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АНОТАЦІЯ 

 

Пашкова О. О. Військово-патріотичне виховання курсантів вищих 

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

наукова робота на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

за спеціальністю 20.02.22 – військова історія. – Національний університет 

оборони України імені Івана Черняховського, Київ, 2021. 

Актуальність теми дисертації визначалася потребою підвищення 

свідомості, мотивації та життєвих настанов особового складу Збройних Сил 

України (далі – ЗС України) в умовах збройної агресії Російської Федерації 

проти України та відсутністю узагальнюючих праць, присвячених аналізу 

стану військово-патріотичного виховання військовослужбовців у період 

1991–2019 років. В умовах зовнішньої агресії важливого значення набуло 

військово-патріотичне виховання курсантів – майбутніх офіцерів ЗС України, 

що спонукало переглянути підходи до організації військово-патріотичного 

виховання у вищих військових навчальних закладах України. 

У дисертаційній роботі виконано наукове завдання, яке полягало у 

розкритті процесу становлення та трансформацій військово-патріотичного 

виховання курсантів вищих військових навчальних закладів України та його 

розвитку в умовах збройної агресії Російської Федерації, встановленні 

особливостей і тенденцій цього процесу та визначенні актуальних напрямів 

використання набутого досвіду в інтересах подальшого розвитку Збройних 

Сил України. 

Основні наукові результати дослідження. 

У першому розділі “Історіографія, джерельна база та методи 

дослідження” розглянуто наукові праці, у яких вітчизняні науковці 

досліджували питання військово-патріотичного виховання військових 

фахівців як педагогічної проблеми та висвітлювали історичний досвід 

патріотичного виховання на теренах України, в українських збройних 
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формуваннях різних історичних періодів. Водночас військово-патріотичне 

виховання військовослужбовців Збройних Сил України, зокрема курсантів, 

не було предметом дослідження зарубіжних науковців. Дисертантка 

згрупувала наукові праці за чотирма групами.  

Наукові праці першої групи висвітлюють започаткування і розвиток 

підходів до здійснення військово-патріотичного виховання у війську на 

теренах України у давні часи, в українських військових формуваннях першої 

половини ХХ століття, у збройних силах Радянського Союзу, у Збройних 

Силах незалежної України. 

Другу групу складають колективні праці, присвячені передумовам, 

розгортанню, ходу бойових дій на Сході України, що розкривають основні 

результати антитерористичної операції, дають змогу розглянути умови, за 

яких відбувався розвиток військово-патріотичного виховання майбутніх 

офіцерів Збройних Сил України. 

Наукові праці третьої групи презентовані науковими статтями та 

тезами конференцій, що висвітлюють стан та перспективи розвитку воєнно-

історичної роботи у Збройних Силах України; обґрунтовують необхідність 

врахування виховних аспектів воєнної історії, використання результатів 

воєнно-історичних досліджень для патріотичного виховання 

військовослужбовців, боротьби з фальсифікацією національної воєнної 

історії як запоруки ефективності військово-патріотичного виховання 

особового складу Збройних Сил України; пропонують практичні 

рекомендації з викладання воєнно-історичних дисциплін у вищих військових 

навчальних закладах України тактичного рівня освіти в інтересах військово-

патріотичного виховання курсантів; порушують питання виховного 

потенціалу навчальної літератури у галузі воєнної історії та її стану. 

Наукові праці, що безпосередньо висвітлюють проблематику 

військово-патріотичного виховання військовослужбовців Збройних Сил 

України в умовах збройного конфлікту у 2014–2019 роках склали четверту 

групу праць, що представлена науковими розвідками переважно 
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педагогічного та психологічного характеру. Зокрема, встановлено, що автори 

приділяють значну увагу питанням формування патріотизму у курсантів як 

через використання виховного потенціалу історичних дисциплін, відбір 

науково-педагогічних працівників тощо. 

Авторка відібрала та залучила до дослідження такі види історичних 

джерел: документи архівного зберігання (використано матеріали 19 архівних 

справ 6 фондів 2 архівів), опубліковані документи, документи поточного 

зберігання, усні історичні джерела, матеріали з електронних ресурсів тощо. 

Обрана джерельна база дала змогу встановити основні підходи до політики 

пам’яті в Україні після проголошення незалежності, основні проблемні 

питання у військово-патріотичному вихованні молоді, зокрема особового 

складу ЗС України, з урахуванням суспільно-політичної та економічної 

ситуації у державі. 

У другому розділі “Історичні передумови становлення та 

трансформацій військово-патріотичного виховання курсантів вищих 

військових навчальних закладів України” висвітлено історичний досвід 

патріотичного виховання на теренах України до проголошення незалежності 

у 1991 році. Встановлено, що мілітарна історія України містить значний 

виховний потенціал у здійсненні військово-патріотичного виховання на 

сучасному етапі, його елементи запозичувалися та запроваджувалися у 

систему військового виховання як у мирний час, так і в особливий період. 

Водночас виявлено, що після проголошення незалежності України 

вітчизняна система військово-патріотичного виховання почала формуватися 

під впливом багатьох протилежних факторів:  

звернення до національної воєнно-історичної спадщини, зокрема до 

історичних подій і фактів, що у радянській історіографії мали тенденційний 

характер; 

формування нової культури взаємовідносин у військових колективах на 

основі відданості Україні та вірності військовій присязі українському народу 

і одночасним збереженням радянського стилю управління; 



 5 

збереження у засобах військово-патріотичного виховання радянських 

рудиментів (символіки, традицій, ритуалів тощо); 

збереження радянського концепту історичної пам’яті, у громадян 

України переважно східних та південних регіонів; 

посилення співпраці з країнами СНД у гуманітарній сфері, що 

передбачало спільний комеморативний простір та єдині підходи до 

висвітлення історії. 

Виявлено, що державна інформаційна політика та політика пам’яті у 

період незалежності України вчиняли суттєвий вплив на формування та 

оновлення змісту військово-патріотичного виховання військовослужбовців 

ЗС України, проте характеризувалися непослідовністю та залежністю від 

політичної кон’юнктури. Виявлено, що напередодні збройної агресії проти 

України у 2010–2013 роках в основу змісту військово-патріотичного 

виховання як особового складу, так і цивільної молоді було покладено 

історичну спадщину радянського періоду.  

У третьому розділі “Військово-патріотичне виховання майбутніх 

військових фахівців Збройних Сил України в умовах збройної агресії  

(2014–2019)” було розглянуто основні події збройного конфлікту в України, 

включаючи окупацію Автономної Республіки Крим та проведення 

антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил у відповідь на збройну 

агресію Російської Федерації. Висвітлення цих подій дало змогу відстежити 

основні зміни, що відбулися у системі військового виховання. Трансформація 

системи військово-патріотичного виховання в Україні у 2014–2019 роках 

відбувалася в умовах збройної та інформаційної агресії проти України і 

передбачала: 

удосконалення нормативно-правової бази у сфері військово-

патріотичного виховання, інформаційної безпеки та політики пам’яті; 

оновлення змісту та засобів військово-патріотичного виховання за 

такими напрямами: подолання радянської спадщини, звернення до воєнної 

історії України, переважно періоду 1917–1921 років ХХ століття, висвітлення 
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участі військовослужбовців Збройних Сил України в антитерористичній 

операції/операції Об’єднаних сил на Сході України; 

зародження військового капеланства, уточнення основних завдань та 

напрямів діяльності військових священиків у сфері військово-патріотичного 

виховання. 

Встановлено, що у досліджуваний період у структурі окремих вищих 

військових навчальних закладів було створено навчальні та науково-дослідні 

підрозділи воєнно-історичного спрямування, активізовано проведення 

воєнно-історичних досліджень, у першу чергу сучасної воєнної історії 

України із одночасним впровадженням їх результатів в освітній та виховний 

процес закладів. Виявлено, що значний виховний потенціал належав 

історичним дисциплінам, які у вищих військових навчальних закладах 

тактичного рівня освіти були представлені такими як “Історія війн та 

воєнного мистецтва”, “Історія України та української культури”. 

Встановлено, що упродовж 2014–2019 років зміст робочих програм 

зазначених дисциплін зазнавав корегувань, вмістивши теми занять, 

присвячені сучасній воєнній історії України. Зокрема, було передбачено 

проведення лекцій, семінарів та самостійної роботи курсантів із тематики 

гібридних війн, окупації Автономної Республіки Крим та антитерористичної 

операції/операції Об’єднаних сил на Сході України.  

Результати дослідження засвідчили, що учасники освітнього процесу 

як серед постійного, так і перемінного складу набули якісно нової 

характеристики за рахунок набуття ними досвіду участі у бойових діях. 

Зокрема, комплектування посад науково-педагогічних працівників почало 

здійснюватися насамперед особами із досвідом участі в антитерористичній 

операції, що сприяло оперативному впровадженню набутого бойового 

досвіду в освітній процес, а також військово-патріотичному вихованню 

майбутніх офіцерів ЗС України на прикладах героїзму їхніх сучасників. 

Виховна діяльність вищих військових навчальних закладів в умовах 

відсічі та стримування збройної агресії проти України також 
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характеризувалася низкою особливостей. Виявлено, що у досліджуваний 

період значну увагу керівництво закладів приділяло декомунізаційним 

заходам, спрямованих на “зміну” ментальності особового складу, подолання 

“радянських” стереотипів у свідомості. Їх активізація була пов’язана зі 

змінами у чинному законодавстві України і передбачала оновлення наочної 

агітації, експозицій військових музеїв, кімнат традицій, бібліотек закладів, 

що з одного боку спрямовувалося на демонтаж залишків радянської 

символіки, а з іншого – на висвітлення участі військовослужбовців 

ЗС України в антитерористичній операції/операції Об’єднаних сил на сході 

нашої держави, у першу чергу випускників закладів. 

Крім того, встановлено, що здійсненню військово-патріотичного 

виховання на основі воєнної історії України сприяло налагодження системної 

воєнно-історичної роботи, що передбачала проведення заходів військово-

патріотичного спрямування з курсантами вищих військових навчальних 

закладів, відповідно до щорічних планів, а саме: участь у заходах із 

святкування визначних дат воєнної історії, відвідування музейних установ, 

увічнення пам’яті, які загинули під час виконання завдань у районі 

проведення АТО/ООС. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що при 

вирішенні наукового завдання, яке раніше не розглядалося воєнно-

історичною наукою, у дисертації вперше: визначено періодизацію процесу 

військово-патріотичного виховання в Україні; висвітлено наявність у процесі 

військово-патріотичного виховання антиукраїнських елементів, що 

здійснювали негативний інформаційно-психологічний вплив на особовий 

склад Збройних Сил України; узагальнено досвід і визначено особливості 

діяльності вищих військових навчальних закладів у справі військово-

патріотичного виховання в умовах російської збройної агресії, а саме: 

оновлення контингенту учасників освітнього процесу як серед постійного, 

так і перемінного складу закладів у результаті набуття ними досвіду участі у 

бойових діях; оновлення навчальних планів і програм із урахуванням досвіду 
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антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил; діяльність по “зміні 

ментальності” особового складу через здійснення декомунізаційних заходів 

тощо; встановлено тенденції удосконалення військово-патріотичного 

виховання у вищих військових навчальних закладах в умовах збройної 

агресії Російської Федерації проти України; удосконалено нормативно-

правову базу у сфері військово-патріотичного виховання 

військовослужбовців Збройних Сил України, авторка дисертації взяла участь 

у розробленні Положення про організацію та проведення у Збройних Силах 

України щорічного конкурсу на кращий науковий реферат з воєнної історії 

України (у тому числі серед курсантів вищих військових навчальних 

закладів), а також Доктрини з воєнно-історичної роботи у Збройних Силах 

України; набули подальшого розвитку періодизація збройної агресії 

Російської Федерації проти України в частині, що стосується окупації 

Російською Федерацією Автономної Республіки Крим; історіографія за 

напрямом дослідження; до наукового обігу введено раніше не оприлюднені 

архівні матеріали, зокрема доповіді Міністру оборони України з питань 

військової освіти та виховання, протоколи засідань Українського інституту 

національної пам’яті з питань розвитку історичної освіти у контексті 

патріотичного виховання молоді.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

положення та висновки дисертації можуть бути використані при проведенні 

подальших наукових досліджень з історії України періоду незалежності; при 

подальшому удосконаленні системи військово-патріотичного виховання; в 

освітньому процесі вищих військових навчальних закладів. Результати 

дисертації можуть бути застосовані у процесі національно-патріотичної 

підготовки у Збройних Силах України та військово-патріотичного виховання 

допризовної молоді. 

Положення та висновки дисертації використані під час підготовки 

матеріалів на історичну тематику та розроблення нормативно-правових 

документів, а саме: 
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Інформаційно-довідкових матеріалів щодо хронології подій  

2014–2019 років, які відбувалися в Автономній Республіці Крим та під час 

проведення антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил на Сході 

України, розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки 

України для проведення заходів військово-патріотичного виховання у 

закладах середньої освіти (Лист Міністерства освіти і науки України  

№ 1/9-355 від 05.06.2019, Додаток Ф);  

Положення про організацію та проведення у Збройних Силах України 

щорічного конкурсу на кращий науковий реферат з воєнної історії України 

(наказ Генерального штабу Збройних Силах України № 31 від 31.01.2020), 

що передбачає військово-патріотичне виховання різних категорій 

військовослужбовців (зокрема курсантів вищих військових навчальних 

закладів) через вивчення та популяризацію національної мілітарної історії; 

Доктрини з воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України 

(затверджена начальником Генерального штабу Збройних Сил України 

07.10.2020), що визначає патріотичне виховання особового складу як один із 

важливих її напрямів. 

Ключові слова: військово-патріотичне виховання, вищий військовий 

навчальний заклад, Збройні Сили України, курсанти, антитерористична 

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

робота. 
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SUMMARY 

 

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

military educational institutions of Ukraine (1991–2019). – Qualifying 

scientific work on the right of manuscript. 

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

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

of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv, 2021. 

The urgency of the dissertation topic was determined by the need to raise 

awareness, motivation and life guidelines of the Armed Forces of Ukraine in the 

context of armed aggression of the Russian Federation against Ukraine and the 

lack of generalized works on the analysis of military-patriotic education of 

servicemen in 1991-2019. In the conditions of external aggression the military-

patriotic education of cadets - future officers of the Armed Forces of Ukraine 

became important, which prompted to reconsider approaches to the organization of 

military-patriotic education in higher military educational institutions of Ukraine. 

The dissertation contains a scientific task, which was to reveal the process of 

formation and transformation of military-patriotic education of cadets of higher 

military educational institutions of Ukraine and its development in the armed 

aggression of the Russian Federation, establishing features and trends of this 

process and identifying current areas of experience of further development of the 

Armed Forces of Ukraine. 

The main scientific results of the study. 

The first section “Historiography, source base and research methods” 

discusses scientific works in which domestic scholars studied the military-patriotic 

education of military professionals as a pedagogical problem and highlighted the 

historical experience of patriotic education in Ukraine, in Ukrainian armed groups 

of different historical periods. At the same time, military-patriotic education of 

servicemen of the Armed Forces of Ukraine, in particular cadets, was not the 
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subject of research by foreign scholars. The dissertation group grouped scientific 

works into four groups. 

The scientific works of the first group cover the initiation and development 

of approaches to the implementation of military-patriotic education in the army in 

Ukraine in ancient times, in the Ukrainian military formations of the first half of 

the twentieth century, in the armed forces of the Soviet Union, in the Armed 

Forces of independent Ukraine. 

The second group consists of collective works on the preconditions, 

deployment, and course of hostilities in eastern Ukraine, which reveal the main 

results of the anti-terrorist operation and allow us to consider the conditions under 

which the military-patriotic education of future officers of the Armed Forces of 

Ukraine was developed. 

