9 0,76 -11,08 0,5776 122,7664 
75.  26 5 -4,24 -15,08 17,9776 227,4064 
76.  19 34 -11,24 13,92 126,3376 193,7664 
77.  18 27 -12,24 6,92 149,8176 47,8864 
78.  23 13 -7,24 -7,08 52,4176 50,1264 
79.  22 18 -8,24 -2,08 67,8976 4,3264 
80.  17 4 -13,24 -16,08 175,2976 258,5664 
81.  24 5 -6,24 -15,08 38,9376 227,4064 
82.  28 27 -2,24 6,92 5,0176 47,8864 
83.  22 16 -8,24 -4,08 67,8976 16,6464 
84.  38 19 7,76 -1,08 60,2176 1,1664 
85.  29 8 -1,24 -12,08 1,5376 145,9264 
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Закінчення таблиці Д.15 

№ Вибірки Відхилення від 

середнього 

Квадрати відхилень 

ФЕ КЕ ФЕ КЕ ФЕ КЕ 
86.  21 9 -9,24 -11,08 85,3776 122,7664 
87.  39 21 8,76 0,92 76,7376 0,8464 
88.   22  1,92  3,6864 
89.   12  -8,08  65,2864 
90.   8  -12,08  145,9264 
91.   25  4,92  24,2064 

 2631 1827 0,12 -0,28 2975,9312 6628,4624 
Середнє 

значення 

30,24 20,08     

 

Висновок: 𝑡емп = 9.2.  Отримане емпіричне значення t (9,2) знаходиться в 

зоні значущості. Критичні значення, де р – рівень статистичної значущості. 

Отримане емпіричне значення (9,2) перебуває в зоні значущості (9,2 > 2,61). 

Таблиця Д.16.  

Розрахунок t-критерію Стьюдента для порівняння результатів тестування 

(тест «Активність в патріотичній діяльності») курсантів 

експериментальних і контрольних груп на формувальному етапі 

експерименту 
 

№ Вибірки формуючого 

експерименту 

Відхилення від 

середнього 

Квадрати відхилень 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 
1 32 20 -1,96 -5,88 3,8416 34,5744 
2 28 29 -5,96 3,12 35,5216 9,7344 
3 34 25 0,039 -0,88 0,0016 0,7744 
4 36 26 2,04 0,12 4,1616 0,0144 
5 37 21 3,04 -4,88 9,2416 23,8144 
6 34 23 0,039 -2,88 0,0016 8,2944 
7 32 38 -1,96 12,12 3,8416 146,8944 
8 29 26 -4,96 0,12 24,6016 0,0144 
9 40 27 6,04 1,12 36,4816 1,2544 
10 32 28 -1,96 2,12 3,8416 4,4944 
11 33 27 -0,96 1,12 0,9216 1,2544 
12 34 29 0,039 3,12 0,0016 9,7344 
13 29 26 -4,96 0,12 24,6016 0,0144 
14 35 28 1,04 2,12 1,0816 4,4944 
15 29 25 -4,96 -0,88 24,6016 0,7744 
16 37 27 3,04 1,12 9,2416 1,2544 
17 35 16 1,04 -9,88 1,0816 97,6144 
18 37 28 3,04 2,12 9,2416 4,4944 
19 35 27 1,04 1,12 1,0816 1,2544 
20 37 28 3,04 2,12 9,2416 4,4944 
21 38 26 4,04 0,12 16,3216 0,0144 
22 29 25 -4,96 -0,88 24,6016 0,7744 
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Продовження таблиці Д.16. 