Scientific works of the third group are presented by scientific articles and 

abstracts of conferences, covering the state and prospects of development of 

military-historical work in the Armed Forces of Ukraine; substantiate the need to 

take into account the educational aspects of military history, use the results of 

military history research for patriotic education of servicemen, fight against 

falsification of national military history as a guarantee of effectiveness of military-

patriotic education of personnel of the Armed Forces of Ukraine; offer practical 

recommendations for teaching military-historical disciplines in higher military 

educational institutions of Ukraine of the tactical level of education in the interests 

of military-patriotic education of cadets; raise issues of educational potential of 

educational literature in the field of military history and its state. 

Scientific works that directly cover the issue of military-patriotic education 

of servicemen of the Armed Forces of Ukraine in the context of the armed conflict 

in 2014-2019 formed the fourth group of works, represented by scientific research 

mainly pedagogical and psychological. In particular, it is established that the 

authors pay considerable attention to the formation of patriotism in cadets as 

through the use of educational potential of historical disciplines, selection of 

research and teaching staff and more. 
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The author selected and involved in the study the following types of 

historical sources: documents of archival storage (materials of 19 archival files 6 

funds 2 archives were used), published documents, documents of current storage, 

oral historical sources, materials from electronic resources, etc. The selected source 

base allowed to establish the main approaches to the policy of memory in Ukraine 

after independence, the main issues in the military-patriotic education of youth, 

including personnel of the Armed Forces of Ukraine, taking into account the socio-

political and economic situation in the country. 

The second section “Historical preconditions for the formation and 

transformation of military-patriotic education of cadets of higher military 

educational institutions of Ukraine” highlights the historical experience of 

patriotic education in Ukraine before independence in 1991. It is established that 

the military history of Ukraine contains significant educational potential in the 

implementation of military-patriotic education at the present stage, its elements 

were borrowed and introduced into the system of military education both in 

peacetime and in special periods. At the same time, it was found that after the 

proclamation of Ukraine's independence, the domestic system of military-patriotic 

education began to take shape under the influence of many opposite factors: 

appeal to the national military-historical heritage, in particular to historical 

events and facts that were tendentious in Soviet historiography; 

formation of a new culture of relations in military teams on the basis of 

devotion to Ukraine and loyalty to the military oath to the Ukrainian people and at 

the same time preservation of the Soviet style of government; 

preservation of Soviet rudiments (symbols, traditions, rituals, etc.) in the 

means of military-patriotic education; 

preservation of the Soviet concept of historical memory, the citizens of 

Ukraine mainly in the eastern and southern regions; 

strengthening cooperation with the CIS countries in the humanitarian sphere, 

which provided for a common commemorative space and common approaches to 

covering history. 
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It was found that the state information policy and memory policy during the 

independence of Ukraine had a significant impact on the formation and updating of 

the content of military-patriotic education of servicemen of the Armed Forces of 

Ukraine, but were characterized by inconsistency and dependence on the political 

situation. It was revealed that on the eve of the armed aggression against Ukraine 

in 2010–2013, the historical heritage of the Soviet period was the basis of the 

content of military-patriotic education of both personnel and civilian youth. 

In the third section “Military-patriotic education of future military 

specialists of the Armed Forces of Ukraine in the conditions of armed 

aggression (2014–2019)” considered the main events of the armed conflict in 

Ukraine, including the occupation of the Autonomous Republic of Crimea and the 

conduct of an anti-terrorist operation / Joint Forces operation in response to the 

armed aggression of the Russian Federation. Coverage of these events made it 

possible to trace the main changes that took place in the system of military 

education. The transformation of the of military-patriotic education in Ukraine in 

2014–2019 took place in the conditions of armed and information aggression 

against Ukraine and provided for: 

improving the legal framework in the field of military-patriotic education, 

information security and memory policy; 

updating the content and means of military-patriotic education in the 

following areas: overcoming the Soviet heritage, addressing the military history of 

Ukraine, mainly the period 1917-1921 of the twentieth century, coverage of the 

participation of servicemen of the Armed Forces of Ukraine in the anti-terrorist 

operation 

the emergence of military chaplaincy, clarification of the main tasks and 

activities of military priests in the field of military-patriotic education. 

It is established that in the researched period in the structure of separate 

higher military educational establishments educational and research divisions of 

military-historical direction were created, carrying out of military-historical 

researches, first of all modern military history of Ukraine with simultaneous 
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introduction of their results in educational process was intensified. institutions. It 

was found that significant educational potential belonged to historical disciplines, 

which were presented in higher military educational institutions of tactical level of 

education such as "History of Wars and Martial Arts", "History of Ukraine and 

Ukrainian Culture". It is established that during 2014–2019 the content of work 

programs of these disciplines was adjusted, including topics of classes devoted to 

the modern military history of Ukraine. In particular, lectures, seminars and 

independent work of cadets on hybrid wars, occupation of the Autonomous 

Republic of Crimea and anti-terrorist operation / Joint Forces operation in eastern 

Ukraine were planned. 

The results of the study showed that the participants in the educational 

process, both among the permanent and variable composition, acquired a 

qualitatively new characteristic due to the acquisition of their experience of 

participation in hostilities. In particular, the recruitment of scientific and 

pedagogical workers began to be carried out primarily by persons with experience 

in the anti-terrorist operation, which contributed to the prompt implementation of 

combat experience in the educational process, as well as military-patriotic 

education of future officers of the Armed Forces of Ukraine. 

The educational activity of higher military educational institutions in the 

conditions of repulse and deterrence of armed aggression against Ukraine was also 

characterized by a number of features. It was found that in the period under study, 

the management of institutions paid considerable attention to decommunization 

measures aimed at "changing" the mentality of personnel, overcoming "Soviet" 

stereotypes in the mind. Their intensification was connected with changes in the 

current legislation of Ukraine and provided for the renewal of visual agitation, 

expositions of military museums, rooms of traditions, libraries, which on the one 

hand was aimed at dismantling the remnants of Soviet symbols, and on the other - 

to highlight the participation of servicemen. anti-terrorist operation / Joint Forces 

operation in the east of our state, primarily graduates of institutions. 
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In addition, it was established that the implementation of military-patriotic 

education on the basis of the military history of Ukraine was facilitated by the 

establishment of systematic military-historical work, which provided for military-

patriotic activities with cadets of higher military educational institutions, in 

accordance with annual plans: celebrating significant dates in military history, 

visiting museum institutions, perpetuating the memory of those who died while 

performing tasks in the area of anti-terrorist operation / environmental protection. 

The scientific novelty of the obtained results is that in solving the 

scientific problem, which was not previously considered by military-historical 

science, in the dissertation for the first time: the periodization of the process of 

military-patriotic education in Ukraine is determined; highlighted the presence in 

the process of military-patriotic education of anti-Ukrainian elements that had a 

negative informational and psychological impact on the personnel of the Armed 

Forces of Ukraine; the experience of the activity of higher military educational 

establishments in the matter of military-patriotic education in the conditions of 

Russian armed aggression is generalized, namely: renewal of the contingent of 

participants of educational process both among permanent and variable 

composition of establishments updating curricula and programs taking into account 

the experience of the anti-terrorist operation / Joint Forces operation; activities to 

"change the mentality" of personnel through the implementation of 

decommunization measures, etc.; tendencies of improvement of military-patriotic 

education in higher military educational establishments in the conditions of armed 

aggression of the Russian Federation against Ukraine are established, the 

normative-legal base in the field of military-patriotic education of servicemen of 

the Armed Forces of Ukraine is improved, the author of the dissertation took part 

in the development of the Regulations on the organization and holding of the 

annual competition in the Armed Forces of Ukraine for the best scientific paper on 

military history of Ukraine (including cadets of higher military educational 

institutions), as well as the Doctrine of military history in the Armed Forces of 

Ukraine; the periodization of the armed aggression of the Russian Federation 
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against Ukraine in the part concerning the occupation of the Autonomous Republic 

of Crimea by the Russian Federation was further developed; historiography in the 

field of research; Previously unpublished archival materials were introduced into 

scientific circulation, including reports to the Minister of Defense of Ukraine on 

military education and upbringing, minutes of meetings of the Ukrainian Institute 

of National Memory on the development of historical education in the context of 

patriotic education of youth. 

The practical significance of the obtained results is that the provisions 

and conclusions of the dissertation can be used in further research on the history of 

Ukraine during the period of independence; with further improvement of the 

system of military-patriotic education; in the educational process of higher military 

educational institutions. The results of the dissertation can be used in the process of 

national-patriotic training in the Armed Forces of Ukraine and military-patriotic 

education of pre-conscription youth. 

The provisions and conclusions of the dissertation were used during the 

preparation of materials on historical topics and the development of legal 

documents, namely: 

Information and reference materials on the chronology of events of  

2014–2019, which took place in the Autonomous Republic of Crimea and during 

the anti-terrorist operation / Joint Forces operation in eastern Ukraine, posted on 

the official website of the Ministry of Education and Science of Ukraine for 

military-patriotic education in secondary education (Letter from the Ministry of 

Education and Science of Ukraine № 1/9-355 dated 05.06.2019, Annex F); 

Regulations on the organization and holding in the Armed Forces of Ukraine 

of the annual competition for the best scientific paper on the military history of 

Ukraine (Order of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine № 31 of 

31.01.12020), which provides military-patriotic education of various categories ) 

through the study and promotion of national military history; 

Doctrine on military-historical work in the Armed Forces of Ukraine 

(approved by the Chief of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine on 
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October 7, 2020), which defines patriotic education of personnel as one of its 

important areas. 

Key words: military-patriotic education, higher military educational 

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

operation, military history of Ukraine, military-historical work. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
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АТО антитерористична операція 

ВА (м. Одеса) Військова академія (м. Одеса) 

ВВНЗ ВНП ЗВО вищий військовий навчальний заклад, військовий 

навчальний підрозділ закладу вищої освіти 

ВІР воєнно-історична робота  

ВІТІ Військовий інститут телекомунікацій та 

інформатизації 

ВПВ військово-патріотичне виховання 

ГДАМО України Галузевий державний архів Міністерства оборони 

України 

ГШ ЗС України Генеральний штаб Збройних Сил України 

ДВОН МО України Департамент військової освіти та науки Міністерства 

оборони України 

ЖВІ Житомирський військовий інститут імені 

С.П. Корольова 

ЗС України Збройні Сили України 

МО України Міністерство оборони України 

НАСВ Національна академія сухопутних військ імені 

гетьмана Петра Сагайдачного 

НПП науково-педагогічні працівники  

НУОУ Національний університет оборони України імені 

Івана Черняховського 

ООС операція Об’єднаних сил 

ОРДЛО окремі райони Донецької і Луганської областей 

ХНУПС Харківський національний університет Повітряних 

Сил імені Івана Кожедуба 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Збройна агресія Російської 

Федерації проти України, наслідком якої стала тимчасова окупація 

Автономної Республіки Крим та окремих районів Донецької та Луганської 

областей, виявила низку проблемних питань, пов’язаних із обороноздатністю 

держави, зокрема щодо готовності громадян України до виконання свого 

конституційного обов’язку – захисту незалежності та територіальної 

цілісності держави. За цих умов виникла нагальна необхідність посилення 

військово-патріотичного виховання громадян України, передусім 

представників сил безпеки і оборони. Зміцнення боєздатності Збройних Сил 

України безпосередньо залежить від військово-патріотичного виховання усіх 

категорій військовослужбовців, зокрема курсантів вищих військових 

навчальних закладів. 

Вибір обраної теми обумовлюється необхідністю дослідження розвитку 

військово-патріотичного виховання майбутніх військових фахівців в умовах 

відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації проти України. 

Актуальність дослідження посилюється відсутністю комплексної воєнно-

історичної праці, присвяченої заявленій проблематиці; нагальною потребою 

вивчення досвіду протистояння Збройних Сил України російській агресії, 

впровадження його в освітній процес вищих військових навчальних закладів 

та оновлення змісту військово-патріотичного виховання майбутніх офіцерів 

Збройних Сил України. 

Виходячи з актуальності теми дослідження, сформульовано наукове 

завдання, яке полягає у розкритті процесу становлення та трансформацій 

військово-патріотичного виховання курсантів вищих військових навчальних 

закладів України та його розвитку в умовах збройної агресії Російської 

Федерації, встановленні особливостей і тенденцій цього процесу та 

визначенні актуальних напрямів використання набутого досвіду в інтересах 

подальшого розвитку Збройних Сил України. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в межах планів наукової і науково-технічної діяльності, 

воєнно-історичної роботи Національного університету оборони України 

імені Івана Черняховського. У підготовці дисертації базовою стала науково-

дослідна робота “Обґрунтування системи формування іміджу Збройних Сил 

України” (шифр “Імідж”, номер державної реєстрації 0118U005041). У 

рамках цього наукового проєкту авторка розробила підпункт про збереження 

іміджу Українського війська в ході реалізації заходів військово-

патріотичного спрямування.  

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – на основі 

узагальненого досвіду військово-патріотичного виховання курсантів вищих 

військових навчальних закладів опрацювати рекомендації щодо 

використання воєнно-історичних знань у процесі військово-патріотичного 

виховання майбутніх офіцерів Збройних Сил України. 

Для досягнення мети дослідження у дисертації поставлені такі 

завдання: 

охарактеризувати стан історіографії та джерельної бази, визначити 

методи наукового дослідження; 

узагальнити історичний досвід виховання воїнів державних утворень, 

що існували на теренах України як передумову військово-патріотичного 

виховання військовослужбовців Збройних Сил України; 

дослідити трансформації військово-патріотичного виховання 

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

його позитивні і негативні аспекти; 

дослідити особливості військово-патріотичного виховання курсантів у 

вищих військових навчальних закладах України в умовах російської збройної 

агресії; 

визначити роль і місце воєнної історії у процесі військово-

патріотичного виховання; 
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виявити тенденції військово-патріотичного виховання курсантів у 

вищих військових навчальних закладах України; 

виробити рекомендації для використання досвіду військово-

патріотичного виховання курсантів вищих військових навчальних закладів 

України у сучасних умовах. 

Об’єктом дослідження є процес військово-патріотичного виховання 

військовослужбовців Збройних Сил України. 

Предметом дослідження виступає використання воєнно-історичних 

знань у процесі військово-патріотичного виховання курсантів вищих 

військових навчальних закладів України. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становлять 

фундаментальні наукові принципи об’єктивності, історизму, системності, 

комплексності, детермінізму тощо. Загальнонаукові методи дослідження 

(аналіз, синтез, індукція та дедукція, порівняння) дали змогу студіювати 

предмет дисертації у безперервній динаміці та діалектичній 

взаємопов’язаності його часово-просторових складових. Специфіка предмета 

дисертації передбачала застосування спеціальних методів воєнно-

історичного дослідження (історико-системного, історико-порівняльного, 

історико-генетичного, періодизації), що сприяло дослідженню процесу 

удосконалення військово-патріотичного виховання у Збройних Силах 

України у 1991–2019 роках.  

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

проголошенням незалежності України як передумови створення її збройних 

сил. Верхня межа (2019 р.) обґрунтовується прийняттям Стратегії 

національно-патріотичного виховання, затвердженої Указом Президента 

України № 286 від 18.05.2019, що визначає військово-патріотичне виховання 

складовою національно-патріотичного.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що при 

вирішенні наукового завдання, яке раніше не розглядалося воєнно-

історичною наукою, у дисертації вперше: 
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визначено періодизацію процесу військово-патріотичного виховання в 

Україні; 

висвітлено наявність у процесі військово-патріотичного виховання 

антиукраїнських елементів, що здійснювали негативний інформаційно-

психологічний вплив на особовий склад Збройних Сил України; 

узагальнено досвід і визначено особливості діяльності вищих 

військових навчальних закладів у справі військово-патріотичного виховання 

в умовах російської збройної агресії, а саме: оновлення контингенту 

учасників освітнього процесу як серед постійного, так і перемінного складу 

закладів у результаті набуття ними досвіду участі у бойових діях; оновлення 

навчальних планів і програм із урахуванням досвіду антитерористичної 

операції/операції Об’єднаних сил; діяльність по “зміні ментальності” 

особового складу через здійснення декомунізаційних заходів тощо; 

встановлено тенденції удосконалення військово-патріотичного 

виховання у вищих військових навчальних закладах в умовах збройної 

агресії Російської Федерації проти України. 