№ Вибірки формуючого 

експерименту 

Відхилення від 

середнього 

Квадрати відхилень 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 
23 39 29 5,04 3,12 25,4016 9,7344 
24 31 27 -2,96 1,12 8,7616 1,2544 
25 36 23 2,04 -2,88 4,1616 8,2944 
26 30 24 -3,96 -1,88 15,6816 3,5344 
27 35 31 1,04 5,12 1,0816 26,2144 
28 38 26 4,04 0,12 16,3216 0,0144 
29 39 19 5,04 -6,88 25,4016 47,3344 
30 38 18 4,04 -7,88 16,3216 62,0944 
31 29 23 -4,96 -2,88 24,6016 8,2944 
32 33 22 -0,96 -3,88 0,9216 15,0544 
33 35 17 1,04 -8,88 1,0816 78,8544 
34 33 24 -0,96 -1,88 0,9216 3,5344 
35 27 28 -6,96 2,12 48,4416 4,4944 
36 31 22 -2,96 -3,88 8,7616 15,0544 
37 35 38 1,04 12,12 1,0816 146,8944 
38 34 29 0,039 3,12 0,0016 9,7344 
39 36 21 2,04 -4,88 4,1616 23,8144 
40 39 39 5,04 13,12 25,4016 172,1344 
41 38  4,04  16,3216  

42 36  2,04  4,1616  
43 29  -4,96  24,6016  
44 33  -0,96  0,9216  
45 39  5,04  25,4016  
46 29  -4,96  24,6016  
47 32  -1,96  3,8416  
 1596 1035 -0,12 -0,2 571,9152 992,376 

Середнє 

значення 
33,96 25,88     

Висновок: 𝑡емп = 8,8. Отримане емпіричне значення перебуває в зоні 

значущості (8,8 > 2,63). 

Обчислені дані наведені в табл. Д.17. 
емп

= 2, 94, где 𝑑𝑚𝑎𝑥 = 0,439, =91, 

 𝑛2 = 89 . 

Таблиця Д.17.  

Розрахунок критерію для зіставлення двох емпіричних розподілів на КЕ і 

ФЕ (тест «Активність в патріотичній діяльності») 
 

Розряди 

(бали) 

Емпіричні частоти Емпіричні частості Накопичені емпіричні 

частості 

Різниця 

КЕ ФЕ КЕ ФЕ КЕ ФЕ 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1-10 14 0 0,1538 0 0,154 0 0,154 

11-20 30 4 0,3297 0,0449 0,484 0,045 0,439 

21-30 36 43 0,3956 0,4831 0,879 0,528 0,351 

31-40 11 42 0,1209 0,4719 1 1 0 

Сума 91 89 1 1    
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Висновок: емп = 2,94.  Отримане емпіричне значення перебуває в зоні 

значущості.  

За результатами статистичної обробки даних, отриманими за тестом 

«Активність у патріотичній діяльності» (критерій Колмогорова-Смирнова і t-

критерій Стьюдента), відмінності між двома розподілами учасників 

тестування, отримані на формувальному і констатуючому етапах 

експерименту, достовірні, причому мають позитивну динаміку щодо 

зростання рівня сформованості активності респондентів у патріотичній 

діяльності (див. таблиці Д.18 – Д.19) 

Таблиця Д.18.  

Зведені дані за тестом «Активність у патріотичній діяльності» 

(констатуючий етап експерименту) 
 

Рівень Нульовий Низький Середній Високий 

Бали Від 0 до 10 Від 11 до 20 Від 21 до 30 Від 31 до 40 
Осіб (%) 14 (15,4%) 30 (33%) 36 (39,5%) 11 (12,1%) 

Таблиця Д.19.  

Зведені дані за тестом «Активність в патріотичній діяльності» 

(формувальний етап експерименту) 

Досліджувані 

особи 

Рівень 

Нульовий (від 0 до 

10 балів) 

Низький (від 11 до 

20 балів) 

Середній (від 21 до 

30 балів) 

Високий (від 31 до 

40 балів) 

Разом 0 4(4,5%) 43(48,3%) 42 (47,2%) 

ЕГ – 1 0 0 4 (17,4%) 19 (82,6%) 

ЕГ – 2  0 0 5 (20,8%) 19 (79,2%) 