Удосконалено:  

нормативно-правову базу у сфері військово-патріотичного виховання 

військовослужбовців Збройних Сил України, авторка дисертації взяла участь 

у розробленні Положення про організацію та проведення у Збройних Силах 

України щорічного конкурсу на кращий науковий реферат з воєнної історії 

України (у тому числі серед курсантів вищих військових навчальних 

закладів), а також Доктрини з воєнно-історичної роботи у Збройних Силах 

України.  

Набули подальшого розвитку:  

періодизація збройної агресії Російської Федерації проти України в 

частині, що стосується окупації Російською Федерацією Автономної 

Республіки Крим;  

історіографія за напрямом дослідження; до наукового обігу введено 

раніше не оприлюднені архівні матеріали, зокрема доповіді Міністру 
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оборони України з питань військової освіти та виховання, протоколи засідань 

Українського інституту національної пам’яті з питань розвитку історичної 

освіти у контексті патріотичного виховання молоді.  

Практичне значення отриманих результатів. Положення та 

висновки дисертації можуть бути використані при проведенні подальших 

наукових досліджень з історії України періоду незалежності; при 

подальшому удосконаленні системи військово-патріотичного виховання; в 

освітньому процесі вищих військових навчальних закладів. Результати 

дисертації можуть бути застосовані у процесі національно-патріотичної 

підготовки у Збройних Силах України та військово-патріотичного виховання 

допризовної молоді. 

Положення та висновки дисертації використані у підготовці 

інформаційно-довідкових матеріалів для проведення заходів військово-

патріотичного виховання у закладах середньої освіти (Лист Міністерства 

освіти і науки України № 1/9-355 від 05.06.2019); розробленні Положення 

про організацію та проведення у Збройних Силах України щорічного 

конкурсу на кращий науковий реферат з воєнної історії України (наказ 

Генерального штабу Збройних Силах України № 31 від 31.01.2020), що 

передбачає військово-патріотичне виховання різних категорій 

військовослужбовців (зокрема курсантів вищих військових навчальних 

закладів) через вивчення та популяризацію національної мілітарної історії; 

Доктрини з воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України 

(затверджена начальником Генерального штабу Збройних Сил України 

07.10.2020), що визначає патріотичне виховання особового складу як один із 

важливих її напрямів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим 

дослідженням авторки. Одержані результати дослідження та їх публікації у 

наукових виданнях виконано дисертанткою особисто. У співавторстві 

авторка опублікувала статті: “Заходи воєнно-історичної роботи у Збройних 

Силах України у контексті військово-патріотичного виховання курсантів 
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ВВНЗ (2017–2019)”, у якій обґрунтовано значення воєнно-історичної роботи 

з курсантами вищих військових навчальних закладів; “Роль і місце історичної 

свідомості у процесі військово-патріотичного виховання 

військовослужбовців Збройних Сил України”, у якій розкрито актуальність 

військово-патріотичного виховання військовослужбовців Збройних Сил 

України та сформульовано необхідність формування історичної свідомості 

курсантів у ході вивчення історичних дисциплін з урахуванням подій 

сучасної воєнної історії.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження оприлюднені на наукових і науково-практичних конференціях, 

семінарах і круглих столах: Всеукраїнській науково-практичній конференції 

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

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

військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та 

перспективи” (м. Одеса, 10–11 вересня 2020 р.); XVІ Міжнародній науково-

практичній конференції “Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє” 

(м. Київ, 27 листопада 2020 р.); І Міжнародній науково-практичній 

конференції “Українське військо: сучасність та історична ретроспектива” (м. 

Київ, 27 листопада 2020 р.); науково-практичному семінарі “Досвід 

застосування збройних сил у світових війнах і воєнних конфліктах XX – 

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

круглому столі “Актуальні проблеми державотворення і захисту прав 

людини” (м. Черкаси, 10 грудня 2020 р.).  

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного 

дослідження опубліковані у 7 наукових статтях, з них 4 статті у наукових 

фахових виданнях України; 3 – у закордонних наукових періодичних 

виданнях країн Європейського Союзу. Публікації, які засвідчують апробацію 

матеріалів дисертації, розміщені у 6 збірниках наукових і науково-

практичних конференцій, семінарів і круглих столів. Додатково результати 

дисертації відображено у 2 наукових статтях. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 

ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Історіографія за темою дослідження 

 

Проблема військово-патріотичного виховання була предметом 

дослідження багатьох поколінь науковців, які у своїх працях приділяли 

значну увагу вихованню любові до Батьківщини, рідної мови та поваги до 

свого історичного минулого. Історіографію дослідження теми військово-

патріотичного виховання в Україні було розглянуто за окремими групами.  

Першу групу становили наукові праці, що висвітлюють започаткування 

і розвиток підходів до здійснення військово-патріотичного виховання на 

теренах України, у ЗС України, а також у вищих військових навчальних 

закладах. У межах групи авторка виділила підгрупи праць суто історичного 

та педагогічного характеру. 

Комплексне дослідження становлення та розвитку системи військового 

виховання в Україні у період 1991–2006 років здійснив О. Попович [255]. 

Дослідник розглянув передумови її становлення від часів Давньої України до 

радянського періоду, дослідив розвиток структурних компонентів системи 

військового виховання в Україні 1991–1994 рр., особливості її становлення у 

1995–2006 рр. Автор проаналізував нормативно-правову базу щодо 

здійснення військово-патріотичного виховання, прийняту в Україні у цей 

період, дослідив особливості проведення виховної роботи у системі шкільної, 

позашкільної та військової освіти, а також громадськими організаціями 

України військово-патріотичного спрямування [255, с. 95–99, 142–154]. 

Питання патріотичного виховання особового складу ЗС України 

знайшли своє відображення у дисертаційних дослідженнях. Зокрема, 

Я. Романовський проаналізував нормативно-правову базу здійснення 

культурно-виховної роботи у ЗС України, одне із завдань якої полягає у 
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військово-патріотичному вихованні особового складу, розглянув формування 

мережі військових установ і підрозділів культури в ЗС України та 

підготовку кадрів культурно-виховної роботи [256]. А. Кобзар дослідив 

становлення та розвиток структур виховної роботи у ЗС України, на які 

безпосередньо покладалися завдання військово-патріотичного виховання 

військовослужбовців, проаналізував розвиток нормативно-правової бази 

у зазначеній сфері, висвітлив основні заходи патріотичної спрямованості, 

що здійснювалися військово-політичним керівництвом упродовж  

1991–2011 років [249]. Військово-патріотичне виховання у контексті 

виховної роботи в умовах вищого військового навчального закладу 

висвітлював Р. Колос. Дослідник розглянув проведення виховної роботи на 

прикладі Військово-інженерного інституту за етапами, виділивши характерні 

ознаки кожного [250, с. 88–91]. 

Значний науковий доробок, присвячений проблематиці військово-

патріотичного виховання у незалежній Україні, належить вітчизняним 

педагогам, у першу чергу військовим. Комплексне дослідження системи 

військового виховання у незалежній Україні здійснив Г. Темко, розглянувши 

її структуру та механізми функціонування. Зокрема військово-патріотичне 

виховання молоді дослідник розглядав як комплекс патріотичного, 

морального, фізичного та естетичного та однин із головних напрямів роботи 

органів військового управління [285, с. 218]. Крім того, автор наголошував на 

необхідності формування резистентності до негативних інформаційних 

впливів та пропаганди у процесі військово-патріотичного виховання 

військовослужбовців, а також значення єдиної державної мови у справі 

військового виховання [285, с. 200, 201].  

Щодо наукових досліджень, де військово-патріотичне виховання 

розглядається як педагогічна проблема, то дослідження було долучено 

роботи А. Афанасьєва, який вважав, що взаємодія між військовими 

педагогами і особовим складом має здійснюватися на українознавчій основі, 

засадах національно-історичних, бойових та інших традицій і звичаїв 
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українського народу та його збройних сил. Автор також підкреслював роль 

військових ритуалів і символів як важливих засобів військово-патріотичного 

виховання [238, с. 13–14]. Я. Зорій, у свою чергу, досліджуючи проблему 

підготовки майбутніх офіцерів запасу, використовував поняття “військово-

патріотична підготовка” і наголошував на необхідності посилення ролі 

військових традицій на основі українського історичного досвіду [247, с. 8]. 

Автори підручника “Виховна робота у Збройних Силах України” розглянули 

історичні витоки військово-патріотичного виховання в Україні від Давніх 

часів до періоду незалежності; висвітлили основні компоненти системи 

військово-патріотичного виховання у ЗС України [351, с. 354–377]. Крім 

того, враховуючи важливість збереження українських військових традицій та 

залучення військовослужбовців до вітчизняної воєнно-історичної спадщини, 

розробники підручника значну увагу приділили діяльності військових музеїв 

як важливого засобу військово-патріотичного виховання. Автори 

представили статистичні дані щодо кількості музеїв у ЗС України 

[351, с. 379] та висвітлили основні заходи, проведені музейними установами 

та кімнатами бойових традицій. Водночас тематика більшості зазначених 

заходів була пов’язана з подіями німецько-радянської війни 1941–1945 років 

і меншою мірою з іншими періодами воєнної історії України. 

Ґрунтовні дослідження з проблематики військово-патріотичного 

виховання у ЗС України належать В. Алещенку. Військовий педагог 

розглядав патріотизм як важливий фактор формування позитивного іміджу 

ЗС України. Дослідник вказував, що удосконалення нормативно-правової 

бази та організаційних аспектів військово-патріотичного виховання 

безпосередньо впливає на поліпшення іміджу війська у суспільстві 

[260, с. 187]. 

Л. Кримець та С. Пальчик розглядали патріотизм у контексті 

соціокультурних процесів, пропонували відмовитися від соціоцентричного 

підходу у формуванні патріотизму, за якого головною цінністю вважається 

держава, на користь антропологічного, що передбачає встановлення зв’язку 
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між інтересами особистості та інтересами її країни [278, с. 199]. Також 

дослідники наголошували на виховному потенціалі історії у процесі 

формування патріотизму молоді [278, с. 207]. 

Окремі вітчизняні дослідники констатували про недостатній рівень 

військово-патріотичного виховання у ЗС України. На думку В. Д. Муляви, 

такий стан зумовлювався соціально-економічними, політичними і духовними 

проблемами української держави та суспільства [303, с. 76]. Соціологічний 

аналіз стану військово-патріотичного виховання, здійснений В. М. Глушуком 

у 2013 році, також засвідчив його низький рівень [293, с. 212]. Таким чином, 

окремі дослідники пов’язували стан військово-патріотичного виховання із 

рівнем соціального забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей. 

Отже, зниження обороноздатності держави напередодні окупації Автономної 

Республіки Крим та розгортання збройного конфлікту на Сході України 

Російською Федерацією безпосередньо пов’язано з незадовільним станом 

справ у сфері військово-патріотичного виховання особового складу 

ЗС України. 

Збройна агресія проти України, розпочата у 2014 році, посилила 

науковий інтерес до проблематики виховання військовослужбовців 

ЗС України в умовах відбиття зовнішньої агресії. Отже, другу групу праць 

склали праці (монографії, наукові, науково-публіцистичні видання), 

присвячені різним аспектам збройної агресії Російської Федерації проти 

України. Увагу дисертантки привернули видання Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського, Інституту історії 

України НАН України, Національного інституту стратегічних досліджень, 

що дали уявлення щодо передумов збройної агресії Російської Федерації 

проти України [272; 288], подій в Автономній Республіці Крим взимку – 

навесні 2014 року [326], перебіг антитерористичної операції на Сході 

України у 2014–2018 роках [264; 265].  

Крім того, за час збройного конфлікту на неконтрольованій державною 

владою України території Донбасу з’явилося нове покоління громадян, яке, 
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включаючись у соціальне життя через місцеві заклади освіти, виховується в 

умовах інтеграційних процесів із Російською Федерацією та пропаганди 

антиукраїнського змісту. З огляду на це дисертантка побіжно розглянула 

навчальні посібники для середніх загальноосвітніх навчальних закладів, 

видані на тимчасово окупованій території окремих районів Донецької і 

Луганської областей (далі – ОРДЛО). Аналіз цих видань [352; 353] свідчить 

про те, що місцеве “патріотичне виховання” ґрунтується на формуванні нової 

ідентичності населення ОРДЛО з використанням історичного наративу про 

часи Другої світової війни і антиукраїнських настроїв серед дітей та молоді. 

На нашу думку, ці фактори мають бути враховані державним керівництвом 

України під час розроблення державної стратегії деокупації та реінтеграції 

окремих районів Донецької і Луганської областей і державних програм по 

роботі з молоддю. 

Інформаційна кампанія проти України, важливою особливістю якої 

стало використання Російською Федерацією воєнно-історичних знань, 

зумовила реалізацію заходів із протидії негативному інформаційному впливу 

на свідомість військовослужбовців, що мало на меті посилення військово-

патріотичного виховання у цілому. Таким чином, актуальності набули 

особливості його здійснення у ході освітнього процесу та під час проведення 

воєнно-історичної роботи у вищих військових навчальних закладах. В 

Україні активізація воєнно-історичної роботи, одне із завдань якої полягає у 

військово-патріотичному вихованні особового складу, дослідженні 

вітчизняної воєнної історії, що становить основу змісту військово-

патріотичного виховання, також посилилася під час збройного конфлікту. 

Таким чином, третю групу склали наукові праці, де висвітлюються стан та 

перспективи розвитку воєнно-історичної роботи та воєнно-історичної науки 

у ЗС України, особливості викладання воєнно-історичних дисциплін у вищих 

військових навчальних закладах України в інтересах військово-патріотичного 

виховання майбутніх офіцерів ЗС України. 
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Особливості здійснення воєнно-історичної роботи в умовах вищого 

військового навчального закладу, зокрема тактичного рівня освіти, 

висвітлювали І. Фурман та В. Рєзнік [328; 329], порушували питання проблем 

викладання воєнно-історичних дисциплін у військових вузах України, а 

також стан навчальної літератури у галузі воєнної історії. Ці питання також 

знайшли відображення у наукових статтях та матеріалах наукових 

конференцій інших вітчизняних військових істориків та педагогів С. Фалька, 

В. Овчаренка, С. Семенова [307; 327]. 

Проблематика розвитку воєнно-історичної роботи була предметом 

всебічного аналізу представників органів військового управління. Так, 

А. Гусак наголошував на необхідності створення ефективної системи воєнно-

історичних досліджень через формування системи науково-дослідних 

установ [294, с. 33]. Він констатував, що відсутність в Україні системи 

воєнно-історичної роботи, структурних воєнно-історичних підрозділів у 

системі вищих військових навчальних закладів призвела до домінування у 

вітчизняному навчальному і науковому середовищі іноземної воєнно-

історичної думки [320, с. 20]. 

В. Бідний і А. Гусак акцентували на необхідності врахування виховних 

аспектів воєнної історії у процесі підготовки всіх категорій 

військовослужбовців, використання результатів воєнно-історичних 

досліджень для національно-патріотичного виховання військовослужбовців 

ЗС України [319, с. 23; 315, с. 69]. 

Стан воєнно-історичної роботи у секторі безпеки та оборони України в 

умовах збройної агресії розглядали П. Щипанський та С. Сегеда [325]. 