Збірна ЕГ (47 чол.) 0 0 9 (19%) 38 (81%) 

КГ – 1  0 3 (9,7%) 26 (83,8%) 2 (6,5%) 

КГ – 2  0 1 (9,1 %) 8 (72,7%) 2 (18,1%) 

Збірна КГ (42 чол.) 0 4 (9,5%) 34 (81%) 4 (9,5%) 
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Статистична обробка даних анкетування за авторською анкетою  

«Інтерес до вивчення історії України» 

 

Якісні показники результатів анкетування респондентів на 

констатуючому та формувальному етапах експерименту (в динаміці) за 

кожним блоком питань анкети «Інтерес до вивчення історії України» наведено 

в табл. Д.20 – Д.21. 

 

Таблиця Д.20.  

Результати анкетування респондентів на констатуючому і 

формувальному етапах експерименту за кожним блоком анкети 
 

Перший блок Другий блок Третій блок 

Питання 

анкети 
КЕ ФЕ 

Питання 

анкети 
КЕ ФЕ 

Питання 

анкети 
КЕ ФЕ 

1 3,6 4,4 3 3,5 3,8 15 3,1 3,7 

4 3,9 4,3 5 2,9 3,7 8 3,1 3,7 
9 3,8 4,1 10 3,4 3,8 13 3,4 4 

12 3,5 4,3 16 3,2 3,9 2 3,6 3,7 
14 3,5 4,1 18 3,1 4 1 2,8 3,6 

17 3,6 4 7 2,8 3,5 6 3,3 3,6 

Всього 3,6 4,2 Всього 3,1 3,8 Всього 3,2 3,7 

 

Таблиця Д.21. 

Якісні показники оцінювання за кожним питанням анкети курсантами 

за результатами анкетування «Інтерес до вивчення історії України» ЕГ і 

КГ на формувальному етапі експерименту 
 

Перший блок Другий блок Третій блок 

Питання ЕГ КГ Питання ЕГ КГ Питання ЕГ КГ 

1 4,6 4,1 3 3,9 3,6 15 4 3,5 

4 4,5 4 5 3,7 3,7 8 3,8 3,6 
9 4,2 4 10 4,1 3,6 13 4,3 3,6 

12 4,5 4,1 16 4 3,7 2 4 3,4 
14 4,2 3,9 18 4,3 3,5 1 4,3 2,9 

17 4,3 3,7 7 3,8 3,2 6 4 3,2 

Всього 4,4 4 Всього 4 3,6 Всього 4,1 3,4 
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Таблиця Д.22.  

Результати рівня сформованості показника «Інтерес до вивчення історії 

України» у курсантів за кожним компонентом патріотизму (у динаміці) 

Вид групи та етап 

експерименту 

Високий 

рівень 

(%) 

Середній 

рівень 

(%) 

Низький 

рівень 

(%) 

Нульовий 

рівень 

(%) 

Кількість 

респондентів 

Когнітивний компонент 

КЕ (91 чол.) 
66 25 0 0 91 

72,5% 27,5% 0,0% 0,0% 100,0% 

ФЕ 

Всі (89 чол.) 
81 8 0 0 89 

91,0% 9,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

КГ (42 чол.) 
36 6 0 0 42 

85,7% 14,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

ЕГ (47 чол.) 
45 2 0 0 47 

95,7% 4,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

Діяльнісний компонент 

КЕ (91 чол.) 
41 44 6 0 91 

45,1% 48,4% 6,6% 0,0% 100,0% 

ФЕ 

Всі (89 чол.) 
61 28 0 0 89 

68,5% 31,5% 0,0% 0,0% 100,0% 

КГ (42 чол.) 
19 23 0 0 42 

45,2% 54,8% 0,0% 0,0% 100,0% 

ЕГ (47 чол.) 
42 5 0 0 47 

89,4% 10,6% 0,0% 0,0% 100,0% 

Мотиваційний компонент 

КЕ (91 чол.) 
43 39 9 0 91 

47,3% 42,9% 9,9%  100,0% 

ФЕ 

Всі (89 чол.) 
61 28 0 0 89 

68,5% 31,5% 0,0% 0,0% 100,0% 

КГ (42 чол.) 
22 20 0 0 42 

52,4% 47,6% 0,0% 0,0% 100,0% 

ЕГ (47 чол.) 
39 8 0 0 47 

83,0% 17,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
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Статистичні дані отримані з використанням методик Манна-Уїтні наведені у 

табл. Д.23 – Д.24. 