Зокрема, автори пропонували заохочувати і навчати учасників бойових дій 

методиці написання спогадів як важливого джерела воєнної історії, зважаючи 

на те, що ця галузь знань залишалася основним елементом протистояння з 

противником за історичну пам’ять та історичну свідомість громадян України 

[325, с. 17]. На необхідності боротьби з фальсифікацією воєнної історії 

України суб’єктами системи воєнно-історичної роботи як запоруки 
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ефективності військово-патріотичного виховання особового складу 

ЗС України наголошував і В. Бідний [314, с. 20]. 

Про необхідність проведення системної воєнно-історичної роботи у 

збройних силах та використання виховного потенціалу воєнно-історичних 

знань наголошував В. Грицюк [317; 318]. 

Таким чином, збільшення кількості наукових праць, присвячених 

розвитку воєнно-історичної науки, свідчить про те, що упродовж 2014–2019 

років питання виховання військовослужбовців через воєнно-історичну 

роботу набуло для представників органів військового управління, військових 

педагогів та істориків особливої актуальності. 

У ході збройної агресії проти України актуалізувалося питання впливу 

на історичну свідомість, у тому числі військовослужбовців збройних сил. 

Увагу дисертантки привернули праці вітчизняних та зарубіжних науковців, 

присвячені сутності та складовим історичної свідомості, механізмам її 

формування, у тому числі у військовослужбовців [350], використанню 

воєнно-історичних знань як інструменту впливу на свідомість [270; 275; 350]. 

Додатковою групою праць для дисертантки слугували наукові студії з 

вивчення стану політики національної пам’яті упродовж періоду 

незалежності України та напередодні окупації Автономної Республіки Крим 

та збройного конфлікту на Сході України [239; 273; 283; 322]. На основі 

аналізу зазначених праць дисертантка отримала чіткіше уявлення про 

причини та умови, за яких відбувалося удосконалення військово-

патріотичного виховання у ЗС України у досліджуваний період, що дало 

змогу дійти висновку, що несистемна та суперечлива державна політика 

щодо питань історії та національної пам’яті призвела до регіоналізації історії 

України, відсутності єдиного наративу у її сприйнятті, що зумовлювало різні 

підходи до змісту військово-патріотичного виховання упродовж 

незалежності України.  

Четверту групу склали праці, у яких безпосередньо висвітлюється тема 

дисертаційного дослідження – військово-патріотичне виховання 
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військовослужбовців ЗС України в умовах збройного конфлікту у 2014–2019 

роках. Аналіз праць цієї групи засвідчив, що вони носять переважно 

педагогічний, психологічний, правовий характер. 

Проблеми патріотичного виховання в системі вищої військової освіти 

як складової забезпечення національної безпеки України в умовах збройної 

агресії у колективній монографії здійснили А. Чайковський та Г. Калінічева 

[269].  

Вивчення проблематики патріотичного виховання курсантів в умовах 

вищих військових навчальних закладів України упродовж 1992–2016 років 

представлене дисертаційним дослідженням з педагогіки Б. Пантюхова [254]. 

В окремих наукових статтях дослідник розглянув роль соціально-

гуманітарних дисциплін у військово-патріотичному вихованні курсантів та 

патріотичне виховання в умовах позааудиторної діяльності вищих військових 

навчальних закладів [309; 310]. 

Дослідники сучасного стану військово-патріотичного виховання у 

ЗС України значну увагу приділяють питанню вивчення та викладання 

воєнно-історичних дисциплін в освітньому процесі вищих військових 

навчальних закладів. Так, О. Салата, Ю. Ковтун, С. Пальчик, акцентують на 

необхідності посилення використання виховного потенціалу історичної 

освіти, зокрема воєнної історії України, викладання гуманітарних дисциплін 

із позицій україноцентризму, а також удосконалення кадрової політики щодо 

відбору науково-педагогічних працівників, надаючи перевагу їх 

світоглядним якостям, а не лише військово-професійним, формування нового 

типу вихователя з числа учасників Революції Гідності, антитерористичної 

операції, добровольців та волонтерів як зразка для наслідування 

[286; 301, с. 52; 308, с. 338]. Роль викладача у національно-патріотичному 

вихованні студентської молоді підкреслює й І. Підгородецька, розглядаючи 

педагогічну діяльність як форму патріотичної діяльності викладача, 

спрямованої у тому числі на відродження історичної пам’яті студентів 

[324, с. 52]. 
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Є. Брижатий вважає, що одним із критеріїв військово-патріотичного 

виховання майбутніх офіцерів запасу в умовах збройної агресії є рівень 

засвоєння знань з історії України та українського війська [290]. О. Колісник, 

у свою чергу, також стверджує, що прищеплення курсантам національно-

патріотичної свідомості в умовах збройного конфлікту має спиратися на 

поглиблене вивчення історії українського народу, з можливістю 

використання архівних документів [302, с. 81]. 

Науковці Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних 

Сил України, у свою чергу, розглядали національно-патріотичну підготовку 

військовослужбовців як складову технології “управління історією”, через 

яку, на думку авторів, має реалізовуватися державна стратегія історичної 

політики [350, с. 128, 129]. Також автори позитивно оцінювали використання 

військових ритуалів та символіки на базі воєнної спадщини України як 

засобів військово-патріотичного виховання [350, с. 140–141]. Водночас 

О. Науменко, досліджуючи історичний досвід нормативно-правового 

врегулювання вшанування пам’яті загиблих воїнів, вважає, що через так 

звані декомунізаційні заходи, реалізовані державним керівництвом України, 

використання прикладів Другої світової війни у військово-патріотичному 

вихованні стало проблематичним питанням [323, с. 111]. Однак, на нашу 

думку, автор не врахував значення ідеологічної складової у вихованні 

особового складу ЗС України, що передбачає захист від негативного 

інформаційно-психологічного впливу, у тому числі з використанням воєнно-

історичних знань, та обумовленість змісту ідеологічної роботи з політикою 

держави. 

С. Камеш, розглядаючи патріотичне виховання військовослужбовців у 

контексті виховної роботи у ЗС України, висвітлив його основні завдання, 

відповідно до керівних документів. Разом з тим заходи патріотичного 

виховання згідно з Програмою військово-патріотичного виховання у 

Збройних Силах України на 2012–2017 роки висвітлені автором безвідносно 

до подій на Сході України, а також в Автономній Республіці Крим, що 
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відбувалися у 2014 році, тобто вже не відповідали вимогам часу [299]. 

Г. Коваль, у свою чергу, досліджуючи становлення військово-патріотичного 

виховання в Україні за етапами, також не згадує події початку 2014 року, 

характеризуючи його стан на сучасному етапі [300]. 

К. Єргідзей, розглядаючи проблеми військово-патріотичного 

виховання ліцеїстів військових ліцеїв та допризовної молоді України, 

акцентує увагу на військово-професійній орієнтації юнаків в умовах 

збройного конфлікту. На думку дослідниці, військово-патріотичне виховання 

ліцеїстів як майбутніх офіцерів ЗС України має здійснюватися через 

вивчення вітчизняної воєнної історії, зокрема досвіду проведення 

антитерористичної операції на Сході України тощо [295, с. 78]. 

Сутність патріотизму військовослужбовців, психологічні аспекти 

військово-патріотичного виховання курсантів вищих військових навчальних 

закладів знайшли висвітлення у наукових працях Ю. Каменюк [296; 297; 

298]. Авторка стверджує, що проведення заходів військово-патріотичного 

виховання у ЗС України носив здебільшого несистемний характер і не чинив 

значних змін у патріотичній свідомості курсантів [296, с. 433], а виховний 

вплив здійснювався переважно на когнітивну сферу курсантів у процесі 

засвоєння знань, водночас формуванню емоційного компонента, тобто 

виробленню певної оцінки тих чи інших подій, надавалося опосередковане 

значення [296, с. 438], що залишалося проблемним питанням в умовах 

інформаційної агресії Російської Федерації, яка супроводжувалася 

фальсифікацією інформації на історичну тематику. Разом з тим, автор не 

порушує питання військово-патріотичного виховання майбутніх офіцерів 

ЗС України у контексті формування психологічної готовності до виконання 

завдань у районі бойових дій. 

Пропозиції щодо покращення нормативно-правової бази у сфері 

військово-патріотичного виховання в умовах відбиття зовнішньої збройної 

агресії висвітлював С. Сьомін, досліджуючи проблеми його проведення в 

Україні у контексті правових засад [313, с. 103–104]. Заходи, спрямовані 
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на розвиток військово-патріотичних якостей військовослужбовців в 

умовах проведення операції Об’єднаних сил, окреслював М. Журавльов 

[321, с. 37–38]. 

Таким чином, наукові студії вітчизняних дослідників із проблематики 

військово-патріотичного виховання знайшли відображення у низці робіт як 

історичного, так і педагогічного характеру. Аналіз історіографії дав змогу 

стверджувати, що більшість воєнно-історичних досліджень було здійснено у 

провідних вищих військових навчальних закладах України, педагогічні 

роботи належали головним чином військовим педагогам. 

Окрему увагу авторки привернули дисертаційні дослідження, 

присвячені досвіду військово-патріотичного виховання молоді та особового 

складу українських військових формувань першої половини ХХ століття. 

Значний дисертаційний доробок на цю тематику був здійснений у вищих 

військових навчальних закладах України, зокрема у Національному 

університеті оборони України (м. Київ) та Національному університеті 

“Львівська політехніка” (м. Львів). Принагідно зауважимо, що “київський” 

доробок, представлений роботами О. Даценка, А. Науменка, присвячений 

українським військовим формуванням Наддніпрянської України, у той час як 

“львівський” – Л. Кривизюк, В. Футулайчук – українським військовим 

формуванням переважно Західної України. При здійсненні дисертаційних 

досліджень зазначені автори спиралися на значний масив архівних 

матеріалів, що дало їм змогу всебічно дослідити обрану тему. 

В. Футулайчук, розглядаючи військово-патріотичне виховання у 

Галицькій армії, дійшов висновку, що важливу роль у військово-

патріотичному вихованні особового складу армії відігравав її організаційно-

керівний центр – Пресова Квартира [258, с. 9]. Автор наголошував на 

ефективності використання таких засобів військово-патріотичного виховання 

як військова символіка, нагороди, почесні найменування, що ґрунтувалися на 

українській воєнно-історичній спадщині [258, с. 10, 11]. 
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Л. Кривизюк, у свою чергу, здійснив комплексне дослідження, 

розглянувши виховну роботу в Українській Галицькій армії та Армії УНР у 

період Центральної Ради, Гетьманату П. Скоропадського та доби Директорії 

[251]. Однак автор не здійснив порівняльний аналіз підходів до виховної 

роботи в українських військових формувань Західної та Наддніпрянської 

України, не оцінивши ефективність обраних стратегій виховного впливу на 

військовослужбовців. 

Еволюцію поглядів військово-політичного керівництва на місце і роль 

армії у суспільстві, підготовку військових фахівців, у тому числі на виховну 

роботу з особовим складом, висвітлив О. Даценко, досліджуючи військово-

патріотичне виховання українських збройних формувань періоду 

Центральної Ради, Гетьманату П. Скоропадського та Директорії УНР.  

Обидва автори погоджуються, що залучення до процесу військового 

будівництва офіцерів-росіян негативно впливало на проведення виховної 

роботи в українських військових формуваннях [244, 251, с. 9]. 

А. Науменко, у свою чергу, зосередився на дослідженні проблем 

національно-патріотичного виховання особового складу армії Української 

Народної Республіки періоду Директорії. У цілому, дослідник позитивно 

оцінив діяльність структур у складі органів військового управління, на які 

покладалося здійснення патріотичного виховання та роль духовенства у 

підготовці національно свідомого особового складу. Проте дослідник 

вказував на низку недоліків: недосконалу нормативно-правову базу, 

відсутність у тогочасного військового керівництва єдиних поглядів на 

виховний процес тощо [253, с. 176, 178]. 

Досліджуючи створення мережі військових навчальних закладів по 

підготовці старшинських кадрів у 1917–1920 рр., М. Герасименко висвітлив 

основні підходи до виховання слухачів військових шкіл. Велика увага у 

закладах приділялася військово-патріотичному вихованню [243]. Також 

згадані автори підкреслювали роль, яку військово-політичне керівництво 

відводило вивченню і викладанню українською мовою у процесі 
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патріотичного виховання особового складу військових формувань 

[251, с. 9, 10; 253, с. 131]. 

Дослідження, присвячені військово-патріотичній роботі з українською 

молоддю Галичини напередодні і в роки Першої світової війни [245] та у 

міжвоєнний період [241; 242] представлені дисертаційними роботами 

В. Виздрика, О. Дем’янюка, Б. Галайка. Автори дослідили діяльність 

підпільних парамілітарних організацій (Українська війська організація, 

Організації Українських Націоналістів) та спортивних товариств (“Січ”, 

“Сокіл”, Пласт” тощо) і роль фізичного гарту у справі військово-

патріотичного виховання місцевої молоді. Автори відзначають, що 

військово-патріотична робота з юнаками Галичини, яку провадила 

Українська війська організація, здійснювалася у формі краєзнавчих 

мандрівок, пошуково-меморіальної роботи, заходів із відзначення 

національних свят тощо [242, с. 16]. Такі ж висновки робить Ю. Візітів у 

статті, присвяченій військово-патріотичному вихованню у пластових куренях 

на Волині [290]. Однак попри заявлену назву, у статті висвітлюються 

методики фізичного виховання, а не військово-патріотичного, а фізичне 

загартування можна розглядати лише як чинник, що може позитивно 

впливати на формування національно значущих якостей особистості. 

Значний науковий інтерес для вітчизняних науковців становило 

питання виховання у кадетських корпусах, розташованих на території 

України наприкінці ХІХ – початку ХХ століття. У дисертаційному 

дослідженні, присвяченому означеній проблематиці, О. Скрябін дійшов 

висновку, що у навчально-виховному процесі кадетських корпусів на теренах 

України був присутній національний елемент – патріотичне виховання 

кадетів здійснювалося через ознайомлення з історією та культурою рідного 

краю [257, с. 10]. А. Ткачук, у свою чергу, досліджував питання вишколу у 

кадетських корпусах на території України у ширших хронологічних межах, 

окремо висвітливши участь діючих кадетів та випускників закладів у подіях 

Української революції 1917–1921 років, розбудові української державності в 
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означений період [258]. Однак, у цілому, обидва автори погоджуються, що 

виховання у цих закладах було спрямоване на формування офіцерів, відданих 

монархії, а їх українське походження нівелювалося у процесі навчання, а 

отже і національний компонент у військово-патріотичному вихованні 

використовувався лише фрагментарно. Роль офіцерів, які отримали військову 

освіту у Російській імперії, у державотворчих процесах 1917–1921 рр. 

досліджував М. Литвин. 

Аналіз дисертаційних досліджень з проблематики військово-

патріотичного виховання військовослужбовців радянських збройних сил 

[248; 252] дає підстави вважати, що патріотичне виховання особового складу 

радянської армії займало пріоритетне місце для військово-політичного 

керівництва Радянського Союзу. Серед критеріїв військово-патріотичної 

вихованості військовослужбовців радянського післявоєнного періоду 

А. Зубков виділяє військово-історичну грамотність та героїчну свідомість 

[248, с. 12–13]. Н. Лідер, у свою чергу, вказує на відсутність з боку органів 

військового управління та військових педагогів аналізу доцільності 

застосування деяких форм військово-патріотичного виховання, зважаючи на 

те, що їхня ідеологічна складова уже не відповідала вимогам часу [252, с. 21]. 

Комплексне дослідження організації воєнно-історичної роботи у 

збройних силах радянського періоду та її роль у виховному процесі здійснив 

С. Борисньов [240]. Охопивши значний історичний проміжок 1918–1991 рр., 

автор дослідив становлення та розвиток структур воєнно-історичної роботи, 

їх діяльність у збройних силах Радянського Союзу. Окремий розділ 

дисертаційного дослідження автор присвятив вихованню патріотизму 

військовослужбовців через воєнно-історичну роботу: розвитку форм і 

методів її проведення [240, с. 336, 348–349, 351], використанню історичного 

наративу у виховному процесі особового складу радянських збройних сил 

воєнного і повоєнного періодів [240, с. 330–331, 338]. Водночас дослідник не 

вказує на заідеологізованість та пропагандистський характер занять на 

воєнно-історичну тематику, а також не оцінює лекційні матеріали з точки 
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зору історичної достовірності. Факти використання виховного потенціалу 

воєнно-історичних знань під час німецько-радянської війни 1941–1945 років 

наводить і К. Землянський [246, с. 25–26].  

Ці праці дали змогу з’ясувати історичні передумови становлення та 

розвитку військово-патріотичного виховання в військових фахівців у 

незалежній України.  

Отже, військово-патріотичне виховання молоді та військовослужбовців 

ЗС України залишається важливим завданням державного значення, що 

потребує поглибленого дослідження, осмислення та наукового аналізу 

проблем його здійснення, використання досвіду попередніх поколінь 

українських захисників, адаптації його до сучасних вимог підготовки 

військових фахівців. Водночас проблематика військово-патріотичного 

виховання військовослужбовців ЗС України в умовах збройного конфлікту 

належним чином не досліджувалася. Більшість наукових досліджень 

здійснювали військові, цивільні педагоги та психологи. Історичних робіт, 

присвячених військово-патріотичному вихованню у вищих військових 

навчальних закладах в умовах збройної агресії, виявити не вдалося. Таким 

чином, проаналізувавши історіографію дослідження, авторка дійшла 

висновку, що історія військово-патріотичного виховання майбутніх офіцерів 

ЗС України у період 1991–2019 років потребує детального вивчення і 

заслуговує на окремий розгляд у дисертаційному дослідженні. 

 

1.2. Джерельна база дослідження  

 

Від початку дослідження зусилля авторки зосереджувалися на 

опрацюванні джерельної бази дисертації, виявленні, відборі та накопиченні 

фактологічного матеріалу. Відповідно до поглядів науковців на методологію 

воєнно-історичних досліджень [279, с. 103–104], письмовими джерелами для 

дисертантки слугували законодавчі документи і акти; накази, інструкції; 

службове листування; військова періодика; статті-спогади тощо. Крім того, 
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зважаючи на те, що дослідник воєнно-історичних подій може сам активно 

впливати на формування джерельної бази, зокрема, фіксуючи досвід 

учасників тих чи інших подій [279, с. 105], дисертантка увела у науковий обіг 

і взяла до уваги спогади, що могли доповнити інші джерела щодо стану 

військово-патріотичного виховання особового складу ЗС України 

напередодні збройного конфлікту у 2014–2019 роках. 

Здійснення історико-джерелознавчого аналізу (“критика джерел”) став 

для авторки вкрай важливим елементом оцінювання походження джерела 

інформації, її повноти та достовірності, впливу соціальної зацікавленості та 

інших суб’єктивних чинників на походження відомостей, критичного 

зіставлення джерел певного походження з іншими. Такий підхід має 

особливе значення в умовах протидії інформаційно-психологічним операціям 

з метою впливу на історичну свідомість та використання воєнно-історичних 

знань як інструменту пропаганди для протиборчих сторін. Під час аналізу 

письмових джерел авторка спиралася на те, що найважливішими 

закономірностями їх виникнення і відображення в них подій і фактів є 

залежність достовірності та повноти відомостей від положення автора 

джерела, ступеня і характеру його обізнаності про подію, відображену у 

джерелі; залежність змісту і форми джерела від його призначення; вплив 

обстановки створення джерела на характер відомостей, які в ньому містяться; 

зв’язок даного джерела з іншими як відображення взаємозв’язку явищ 

дійсності [279, с. 101–102]. Певна увага була приділена аналізу 

опублікованих документів, дослідження яких в історичному аспекті було 

здійснене попередніми дослідниками не в повному обсязі. 

Дисертантка відібрала та залучила до дослідження такі групи 

історичних джерел: документи архівного зберігання (використано матеріали 

19 архівних справ 6 фондів 2 архівів), документи міністерств, відомств 

поточного зберігання, нормативно-правову базу, фото- та відео матеріали, 

інші види джерел.  



 45 

Для повноцінного розкриття теми дослідження широко залучалися 

документи архівного зберігання, зокрема Галузевого державного архіву 

Міністерства оборони України (ГДАМО України). Фондоутворювачами 

більшості опрацьованих документів виступили структурні підрозділи 

Міністерства оборони України, що безпосередньо опікувалися питаннями 

військової освіти та виховання – Головне управління військової освіти, 

Департамент військової освіти та науки [3–9]. Так, у згаданому 

архівосховищі було опрацьовано низку справ, зокрема протоколи засідань 

колегії Міністерства оборони України, де порушувалося питання виховання 

особового складу ЗС України [1; 2]; доповіді Міністру оборони України і 

його заступникам [4]. Водночас було зафіксовано незначну кількість 

документів, що охоплювали період 2014–2019 років, переважно звіти 

Департаменту військової освіти та науки з основної діяльності за відповідний 

рік [6–9]. Інформація з цих джерел використовувалася для розуміння 

процесів, що відбувалися у сфері військової освіти після проголошення 

незалежності, а також частково під час розгортання та продовження 

збройного конфлікту на Сході України.  

Доповіді Міністру оборони України і його заступникам за 2014 рік, у 

свою чергу, містили вимоги Міністерства оборони України щодо внесення 

змін до навчальних планів та програм ВВНЗ з урахуванням досвіду 

антитерористичної операції для підвищення ефективності підготовки 

військових фахівців та залучення до проведення занять військовослужбовців, 

які на той момент отримали досвід участі у бойових діях на Сході 

України [6]. 

Немало цікавих для дослідження документів зберігається у 

Центральному державному архіві вищих органів влади та управління 

України (ЦДАВО України). Інтерес для дисертантки становили документи 

фонду Міністерства освіти України [10–13], зокрема справа 143 “Підсумкові 

звіти про стан допризовної підготовки та героїко-патріотичного виховання 
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учнів за 1990/91 навчальний рік”, що дало змогу розкрити передумови 

створення системи військово-патріотичного виховання в незалежній Україні. 

Не менш важливі дані містили протоколи засідань колегії Міністерства 

освіти України [11–13], в матеріалах яких неодноразово порушувалося 

питання патріотичного виховання української молоді, у тому числі через 

історичну освіту та відповідну мовну політику. 

Увагу дисертантки також привернули фонди Українського інституту 

національної пам’яті [14–17]. Для дослідження становлення системи 

військово-патріотичного виховання в Україні важливості набуло врахування 

особливостей розвитку історичної науки, що відображалося на формуванні 

змісту та підходів до викладання історичних дисциплін у навчальних 

закладах. Так, матеріали справи 31 “Документи (листи, звіти, протоколи) про 

діяльність робочої групи з моніторингу шкільних підручників з історії 

України” аналізувалися у контексті використання потенціалу історичної 

освіти у справі виховання патріотично налаштованих громадян. Іншим 

фондоутворювачем ЦДАВО України виступив Державний комітет України у 

справах ветеранів, матеріали справ якого дали змогу відстежити громадську 

діяльність комітету у сфері патріотичного виховання молоді [18; 19]. 

Таким чином, архівні джерела щодо військово-патріотичного 

виховання військовослужбовців ЗС України різноманітні за походженням, 

хронологічними рамками, ступенем важливості інформації. Дисертантка 

намагалася критично оцінювати факти, здійснювати їх відбір, у той же час – 

уникати впровадження у науковий обіг малозначущих документів, що 

відігравали другорядну роль при дослідженні. 

Джерелом пізнання також виступили періодичні друковані видання 

Міністерства оборони України “Народна армія”, “Військо України”, на 

сторінках яких неодноразово порушувалося питання ідеологічних 

перетворень у ЗС України [340], використання національної воєнно-

історичної спадщини у процесі виховання особового складу [345], 

поступового відходу від радянських історичних стереотипів, що мало 
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позитивно впливати на військово-патріотичне виховання у ЗС України тощо 

[334; 335; 348]. 

Спираючись на те, що вивчення курсантами ВВНЗ воєнної історії, 

особливо збройних конфліктів, має здійснюватися в інтересах військово-

патріотичного виховання, дисертантка проаналізувала зміст вітчизняної 

наукової періодики на воєнно-історичну тематику як важливе джерело 

воєнно-історичних знань для майбутніх офіцерів ЗС України. Об’єктом 

аналізу стали збірники наукових праць вищих військових навчальних 

закладів України, а також низка видань, що публікуються за сприяння 

громадських, у першу чергу ветеранських, організацій. Дисертантка дійшла 

висновку, що наукові видання вищих військових навчальних закладів 

України вміщують матеріали, присвячені участі представників сектору 

безпеки і оборони держави в антитерористичній операції, досвіду 

застосування окремих видів (родів) військ ЗС України, добровольчих 

формувань, однак не повною мірою відображають основні події збройного 

конфлікту на Сході України. 

Аналіз змісту окремих видань ветеранських організацій свідчить, що, 

незважаючи на те, що в окремих статтях автори неодноразово порушували 

питання виховання патріотизму української молоді на базі історичної 

спадщини України [332; 333; 342; 349], однак, викладені у виданнях 

положення дають підставу вважати, що, на думку авторів, військово-

патріотичне виховання підростаючого покоління в Україні має ґрунтуватися 

на історії німецько-радянської війни 1941–1945 років, майже без урахування 

інших періодів воєнної історії України. При цьому змістове наповнення 

статей зазначених видань, у цілому, відповідає радянській концепції 

висвітлення історії Другої світової війни. 

Важливим джерелом дослідження стала державна нормативно-правова 

база, що регулює питання військово-патріотичного виховання в Україні. 

Авторка проаналізувала укази і розпорядження Президента України [28–80], 

постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України [94–123], 
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накази, директиви Міністерства оборони України [125–163], Генерального 

штабу Збройних Сил України [165–174] та інші документи у зазначеній сфері 

[175–221], прийняті у період незалежності України.  

Нормативні та нормативно-правові акти, прийняті упродовж  

2014–2019 років розглядалися за трьома напрямами: у сфері власне 

військово-патріотичного виховання [26; 67; 71; 89; 103; 116; 117; 120–122; 

124], у сфері інформаційної безпеки [66; 79], у сфері історичної пам’яті 

[24; 25; 26; 64; 65; 75; 77; 104; 115; 119; 123]. Такий підхід дисертантки 

зумовлений взаємозалежністю згаданих напрямів державної політики. 

Присутність в інформаційному просторі України спотвореної та 

недостовірної інформації, у тому числі воєнно-історичного характеру, 

відсутність дієвих державних заходів із протидії негативним інформаційним 

впливам на масову свідомість може ускладнювати процес військово-

патріотичного виховання, у першу чергу майбутніх офіцерів ЗС України. 

Аналіз нормативних та нормативно-правових актів свідчить, що увага 

військово-політичного керівництва була спрямована на зміну образу 

мислення (ментальності) [80; 156; 202; 203] особового складу ЗС України, 

позбавлення радянських стереотипів у трактуванні історії України, у тому 

числі воєнної, відхід від радянських комеморативних практик, зокрема у 

воєнній сфері [62; 64; 83; 104]. 

Під час дослідження подій, що почалися у 2014 році, варто враховувати 

і те, що з метою посилення військово-патріотичного виховання у ЗС України 

почали послуговувалися відповідними керівними та розпорядчими 

документами, розробленими під час збройного конфлікту. Важливим 

джерелом інформації виступили інструкції [174; 167; 168; 172], плани 

[206; 207; 208], концепції [205; 219], інші розпорядчі документи [216–218], 

прийняті у Міністерстві оборони України, Генеральному штабі ЗС України, 

вищих військових навчальних закладах у сфері військово-патріотичного 

виховання військовослужбовців, у першу чергу курсантів ВВНЗ. 

Зокрема, проаналізувавши плани воєнно-історичної роботи у ЗС України  
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за 2017–2019 роки, авторка дійшла висновку, що відсутність узагальненого 

документа про її підсумки унеможливлювало оцінку ефективності та 

результативності проведених військово-патріотичних заходів із курсантами 

ВВНЗ. Аналіз робочих навчальних планів дисциплін “Історія війн та 

воєнного мистецтва“, “Історія України і українського війська”, що 

викладалися у вищих військових навчальних закладах, свідчить, що тематика 

окупації Автономної Республіки Крим та збройного конфлікту на Сході 

України знайшла своє відображення в освітньому процесі закладів [222–232]. 

Аналіз нормативно-правової бази, прийнятої в Україні після 

проголошення незалежності, свідчить, що питання військово-патріотичного 

виховання залишалося пріоритетним напрямом діяльності військово-

політичного керівництва держави. Її вивчення дало змогу відслідкувати 

еволюцію розвитку законодавчих та нормативно-розпорядчих основ 

здійснення військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України, 

залежно від провадженої державою зовнішньої політики, інформаційної та 

національної пам’яті в Україні. При цьому політика національної пам’яті в 

Україні мала тенденцію до коливання від діаметрально протилежних 

поглядів державного керівництва на національну історію, її осмислення та 

використання у контексті військово-патріотичного виховання майбутніх 

офіцерів ЗС України. Як наслідок, це викликало суперечності у підходах до 

виховання молоді, у тому числі військовослужбовців ЗС України, призводило 

до зміщення акцентів у діяльності структур виховної роботи, що стало 

однією з причин неприйняття чітких управлінських рішень щодо військово-

патріотичного виховання особового складу. 

У свою чергу, упродовж 2014–2019 років увага державного керівництва 

України до визначення концептуальних та регуляторних засад патріотичного 

виховання та політики історичної пам’яті, а також воєнної історії як її 

важливого наративу, значно зросла. При цьому, враховуючи яка роль у 

сучасних збройних конфліктах відводиться інформаційно-психологічній 

зброї, маніпуляціям суспільною свідомістю, наголос у нормативних 
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документах робився саме на оборонно-безпековому значенні інформації 

історичного спрямування. 

Інформативним джерелом виявилася поточна документація, 

листування, доповіді у системі Міністерства оборони України і Збройних 

Сил України. Аналіз документальних джерел за 2014–2019 роки дав змогу 

відстежити основні напрями, на які звертали увагу органи військового 

управління у питаннях військово-патріотичного виховання майбутніх 

офіцерів ЗС України в умовах збройної та інформаційної агресії: підвищення 

мотивації молоді до вступу до вищих військових навчальних закладів 

[191; 194], діяльність науково-педагогічних працівників [189], реалізацію 

вимог законодавства щодо декомунізації у ВВНЗ [187; 198; 199], проведення 

заходів із відзначення історичних дат, вивчення воєнно-історичних 

дисциплін та здійснення воєнно-історичної роботи у закладах [197; 200; 201; 

195; 204; 209; Додатки В; Д; Ж; З; К; Л; М] тощо. Надійним засобом 

з’ясування достовірності інформації джерела про минулі події є метод 

зіставлення документів, адже одні й ті ж події, факти знаходять відображення 

у документах різних інстанцій [279, с. 120]. Зіставлення фактичного змісту 

документів із іншими джерелами дало змогу встановити наявність або 

відсутність у них суперечливих даних або розбіжностей, підтвердити або 

спростувати інформацію, яку вони містять. 

Цінний матеріал із проблематики військово-патріотичного виховання 

містили спогади безпосередніх учасників бойових дій на Сході України, що, 

у цілому, дають уявлення щодо заходів військово-патріотичної роботи з 

особовим складом підрозділів, що дислокувалися в Автономній Республіці 

Крим у період окупації Кримського півострова Російською Федерацією 

[280; 304; 305; 312; 343], а також про мотиви та спонуки громадян України 

щодо вступу на навчання до вищих військових навчальних закладів України 

після участі у бойових діях на Сході України [330; 331; 338]. Водночас 

зазначені матеріали можуть також використовуватися з метою військово-
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патріотичного виховання військовослужбовців ЗС України, а також 

допризовної молоді на прикладах героїчних вчинків їхніх сучасників. 