Таблиця Д.23.  

Розрахунок емпіричного U-критерію Манна-Уїтні для вибірок за кожним 

блоком питань анкети «Інтерес до вивчення історії України»  

(в динаміці) 

Перший блок Другий блок Третій блок 

№
 

п
и

та
н
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Е

 

Р
ан

г 
Ф

Е
 

К
Е

 

Р
ан

г 
К

Е
 

№
 

п
и

та
н

н
я
 

Ф
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Ф
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Ф
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1 4,4 12 3,6 3,5 3 3,8 9,5 3,5 6,5 15 3,7 10 3,1 2,5 

4 4,3 10,5 3,9 6 5 3,7 8,0 2,9 2,0 8 3,7 10 3,1 2,5 

9 4,1 8,5 3,8 5 10 3,8 9,5 3,4 5,0 13 4 12 3,4 5 

12 4,3 10,5 3,5 1,5 16 3,9 11,0 3,2 4,0 2 3,7 10 3,6 7 

14 4,1 8,5 3,5 1,5 18 4,0 12,0 3,1 3,0 11 3,6 7 2,8 1 

17 4 7 3,6 3,5 7 3,5 6,5 2,8 1,0 6 3,6 7 3,3 4 

Сума  57  21   56,5  21,5   56  22 

𝑈емп = 0; 𝑈кр=3 (при р = 

0,01); 𝑈кр = 7 (при р = 0,01) ; 

0 < 3; 𝑈емп < 𝑈кр (при р = 

0,05) 

𝑈емп = 0,5; 𝑈кр =3 (при р = 

0,01); 𝑈кр = 7 (при р = 0,01) ; 

0,5 < 3; 𝑈емп < 𝑈кр (при р = 

0,05) 

𝑈емп = 1,0; 𝑈кр =3 (при р = 

0,01); 𝑈кр = 7 (при р = 0,01) 

; 1,0 < 3; 𝑈емп < 𝑈кр (при р = 

0,05) 
 

Висновок: отримані емпіричні значення U-критерію Манна-Уїтні 𝑈емп 

(0), 𝑈емп (0,5), 𝑈емп (1) перебувають в зоні значущості. 

Таблиця Д.24. 

Розрахунок емпіричного U-критерію Манна-Уїтні для вибірок за кожним 

блоком питань анкети «Інтерес до вивчення історії України» 

Перший блок Другий блок Третій блок 

№
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1 4,6 12 4,1 5,5 3 1 3,9 9 3,6 15 4 9 3,5 4 

4 4,5 10,5 4 3,5 5 2 3,7 6 3,7 8 3,8 7 3,6 5,5 

9 4,2 7,5 4 3,5 10 3 4,1 11 3,6 13 4,3 11,5 3,6 5,5 

12 4,5 10,5 4,1 5,5 16 4 4 10 3,7 2 4 9 3,4 3 

14 4,2 7,5 3,9 2 18 5 4,3 12 3,5 11 4,3 11,5 2,9 1 

17 4,3 9 3,7 1 7 6 3,8 8 3,2 6 4 9 3,2 2 

Сума  57  21   56  22   57  21 

𝑈емп = 0; 𝑈кр = 3 (при р = 

0,01); 𝑈кр = 7 (при р = 0,01) ; 

0 < 3; 𝑈емп < 𝑈кр (при р = 

0,05) 