Окрему групу джерел склали матеріали з сайтів та порталів мережі 

Інтернет: офіційних сайтів та сторінок у соціальних мережах Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства оборони України, Генерального штабу 

Збройних Сил України, вищих військових навчальних закладів, науково-

дослідних установ. Згадані ресурси стали базою для отримання та 

опрацювання матеріалів правового характеру (указів, розпоряджень, 

постанов, наказів тощо) для оперативного відслідковування змін у 

нормативних, нормативно-правових актах за темою дослідження. 

Сторінки ВВНЗ у соціальних мережах давали змогу відстежувати 

залучення постійного та змінного складу закладів до заходів військово-

патріотичного спрямування (участь у наукових конференціях, конкурсах; 

відвідування музеїв, виставок літератури; відзначення державних, військово-

професійних свят та історичних дат тощо). 

Також до дослідження було долучено фото- та відеоматеріали, що 

висвітлюють діяльність вищих військових навчальних закладів та 

курсантських колективів, зокрема у період лютого–квітня 2014 року в 

Академії Військово-Морських Сил ім. П.С.Нахімова, інших військових вузів 

під час збройної агресії проти України [Додаток П]. 

Окремим джерелом також виступили меморіальні об’єкти, встановлені 

у період 2014–2019 років на території вищих військових навчальних закладів, 

що володіють значним виховним потенціалом, тому використовуються під 

час проведення масових заходів військово-патріотичного спрямування, у 

першу чергу із курсантами вищих військових навчальних закладів України 

[Додатки Р; Т]. 

Отже, аналіз джерельної бази дає змогу констатувати, що вона 

достатньо репрезентативна для дослідження обраної теми дисертації. 

Джерельна база представлена широким спектром нормативно-правової бази у 
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сфері військово-патріотичного виховання, що дала змогу відслідкувати 

еволюцію її розвитку, особливо в умовах збройного конфлікту. 

 

1.3. Теоретичні засади та методи дослідження 

 

Дисертантка виходила із того положення, що воєнно-історичне 

дослідження являє собою цілеспрямоване і планомірне вивчення та 

реконструкцію об’єктивних подій, фактів і процесів воєнної історії, 

визначення особливостей, тенденцій та закономірностей їх функціонування й 

розвитку. Основне завдання воєнно-історичного дослідження полягає в тому, 

щоб дати обґрунтовану відповідь на ще не вирішене воєнною історією 

питання. На думку дисертантки, саме таким невирішеним воєнно-історичною 

наукою питанням є розвиток військово-патріотичного виховання у вищих 

військових навчальних закладах України. 

Методологічною основою дисертаційного дослідження обрано 

принципи науковості, об’єктивності, історизму, комплексності та всебічності, 

дослідження явищ у їх розвитку, взаємозв’язку та взаємозалежності; 

філософські категорії загального й одиничного, характерного та особливого, 

причини і наслідків, форми і змісту, системи, структури і елемента, цілого і 

частини та ін. Дисертаційне дослідження здійснювалося на основі таких 

підходів: 

незалежності від кон’юнктурних політичних, корпоративних, 

суб’єктивних впливів;  

прагнення до наукової об’єктивності та максимального використання 

документальних першоджерел у дослідницькій діяльності. 

Авторка послуговувалася апробованими, усталеними поглядами на 

методологію наукових досліджень, що містяться у працях провідних 

зарубіжних дослідників та сучасних вітчизняних фахівців із теорії і практики 

наукового пізнання [263; 277; 279; 354]. 
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Для досягнення мети i завдання наукового дослідження авторка 

дисертації обрала певну методологію, тобто сукупність методів (способів 

наукового дослідження), що дали змогу дослідити історичну реальність, 

узагальнити історичні факти для того, щоб обґрунтувати вплив тих чи інших 

подій, процесів і явищ на удосконалення системи військово-патріотичного 

виховання у ЗС України.  

Виходячи з того, що метод (від грець. methodos – шлях, спосіб 

дослідження, викладу) – це система правил і прийомів підходу до вивчення 

явищ і закономірностей природи, суспільства, мислення; спосіб досягнення 

певних результатів у науковому пізнанні й практичній діяльності [354, с. 20], 

у ході дисертаційного дослідження автор застосував загальнонаукові, 

загальноісторичні та спеціальні методи дослідження інших наук, зокрема 

педагогіки, психології, соціології, культурології.  

В історичній науці особливе місце займають історичний і логічний 

методи. Крім того, було застосовано заголнонаукові методи дослідження, 

такі як аналіз та синтез, індукція і дедукція, порівняння і аналогія, 

абстрагування і узагальнення тощо. У воєнно-історичному дослідженні 

згадані методи знаходяться у діалектичному взаємозв’язку, доповнюють 

один одного, що дає змогу забезпечити об’єктивність і правдивість процесу 

пізнання. Зокрема, історичний та логічний методи були використані в 

діалектичній єдності та протиставленні. У змістовому аспекті історичний 

метод розкриває явища та процеси, що досліджуються, в часі та просторі, а 

логічний – допомагає розкрити їх внутрішню сутність. 

Характерною рисою історичного методу є відстеження хронології 

розвитку подій. На етапі опису фактів хронології відводиться провідна роль, 

що зумовлено тим, що вона дає змогу простежити виникнення, перебіг і 

результат історичної події у всьому різноманітті форм її прояву. На 

теоретичному рівні історичний метод дослідження передбачає не лише 

хронологічний розгляд розвитку досліджуваної події, а й встановлення 

зв’язків між нею та іншими подіями [284, с. 34]. Зокрема, досліджуючи стан 
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військово-патріотичного виховання у ЗС України у 1991–2019 роках, 

необхідно враховувати суспільно-політичні та воєнно-політичні умови, за 

яких воно здійснювалося – рівень розвитку збройних сил, збройний конфлікт 

та тимчасова окупація території України, стан державної політики пам’яті та 

інформаційної політики, зовнішньополітичні відносини з країнами 

найближчого зарубіжжя тощо. 

Встановлення хронології розвитку подій, відповідно до історичного 

методу, дало змогу відслідкувати цілісну картину виникнення і розвитку 

системи військово-патріотичного виховання в Україні, розглянути військово-

патріотичне виховання як важливу складову діяльності ЗС України. 

Передовсім, такий підхід дає змогу, зокрема, вивчити зародження суспільно-

політичних передумов розгортання збройного конфлікту, що призвів до 

необхідності удосконалення системи військово-патріотичного виховання у 

ЗС України, простежити динаміку її розвитку. 

Логічний метод, у свою чергу, являє собою певну систему теоретичних 

положень та принципів відбору, аналізу та узагальнення історичних фактів. У 

процесі пізнання логічний метод виступає як сукупність низки логічних 

прийомів дослідження: аналізу та синтезу, абстрагування та узагальнення, 

порівняння й аналогії, дедукції та індукції. Основне завдання логічного 

методу полягає у наданні теорії досліджуваного об’єкта. Засобом вирішення 

цього завдання служать раніше накопичені світоглядні, загальнонаукові та 

спеціальні знання, що служать знаряддям відбору, систематизації, 

узагальнення та пояснення воєнно-історичних фактів, засобом побудови 

наукових гіпотез і концепцій. Логічний метод сприяв пізнанню внутрішньої 

логіки розвитку системи військово-патріотичного виховання у ЗС України, 

виявленню причинно-наслідкових зв’язків у подіях новітньої воєнної історії 

України, формулюванню проміжних висновків та теоретичних узагальнень за 

результатами дослідження. Єдність зазначених методів проявляється в тому, 

що історичний метод оберігає логічний від зайвого теоретизування, надає 

логічним висновкам і узагальненням конкретно-історичного характеру, а 
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логічний метод, у свою чергу, дає змогу уникнути простої фактографії подій 

[284, с. 35, 36]. 

За допомогою аналізу як методу пізнання досліджуваний предмет 

“розчленовують” на складові частини або виділяють ознаки предмета для 

вивчення їх окремо як частини єдиного цілого. Синтез, у свою чергу, 

спрямований на “з’єднання” складених елементів досліджуваного предмета і 

його властивостей, розчленованих у результаті аналізу, встановлення зв’язків 

між ними і вивчення разом предмета або класу предметів як єдиного цілого 

[354, с. 43, 44]. Згадані методи дали змогу дисертантці вивести сукупність 

суттєвих елементів предмета дослідження, окремо розглянути основні 

складові військово-патріотичного виховання (розвиток нормативно-правової 

бази, діяльність органів військового управління, зміст, форми, засоби 

військово-патріотичного виховання, зокрема у частині використання воєнно-

історичних знань у практиці виховання військовослужбовців тощо), уточнити 

поняття “військово-патріотичне виховання”, “воєнно-історичні знання”, 

“історична свідомість”, їх співвідношення та зміст, а у подальшому 

синтезувати отримані наукові результати у панорамну картину стану й 

особливостей здійснення військово-патріотичного виховання у ЗС України у 

мирний час та в особливий період. 

Методом дедукції авторка послуговувалася для здійснення переходу 

від загальних положень відповідного факту до окремих його частин 

(аспектів). Метод індукції дав змогу вивести загальні судження на основі 

низки фактів. Цей метод став принагідним для формулювання загальних 

тенденцій функціонування системи військово-патріотичного виховання в 

Україні.  

Зокрема, свідченням того, що державна політика пам’яті безпосередньо 

впливає на ефективність військово-патріотичного виховання є факт зміщення 

вектору у формуванні його змісту, що безпосередньо залежало від зміни 

політичної кон’юнктури. Іншим прикладом може слугувати залежність рівня 
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сформованості патріотичних якостей військовослужбовців від стану 

соціального захисту. 

Метод абстрагування дав можливість виокремити принципові 

особливості військово-патріотичного виховання, розмежувати їх від інших 

видів діяльності у збройних силах, зокрема культурно-виховної роботи, 

ідеологічної роботи, воєнно-історичної роботи. Крім того, використання 

даного загальнонаукового методу дає змогу убезпечити дослідницький 

процес від деструктивного впливу негативної інформації, завідомо хибних 

відомостей, або такої інформації, яка у подальшому не отримала 

підтвердження. 

У пізнавальній діяльності всі методи знаходяться у діалектичному 

взаємозв’язку, доповнюють один одного та взаємодіють між собою, що 

забезпечує об’єктивність та істинність дослідницького процесу. Наприклад, 

дедукція і індукція так само нерозривно пов’язані між собою, як синтез та 

аналіз, сходження від конкретного до абстрактного та від абстрактного до 

конкретного. 

Зважаючи на те, що історична реальність має низку спільних рис, 

виділяють відповідні методи історичного дослідження. До числа основних 

загальноісторичних методів наукового пізнання відносять: історико-

системний, історико-порівняльний, історико-генетичний, історико-

типологічний методи. При їх застосуванні використовуються і 

загальнонаукові методи, що виступають у якості конкретних пізнавальних 

засобів, необхідних для реалізації підходів і принципів, що лежать в основі 

провідного методу [277, с. 183].  

Згадані методи відносять і до методів воєнно-історичного дослідження 

[263, с. 10]. 

У ході дисертаційного дослідження історико-генетичний метод 

застосовувався під час розкриття послідовності становлення та 

трансформації військово-патріотичного виховання у ЗС України у мирний 

час і в особливий період, основні тенденції процесу виховання особового 
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складу. Історико-генетичний метод військово-історичного пізнання також 

дав змогу відслідкувати події збройного конфлікту як умови, за якої 

відбувавсся розвиток військово-патріотичного виховання в Україні. 

Застосування у дисертаційному дослідженні історико-системного 

методу дало змогу належним чином висвітлити й проаналізувати основні 

складові системи військово-патріотичного виховання у ЗС України, характер 

зв’язків між ними.  

Історико-порівняльний метод, у свою чергу, дав змогу порівняти 

основні підходи до реалізації державної політики пам’яті, інформаційної 

політики в Україні, що безпосередньо впливало на здійснення військово-

патріотичного виховання суспільства та особового складу ЗС України, за 

різних політичних систем, у мирний час та в особливий період. Таким чином, 

врахування впливу зовнішніх чинників (державної політики, суспільно-

політичної обстановки, подій міжнародного життя) на військово-патріотичне 

виховання дало змогу дисертантці доповнити загальну картину 

досліджуваних подій. Також цей метод став у нагоді при дослідженні етапів 

розвитку військово-патріотичного виховання курсантів вищих військових 

навчальних закладів України в умовах збройного конфлікту.  

Під час дослідження дисертантка також послуговувалася проблемно-

хронологічним методом, що дав можливість виявити тенденцію до 

підвищення для військово-політичного керівництва держави важливості 

здійснення військово-патріотичного виховання особового складу ЗС України. 

Це дало змогу дисертантці дійти висновку, що робота над підвищенням рівня 

патріотизму військовослужбовців безпосередньо впливає на підвищення 

рівня обороноздатності держави і має тривати в усіх можливих напрямах, що 

особливо важливо в умовах збройного конфлікту. Використання проблемно-

хронологічного методу забезпечило з’ясування зв’язку окремого етапу 

розвитку системи військово-патріотичного виховання з певним етапом 

загально-історичного розвитку ЗС України, в тому числі для визначення як 

загальних хронологічних рамок дослідження, так і окремих його аспектів. 
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Значний дослідницький ефект дає застосування методів інших 

соціогуманітарних наук. Так, порівняльно-правовий метод є продуктивним з 

погляду вивчення формування (еволюції, удосконалення) законодавчої та 

нормативно-розпорядчої бази у сфері військово-патріотичного виховання, а в 

більш широкому розумінні – для дослідження процесу адаптації органів 

державного та військового управління, суспільних відносин до діяльності 

України у збройному конфлікті новітньої історії нашої держави. 

Крім того, під кутом зору методів психологічної науки надзвичайно 

важливим було вивчення сутності та формування історичної свідомості, у 

першу чергу військовослужбовців, використання воєнно-історичних знань як 

інструмента протидії негативним інформаційним впливам, що має сприяти 

поліпшенню військово-патріотичного виховання.  

Корисним для дисертантки виявилося використання методів 

культурологічної науки. Зокрема, за допомогою методу соціокультурної 

детермінації, що полягає у встановленні культурних особливостей у 

поясненні досліджуваних подій чи явищ, та методу соціокультурної 

каузальності, що, у свою чергу, спрямований на встановлення причинно-

наслідкового зв’язку між досліджуваним об’єктом і тією культурною 

системою, у якій він перебуває, дисертантці вдалося розглянути стан 

політики пам’яті та інформаційної політики України та країн найближчого 

зарубіжжя на сучасному етапі та у ретроспективі та визначити основні 

тенденції у військово-патріотичному вихованні у ЗС України. 

У процесі дисертаційного дослідження важливе місце належало 

ретельному опрацюванню термінологічного апарату. У керівних документах, 

що регулюють здійснення виховання військовослужбовців ЗС України, у 

тому числі курсантів ВВНЗ, вживають низку взаємопов’язаних понять: 

“національно-патріотична підготовка”, “військово-патріотична робота”, 

“військово-патріотичне виховання”. 

Національно-патріотичну підготовку розглядають як вид роботи 

посадових осіб органів військового управління, командирів (начальників), що 
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здійснюється у загальній системі підготовки військ (сил), з метою 

формування і розвитку у військовослужбовців відповідних світоглядних 

установок, ідейних переконань та морально-бойових якостей [168]. 

Військово-патріотичну роботу – цілеспрямовану та планову діяльність 

посадових осіб щодо формування в особового складу ЗС України 

патріотизму, національної самосвідомості, підтримання його морально-

психологічної і військово-професійної готовності і мотивації до виконання 

завдань за призначенням [167]. 

Військово-патріотичне виховання при цьому визначають як процес 

цілеспрямованого, систематичного, організованого та планомірного впливу 

на свідомість і поведінку особового складу щодо формування патріотизму 

через виховання високих громадянських, моральних, психологічних, 

військово-професійних і фізичних якостей, необхідних для реалізації його 

інтелектуального та творчого потенціалу в інтересах всебічного розвитку 

суспільства і ЗС України, забезпечення безумовної готовності до сумлінного 

виконання військового обов’язку та захисту Вітчизни [144]. З огляду на це 

правомірним можна вважати, що військово-патріотичне виховання 

зорієнтоване на формування в особистості готовності до захисту Вітчизни, 

розвиток бажання здобувати військові професії, проходити службу у 

ЗС України [214]. 

Крім того, у керівних документах військово-патріотичне виховання 

розглядають як складову національно-патріотичного виховання [71; 89; 214], 

як напрям ідеологічної роботи [144] та як елемент інформаційно-

пропагандистського забезпечення у ЗС України [167]. Прикметно, що в 

окремих нормативних та нормативно-правових актах, прийнятих в Україні 

після 2014 року, визначено, що національно-патріотичне, військово-

патріотичне виховання має спиратися на досвід участі військовослужбовців 

ЗС України у бойових діях сучасності (у першу чергу антитерористичної 

операції/операції Об’єднаних сил) [71; 167]. 
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Військові педагоги розглядають військово-патріотичне виховання у 

ЗС України є активним процесом системного, комплексного й всебічного 

впливу вихователів, державних і громадських організацій на свідомість, 

підсвідомість і поведінку особистості військовослужбовця й на психологію 

військового колективу в процесі їх життєдіяльності з метою формування у 

воїнів високих морально-політичних, громадянських, військово-

професійних, соціально-психологічних, психічних і фізичних якостей, 

необхідних для успішного виконання в будь-яких умовах конституційного 

обов’язку щодо захисту народу України [238, с. 13]. Водночас систему 

патріотичного виховання у ВВНЗ визначають як сукупність закономірно 

побудованих, динамічно пов’язаних компонентів: мети, завдань, змісту, 

засобів української етнопедагогіки, умов їх реалізації та взаємодії суб’єктів, 

які формують патріотизм у дусі природно-історичного розвитку української 

нації на кожному етапі цілеспрямованого, планомірного військово-

педагогічного процесу [269, с. 375]. 

Військово-патріотичне виховання майбутніх офіцерів виступає 

невід’ємною складовою воєнно-історичної роботи, адже її основу складають 

практичні заходи, спрямовані на використання історичного досвіду у 

національно-патріотичному вихованні особового складу ЗС України [169]. 

Виховна функція воєнно-історичної роботи визначається значними 

можливостями воєнної історії у формуванні у військовослужбовців високих 

морально-психологічних якостей, виховання почуття патріотизму, готовності 

проявити мужність і героїзм, до кінця виконати свій військовий обов’язок, 

популяризації традицій народу і армії, історії боротьби за незалежність [210]. 

Через військово-патріотичне виховання формується історична свідомість 

військовослужбовців, під яким сучасні вітчизняні науковці розуміють 

сукупність ідей та поглядів, за допомогою яких військовослужбовець 

усвідомлює військово-історичне минуле, формує своє ставлення до нього, а 

також свою мотивацію до військової діяльності. [350, c. 42]. Знання 

національної історії сприяють формуванню у військовослужбовців 



 61 

патріотичних почуттів та мотивів, гордості за належність до українського 

війська, а також готовності до виконання поставлених завдань [350, с. 128]. 

Воєнно-історичні знання являють собою сукупність відомостей і 

уявлень про проблеми історії воєнного мистецтва, його закономірності, 

найважливіші тенденції та особливості на різних етапах його розвитку; 

конкретні приклади підготовки і ведення операцій, бойовий досвід 

різноманітних війн, що можна використовувати під час підготовки 

військових фахівців у сучасних умовах. Зробити історичний досвід 

надбанням курсантів вищих військових навчальних закладів можна, 

головним чином, у ході викладання історичних дисциплін, що дає змогу 

передати знання, а також виробити емоційну оцінку тих чи інших подій 

[278, c. 205, 206, 207]. Саме через інтерпретацію історичних знань відбувається 

доведення до особового складу основ утвердження української державності, 

здійснюється пропагування та популяризація традицій духовно-культурної 

самобутності українського народу, української мови, героїки боротьби за 

незалежність та територіальну цілісність України тощо [350, с. 129]. 

Сучасна історична наука в умовах політичної нестабільності, 

інформаційних атак та меморіальних війн може бути інструментом стратегії 

державної історичної політики, а історичні знання можуть 

використовуватися для виховання патріотизму у населення [275, с. 7]. 

Поширення через систему освіти науково обґрунтованих військово-історичних 

знань може сприяти консолідації української нації на основі правдивого 

відтворення сторінок минулого України, прикладів служіння Батьківщині, 

національно-патріотичному вихованню широких верств українського 

суспільства, у тому числі військовослужбовців ЗС України [205].  

Водночас, на сьогодні відсутні єдині визначення багатьох понять за 

темою дисертаційного дослідження. При цьому множинність 

взаємопов’язаних, близьких за сутністю, формами і методами реалізації 

понять, таких як “військово-патріотичне виховання”, “національно-

патріотична підготовка”, “військово-патріотична робота”, значно ускладнює 
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їх розгляд. У різних документах вони ототожнюються через відсутність 

чітких визначень.  

Підсумовуючи розглянуті методологічні підходи зауважимо, що 

питання військово-патріотичного виховання військовослужбовців ЗС 

України пов’язані зі знаннями різноманітних наук, у першу чергу таких як 

педагогіка, психологія, соціологія, політологія тощо. Дотримання принципів 

науковості, об’єктивності, історизму, комплексності та всебічності дало 

змогу дисертантці уникнути таких суттєвих хиб, як непослідовність, 

неконкретність, суб’єктивізм, безсистемність, відірваність від історичних 

реалій у викладенні матеріалу, його узагальненні, в отриманні результатів і 

виробленні висновків. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Оцінюючи загальний стан наукової розробленості теми військово-

патріотичного виховання курсантів у ЗС України, авторка дійшла висновку, 

що поряд з її актуальністю у науковій літературі було відсутнє комплексне 

воєнно-історичне дослідження розвитку військово-патріотичного виховання 

у вищих військових навчальних закладах в умовах збройної агресії 

Російської Федерації проти України.  

Відібрані для опрацювання дисертації джерела, на нашу думку, є 

достатньо репрезентативними. Виявлена та опрацьована документальна база 

надала багатий фактологічний матеріал щодо становлення та розвитку 

військово-патріотичного виховання в Україні. Зокрема, було залучено 

матеріали архівного зберігання Галузевого державного архіву Міністерства 

оборони України та Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління України із 19 архівних справ. Використання мережі Інтернет дало 

змогу виявити особливості військово-патріотичного виховання курсантів в 

умовах збройної агресії та оперативно відслідковувати динаміку змін у 

нормативно-правовій базі, а також діяльність вищих військових навчальних 
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закладів України по формуванню патріотизму майбутніх офіцерів Збройних 

Сил України. 

Використання загальнонаукових методів у поєднанні зі спеціальними 

методами воєнно-історичного дослідження уможливило всебічний розгляд 

теми дисертації. Специфіка теми, що має міждисциплінарний характер, 

потребувала залучення методів інших наук, зокрема педагогіки, психології, 

політології тощо. 

Отже, аналіз наукової літератури та історичних джерел щодо 

військово-патріотичного виховання курсантів вищих військових навчальних 

закладів дає підстави для висновку, що ця проблема була недостатньо 

вивченою і потребувала подальшого комплексного студіювання.  
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https://www.youtube.com/watch?v=LvR-JyH0mdw
https://ar-ar.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/1149119198624682/
https://ar-ar.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/1149119198624682/
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РОЗДІЛ 2 

ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЙ 

ВІЙСЬКОВО ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ  

ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ 

 

2.1. Історичний досвід військово-патріотичного виховання воїнів у 

військах державних утворень на теренах України та його використання 

в ході підготовки військових фахівців 

 

Досвід військово-патріотичного виховання молоді на теренах України 

має виняткове значення для виховання сучасних захисників держави. 

Вітчизняні історики досліджували військово-патріотичне виховання, 

охопивши різні історичні періоди, тим самим обумовлюючи глибинне 

коріння української мілітарної традиції та спадкоємність у вихованні воїнів 

на теренах України. Як встановлено, важливою особливістю у розвитку 

військово-патріотичного виховання стало започаткування воєнних звичаїв, 

мобілізуючий вплив на воїнів відігравали військові традиції, ритуали, 

символи, свята як ефективні засоби військово-патріотичного виховання. 

Наприклад, як зазначав В. Грицюк, традиція винагородження воїнів за 

кількість убитих ворогів, почесного вшанування за доблесть чинила 

виховний вплив, мотивуючи воїнів Скіфського царства на 

самовдосконалення. Зміцненню дисципліни, згуртуванню військових 

колективів сприяли відповідні ритуали (спільне вживання напоїв, їжі), що 

засвідчували побратимство [159, с. 73]. 

До початку X століття військове виховання носило здебільшого 

родинний характер, а військово-патріотична свідомість юнаків формувалася 

у колі сім’ї. З появою елементів державності почали формуватися й 

державницькі компоненти системи військового виховання, що формували 

розуміння у людей необхідності служити рідній землі [127, с. 49]. Головні 

критерії вихованості (повагу до старших, працьовитість, правдивість, 
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милосердя, нетерпимість до негативних явищ, дотримання здорового 

способу життя) визначив ще Володимир Мономах у “Повчанні дітям”. 

Окремі його настанови стосувалися поведінки молоді у війську “не 

лінуйтеся, не покладайтеся на воєвод …”. Важливим інструментом передачі 

бойового досвіду молодшому поколінню було залучення молоді до бойових 

вправ в ігровій формі. Запровадження військових ритуалів (огляд війська 

перед походом, урочиста зустріч воїнів-переможців) сприяло формуванню 

почуття значущості, задоволення результатами служби та гордості за 

приналежність до руських земель. Після занепаду Київської Русі, а потім 

Галицько-Волинської держави, фактично зникла і державна система 

військового виховання населення [127, с. 50]. 

Походження козацької культури, зокрема її архаїчних елементів, що 

були спільними для військової традиції багатьох індоєвропейських народів, 

досліджував Ю. Фігурний. Зокрема, на думку автора, козацьке навчання 

військовій справі у системі військової підготовки молоді відповідало 

європейській лицарській традиції [149, с. 30]. Важливою особливістю 

військово-патріотичного виховання молоді у козацькій державі 

В. Івашковський вважав поєднання родинного та шкільного виховання, 

посилення відповідальності батьків перед суспільством за патріотичне 

виховання дітей, авторитет шкіл та громадських осередків. Формуванню 

патріотичних якостей особистості юнаків сприяв фізичний та військовий 

вишкіл у ході тренувань та змагань через оволодіння технікою одноборств 

(“гопак”, “гойдок”), верхової їзди, вогневої підготовки, засвоєння техніки 

бою з холодною зброєю тощо [154, с. 42, 44].  

Проте занепад козацької держави відобразився і на військово-

патріотичному вихованні молоді, призвівши до його згортання. Перебуваючи 

довгий час у складі різних державних утворень, українське суспільство не 

мало змоги утвердити власну державність та її головний атрибут – збройні 

сили, а військово-патріотичне виховання молоді здійснювалося у рамках 

тогочасної ідеології держав-імперій. Так, військово-патріотичне виховання 
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майбутнього офіцера Російської імперії базувалося на формуванні 

безумовної вірності державі та монарху. Водночас національне походження 

вихованців та представників викладацького складу деякою мірою впливало 

на організацію виховної роботи у військових навчальних закладах, 

розташованих на теренах України, Зокрема, у Полтавському кадетському 

корпусі велика увага приділялася вивченню історії рідного краю, регулярно 

влаштовувалися походи та екскурсії по історичних і культурних місцях 

Полтавщини, що сприяло позитивному впливу місцевої культури та побуту 

на вихованців [129, с. 10]. У подальшому окремі діючі на той час кадети та 

випускники закладів брали активну участь у подіях Української революції 

1917–1921 років та розбудові української державності [130]. Зокрема, 

отримали генеральські і адміральські ранги, маючи за плечима підготовку у 

системі навчальних закладів Російської імперії, у війську Центральної Ради 

із 68 – 65 осіб, армії Української держави з 385 – 367 осіб, армії Української 

Народної Республіки зі 146 – 54 особи [279, с. 5]. Лояльне ставлення до 

українського населення в Австро-Угорській імперії, у свою чергу, сприяло 

появі та розвитку українських національних молодіжних спортивних 

організацій на території Галичини, члени яких у подальшому включилися у 

збройну боротьбу за українську державність у складі українських військових 

формувань [118, с. 1, 16]. 

Питання військово-патріотичного виховання військовослужбовців у 

період 1917–1921 років набуло виняткового значення для зміцнення 

боєздатності українських військових формувань, утворених у цей період. У 

часи Центральної Ради та Гетьманату П. Скоропадського проводилася 

робота з перекладу військових статутів українською мовою, розроблення 

української військової термінології, було відкрито курси для вивчення 

української мови у Військовому міністерстві [124, с. 9], у період Директорії 

увага військового керівництва приділялася створенню у військових частинах 

бібліотек та наповненню її літературою патріотичного змісту 

[126, с. 130, 134]. У справі військово-патріотичного виховання значне місце 
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належало використанню потенціалу історії і поширенню воєнно-історичних 

знань для формування національної свідомості та патріотизму 

військовослужбовців [126, с. 159, 124, с. 8], становленню елементів 

військової форми одягу на основі національних символів та українських 

відповідників військових звань [117] як дієвих засобів військово-

патріотичного виховання. 

Особлива увага у національно-патріотичному вихованні приділялася 

поширенню серед старшин і козаків історичних знань, враховуючи рівень 

їхньої освіти. Зокрема, старшини вивчали історію України за історичними 

періодами, з поглибленим аналізом їх характерних особливостей і 

найважливіших подій. Для решти особового складу акцент робився на 

поясненні походження українського народу, вивченні військової діяльності 

українського козацтва та порівняння його історичних особливостей з 

сучасністю, що сприяло розумінню військовослужбовцями тодішніх 

політичних процесів методом історичних паралелей [126, с. 150]. 

Велика увага у навчальних закладах по підготовці старшинських 

кадрів приділялася військово-патріотичному вихованню, що спиралося на 

історичний військовий досвід українського народу. Виховний процес 

спрямовувався на піднесення національної гордості, формування 

самосвідомості, любові до батьківщини, почуття лицарства, військового 

обов’язку і честі. Розвиток зазначених якостей мав здійснюватися через як 

повсякденну діяльність, на прикладах представників педагогічного складу, 

так і безпосередньо в ході освітнього процесу [116, с. 97]. Так, значну увагу 

приділяли вивченню предметів українознавства: українській мові, літературі 

та історії України. Водночас впровадження української мови у навчально-

виховний процес військових навчальних закладів гальмувалося 

нерозумінням з боку окремих офіцерів колишньої російської армії та 

недостатнім рівнем розробленості військової термінології українською 

мовою [116, с. 112, 113]. 



 111 

Важливе місце у національно-патріотичному вихованні у закладах 

відводили наочній агітації – на стінах розміщували декоративно оздоблені 

написи із українськими народними приказками, уривками з пісень, цитатами 

із “Кобзаря”, а також галсами, наприклад, “Слава не поляже”, “Свою Україну 

любіть” тощо. Також для слухачів навчальних закладів були введені знаки 

розрізнення з національними елементами, зокрема кругла золота розетка з 

золотим тризубом на синьому емалевому полі на кашкетах [116, с. 113]. 