𝑈емп = 1,0; 𝑈кр = 3 (при р = 

0,01); 𝑈кр = 7 (при р = 0,01); 

1,0 < 3; 𝑈емп < 𝑈кр (при р = 

0,05)  

𝑈емп = 0; 𝑈кр =3 (при р = 

0,01); 𝑈кр = 7 (при р = 

0,01); 0 < 3; 𝑈емп < 𝑈кр 

(при р = 0,05)  
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Висновок: отримані емпіричні значення U-критерію Манна-Уїтні 𝑈емп 

(0), 𝑈емп (1,0) перебувають у зоні значущості. Емпіричне значення критерію U 

відображає величину збігу між рядами, тому, чим менше значення 𝑈емп, тим 

імовірніше, що відмінності у даних достовірні.  
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Прикінцеві результати статистичної обробки даних за всіма 

компонентами патріотизму 

Статистичну значущість позитивної динаміки емпіричних результатів 

підсумку експерименту аргументовано у процесі проведення розрахунків і 

висновків за критерієм 𝑋2 Пірсона. Обчислення емпіричного “𝑋2 проведено 

он-лайн за наступним алгоритмом: 

1) обчислено теоретичну частоту (𝑓𝑇); 

2) обчислено різницю між емпіричною і теоретичною частотою за 

кожним розрядом; 

3) визначено кількість ступенів свободи, внесено поправку на 

«безперервність» (якщо v = 1); 

4) отримані різниці піднесено до квадрату; 

5) отримані квадрати різниць розділено на теоретичну частоту (останній 

стовпець); 

6) отримана сума є 𝑋емп
2 . 

Результати внесено до табл. Д.25. 

Таблиця Д.25.  

Розрахунки 𝑿емп
𝟐 . для визначення статистичної значущості між 

факторною і результативною ознакою за даними, отриманими на початок 

і на кінець експерименту 

№ п/п 
Емпірична 

частота 

Теоретична 

частота 
(𝑓е - 𝑓т) (𝑓е  −  𝑓т)2 (𝑓е  − 𝑓т)2/𝑓т 

1.  47,6 34,25 13,35 178,22 5,204 

2.  20,9 34,25 -13,35 178,22 5,204 

3.  42,9 40,4 2,5 6,25 0,155 

4.  37,9 40,4 -2,5 6,25 0,155 

5.  7,9 16,15 -8,25 68,06 4,214 

6.  24,4 16,15 8,25 68,06 4,214 

7.  1,6 9,2 -7,6 57,76 6,188 

8.  16,8 9,2 7,6 57,76 6,188 

Сума 200 200 - - 31,512 
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Результат: 𝑋емп
2  = 31,512. 

Критичні значення 𝑋кр
2  = 7,815 (для р = 0,05) і 𝑋кр

2  = 11,345 (для р = 0,01) при v 

= 3.  Відмінності між двома розподілами можуть вважатися достовірними, якщо 

𝑋емп
2  досягає або перевищує 𝑋кр

2  (для р = 0,05), і тим більш достовірним, якщо 𝑋емп
2  

досягає або перевищує 𝑋кр
2  (для р = 0,01). 

У нашому випадку 𝑋емп
2  перевищує критичне значення, що дає змогу 

стверджувати, що розбіжності між розподілами статистично достовірні, причому 

гіпотеза про підвищення рівня сформованості патріотизму у респондентів на 

формувальному етапі підтвердилася.  Перераховані вище якісні зміни відбулися за 

рахунок позитивної динаміки в експериментальній групі курсантів (табл. Д.26). 

Таблиця Д.26  

Порівняльні підсумкові результати респондентів КГ і ЕГ за всіма 

показниками ПВ на формувальному етапі експерименту 

Групи 
Рівні сформованості патріотизму 

Високий (%) Середній (%) Низький (%) Нульовий (%) 

КГ 21,0 66,4 8,4 4,2 

ЕГ 80,6 17,1 2,3 0 

 