Важливим військовим символом, використання якого набуло широкого 

поширення в українських військових формуваннях першої половини 

ХХ століття, були почесні найменування військових підрозділів. Практика 

їх присвоєння в армії УНР та УГА ґрунтувалася на історичному 

минулому українського народу: на честь українських гетьманів 

(Б. Хмельницького, І. Мазепи, П. Сагайдачного) і героїв визвольної боротьби 

(І. Гонти, М. Залізняка та ін.) [131, с. 11]. Крім того, власні імена 

присвоювали окремим зразкам військової техніки. 

У міжвоєнний період військово-патріотичне виховання молоді на 

західноукраїнських землях набуло особливого значення в умовах 

бездержавності. Героїзація українських воїнів і вшанування пам’яті загиблих 

за українську державність набули особливого розмаху у середині 1920-х 

років, коли до Галичини із чехословацьких і польських таборів інтернованих 

і військовополонених почали повертатися військовослужбовці Української 

галицької армії (далі – УГА). Їхніми зусиллями у 1925 році у Львові було 

засновано ветеранське товариство “Молода Громада”. Одним із напрямів 

роботи товариства стала пам’яткоохоронна діяльність, що передбачала 

збереження і упорядкування могил українських вояків, проведення 

урочистих заходів, що перетворилися на щорічні масові походи до 

Яновського, Личаківського і Знесінського цвинтарів у Львові, на гору 

Маківку, Лисоню, Ключ та інші пам’ятні місця і поховання. Масового 

характеру набули насипання символічних могил, відправлення біля них 

богослужінь, спорудження пам’ятників, встановлення на будівлях церков так 
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званих “пропам’ятних таблиць” з прізвищами учасників національно-

визвольних змагань. 

За сприяння “Молодої Громади” у Науковому Товаристві імені 

Шевченка у Львові у 1936 році було відкрито Музей воєнно-історичних 

пам’яток, більшість експонатів якого були надані колишніми військовими. У 

зверненні до галицького суспільства ініціатори створення музею 

наголошували: “… присилайте всі пам’ятки, що є у Вас, по Українських 

Січових Стрільцях, Галицької Армії, Армії УНР та й взагалі всі пам’ятки, 

зв’язані з останньою визвольною боротьбою і українською державністю”. 

Музей активно популяризував історію визвольних змагань через дописи в 

пресі, організовував заходи, приурочені річницям свят чи пам’ятних дат. На 

момент ліквідації музею радянською владою у 1939 році його фонди 

складали більше 5,5 тис. предметів. 

Вагомий внесок у збереження українського історико-культурного 

надбання належав товариству “Просвіта”, філіали якого діяли по всій 

території західноукраїнських земель. У Львові у його складі діяло 

Товариство з охорони пам’яток української культури, що збирало матеріали, 

присвячені історії національно-визвольних змагань, доглядало за 

військовими могилами періоду Першої світової війни. При читальнях, які 

товариство відкривало у селах, функціонували секції охорони пам’яток 

минулого, завдання яких полягало у фіксації спогадів ветеранів і опікуванні 

військовими могилами. 

З ініціативи “Просвіти” у 1923 році у Львові був утворений 

український Комітет охорони воєнних могил, який у 1927 році було 

реорганізовано у Товариство охорони воєнних могил (далі – ТОВМ). 

Товариство присвятило свою діяльність упорядкуванню військових 

цвинтарів, могил, курганів, перенесенню на кладовища останків полеглих 

вояків, облаштуванню пам’ятників і пам’ятних таблиць, допомозі родинам у 

відшуканні могил загиблих родичів тощо. Діяльності ТОВМ нерідко 

перешкоджала польська влада, особливого у 1930-х роках під час так званої 
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“пацифікації” (умиротворення) українського населення, що полягала в 

переслідуваннях активістів українського руху, арештах, закриттях 

українських організацій тощо. З огляду на це походи до могил під час 

релігійних свят нерідко закінчувалися заборонами відправ, конфіскацією 

хрестів, іншими репресивними діями. ТОВМ діяло протягом усього 

міжвоєнного періоду і станом на 1935 рік мало 32 філії як на Галичині, так і 

за її межами. Загальна кількість могил, які знаходились під опікою філій у 

1933–1934 роках, становила 3 612. 

Іншим елементом патріотичного виховання населення було 

вшановування українською громадськістю пам’ятних дат, у першу чергу 

пов’язаних із політичними подіями та бойовими діями Української революції 

(річниці 1 листопада, 22 січня, боїв під Крутами, під Базаром тощо). 

Організацію святкових заходів у містах здійснювали політичні партії, 

культурні та освітні товариства, діяльність яких не була заборонена владою, а 

також активні сільські громади. Програма заходів передбачала виступи 

громадських діячів, декламації віршів та виконання військових пісень, 

поминальну відправу тощо.  

Україномовна преса Галичини також сприяла збереженню образу 

Українського війська, висвітлюючи героїчні сторінки українського минулого 

і роль українських військових формувань у боротьбі за державність. Низка 

публікацій, присвячена вшануванню пам’яті українських героїв доби 

Хмельниччини, періоду Першої світової війни і визвольних змагань  

1917–1921 років, з’являлась у легальних і підпільних україномовних 

виданнях (“Діло”, “Літопис Червоної Калини”, “Новий час”, “Сурма” тощо). 

Чільне місце у популяризації серед населення української воєнної історії 

посіло видавництво “Червона Калина”, засноване колишніми військовими 

УГА та Українських січових стрільців (далі – УСС) у 1921 році у Львові. 

Зокрема у статтях періодичного видання “Літопис Червоної Калини” 

подавався критичний аналіз дій українських армій у Галичині та на 

Наддніпрянщині, детально описувався перебіг боїв під Крутами, Чортковим, 
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Кам’янець-Подільським, Мотовилівкою тощо. Крім того, видавництво 

публікувало спогади учасників, біографічні дані, документи, художні твори 

на воєнну тематику. 

Незважаючи на політику польської влади щодо українського 

населення, особливо у період умиротворення, товариство “Молода Громада” 

і інші національно-патріотичні осередки на Галичині діяли цілком легально. 

Разом з тим ліквідація національної державності і територіальне 

розчленування західноукраїнських земель призвели до радикалізації частини 

українського населення на окупованих територіях, яке болісно сприйняло 

поразку у національно-визвольних змаганнях. Так, у серпні 1920 року у Празі 

частина вояків УСС та УГА прийняли рішення заснувати Військову 

організацію (після 1924 року утверджується назва Українська військова 

організація (далі – УВО), щоб “зберегти в організованій формі існуючі поза 

територією України військові частини й об’єднати їх ідейно між собою”. 

Якщо на початку свого існування ядро організації складали колишні 

військові, то у другій половині 1920-х років до діяльності УВО активно 

долучалася українська молодь. 

Так, УВО займалася підготовкою літератури й організацією 

спеціальних військових курсів (вишколів) для молоді, як за кордоном, так і 

на території західної України. Навчальний курс передбачав вогневу, фізичну, 

топографічну підготовку тощо. Також УВО поширювало свою діяльність на 

молодіжні організації і товариства переважно спортивного спрямування 

(“Пласт”, “Луг”, “Січ”, “Сокіл”). Спортивний рух ставив собі за мету 

виховання у молоді національної свідомості, патріотизму і готовності до 

самопожертви [114, с. 11]. Для них програма вишколів передбачала 

краєзнавчі мандрівки до Карпат, на місця боїв Січових стрільців, 

упорядкування могил українських вояків, проведення почесних панахид, 

поєднуючи таким чином фізичне загартування із патріотичним вихованням 

[151; 115, с. 16]. 
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Окремим напрямом роботи УВО була інформаційно-пропагандистська 

діяльність – виготовлення листівок, приурочених пам’ятним історичним 

датам, брошур. Героїчні сторінки української історії і українського війська 

отримали своє висвітлення на сторінках видань “Наш клич”, “Студентський 

шлях” (“Крути”, “Українська чорноморська фльота”), що друкувалися у 

Львові за сприяння ОУН. 

Важливим питанням, що знайшло своє висвітлення на шпальтах 

часопису “Сурма”, була служба українців у польському війську. Якщо на 

початку свого існування УВО закликала бойкотувати військову службу, то у 

другій половині 1920-х років видання зверталося до юнаків не уникати 

загальновійськового обов’язку для отримання військового вишколу. 

Проводилася агітація серед молоді вступати до польських військових 

начальних закладів. У цілому, усі друковані видання організації ставили за 

мету пропаганду серед молоді військової підготовки як запоруки майбутньої 

перемоги за українську державність. 

Поява та тривала діяльність на Заході України українського 

повстанського руху у середині 1940-х – 1950-х років свідчила про підтримку 

місцевого населення, налагоджена інформаційно-пропагандистська робота з 

яким сприяла залученню до лав Української повстанської армії вихідців з 

інших регіонів України та СРСР. Для проведення виховної роботи з 

особовим складом розроблялися відповідні програми та навчально-

методична література, для формування національного світогляду вояків 

використовувався виховний потенціал українських національних і 

революційних свят, система нагород та заохочень [159, с. 161]. Риси, що мали 

бути сформовані у процесі підготовки та самовдосконалення, а також життєві 

кредо воїна УПА містив “Декалог” – видання, що вміщувало 10 заповідей, 

12 прикмет характеру та 44 правила життя українського націоналіста 

[145, с. 230]. 

Водночас проблемним питанням, що заслуговує на окреме 

дослідження, залишається формування патріотизму українців у період СРСР, 



 116 

в умовах жорстких рамок комуністичної ідеології. Військово-патріотичне 

виховання у цей період характеризувалося політизованістю виховних заходів 

та їх пропагандистським характером; культивацією героїчних традицій; 

обов’язковістю атеїстичного світогляду; зв’язком патріотизму з військовою 

дисципліною. 

Досягнення воєнно-історичної науки в інтересах військово-

патріотичного виховання військовослужбовців активно використовували у 

радянський час, зокрема у період німецько-радянської війни. Воєнно-

історичні події (зокрема, Північна війна 1700–1721 рр., Семирічна війна 

1756–1763 рр., російська кампанія Наполеона 1812 року, Перша світова та 

Громадянська війни; біографії військових діячів минулого (О. Невського, 

А. Суворова, М. Кутузова та ін.) ставали темою лекцій, а також репортажів 

радянських засобів масової інформації [113, с. 338; 119, с. 25–26]. Підбір 

фактів і характер подачі матеріалів (зокрема, проведення паралелей між 

бійцями Червоної армії та їх предками) був спрямований на формування у 

читача (слухача) впевненості у власних силах, підняття бойового духу, що 

безпосередньо вказувало на виховну мету матеріалів на воєнно-історичну 

тематику. 

Воєнна історія у повоєнний час залишалася основою для здійснення 

військово-патріотичного виховання військовослужбовців збройних сил. 

Знання героїчного минулого мало сприяти “вихованню радянського 

патріотизму і пролетарського інтернаціоналізму, формуванню віри у 

непереможність радянської зброї та військової техніки, радянське військове 

мистецтво, усвідомленню вирішальної ролі В. Леніна і Комуністичної партії 

у перемозі над ворогами”. Заходи військово-патріотичного виховання з 

курсантами військових училищ здійснювалося через лекції та доповіді про 

історію Радянських Збройних Сил, бойовий шлях підрозділів; військові 

ритуали; наочну агітацію; меморіальні комплекси, пам’ятники і монументи, 

місця історичних битв та боїв; увічнення пам’яті воїнів; зустрічі з героями 

війни і праці, ветеранами військової служби; урочисті збори, присвячені 
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знаменним історичним річницям, пам’ятним і переможним датам, 

святкування річниць створення підрозділів тощо [113, с. 348, 349]. 

Максимальні можливості для військово-патріотичного виховання 

курсантів військових навчальних закладів належали гуманітарним 

дисциплінам. Зокрема, вивчення воєнної історії здійснювалося в інтересах 

підвищення військово-патріотичного виховання особового складу. Крім того, 

відповідно до наказу Міністра оборони СРСР воєнно-історичні дослідження 

мали здійснюватися в інтересах виховання особового складу, діяльність 

музеїв, клубів з військово-патріотичного виховання мала базуватися на 

здобутках воєнної історії [113, с. 264]. 

Центрами виховної роботи у військових навчальних закладах були 

бібліотеки, музеї, клуби, кімнати бойової слави. Бібліотеки пропонували 

курсантам матеріали на військово-історичну тематику, зміст яких 

спрямовувався на пропагування вірності патріотичному і інтернаціональному 

обов’язку. Музейна робота у військових училищах передбачала проведення 

екскурсій по експозиції та виставок, лекцій, воєнно-історичних читань, 

зустрічей із ветеранами, вечорів, присвячених знаменним датам в історії 

Радянського Союзу та його збройних сил, проведення пошукової роботи по 

збору відомостей та особистих речей випускників-учасників німецько-

радянської війни тощо [125, с. 19–21]. Важливе місце у процесі військово-

патріотичного виховання курсантів посідали військові ритуали (прийняття 

військової присяги, проведення парадів та стройових оглядів, зарахування в 

списки особового складу підрозділів Героїв Радянського Союзу тощо). 

Водночас із середини 1980-х років багато форм виховання, таких як 

“ленінські читання”, єдині політдні, вахта на честь пам’ятних партійних дат, 

почали втрачати свою актуальність, однак їх продовжували активно 

насаджувати у військових училищах. Існували парадність і захопленість 

кількістю проведених заходів без аналізу їх педагогічної доцільності та 

ефективності [125, c. 21], а зміст наочної агітації був “відірваний” від людей, 

їх повсякденних проблем [128, с. 60].  
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Критеріями військово-патріотичної вихованості військовослужбовців 

Радянської армії повоєнного періоду А. Зубков вважає атеїстичний світогляд, 

гордість за радянську Вітчизну, пролетарський і соціалістичний 

інтернаціоналізм, військово-історичну “грамотність” тощо. Водночас зміст 

військово-патріотичного виховання у цей період зумовлювався політичним 

протистоянням із країнами Заходу і складався із багатьох міфологем, таких 

як всесвітньо-історичне значення перемоги радянського народу у Великій 

Вітчизняній війні, КПРС як організатор і натхненник перемоги над ворогом, 

масовий героїзм радянських людей, воїнів армії і флоту; викриття 

“агресивної зовнішньої політики імперіалізму”, перш за все США та 

фальсифікації історії Другої світової війни тощо [121, с. 12]. Таким чином, 

патріотичні ідеї, що насаджувалися в Радянському Союзі, були позбавлені 

національного змісту, жорстка ідеологічна та політична цензура 

перешкоджали розвитку патріотичного виховання представників 

національних меншин, зокрема українців.  

У 1991 році державні органи влади УРСР продовжували працювати у 

звичному режимі, зокрема обласні управління народної освіти аналізували 

стан допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання у 

середніх загальноосвітніх навчальних закладах республіки на початок 

навчального року: кількість шкіл, де здійснювалася допризовна підготовка, 

кількість юнаків, які до неї залучалися, наявність у школах музеїв, кімнат, 

залів бойової і трудової слави для проведення заходів військово-

патріотичного виховання, кількість секцій, гуртків і учнів, задіяних у їх 

роботі [Додаток А]. 

Незважаючи на невизначеність суспільно-політичної обстановки у цей 

період в обласних відділах народної освіти УРСР розроблювалися основні 

напрями діяльності з патріотичного виховання та підготовки молоді до 

військової служби, проводилися наради інспекторів районних та міських 

відділів народної освіти, секретарів районних комітетів Ленінського 

комуністичного союзу молоді України з питання активізації військово-
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патріотичного виховання і надання допомоги навчальним закладам у його 

здійсненні [1, арк. 20, 106]. Проводилися комплексні перевірки штабами 

воєнних округів та Міністерством народної освіти УРСР організації 

допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання в середніх 

загальноосвітніх навчальних закладах; керівництво шкіл, що отримали 

незадовільну оцінку за результатами перевірки, здійснювало заходи по 

усуненню недоліків, зокрема оновлювало навчально-матеріальна базу, 

експозиції музеїв бойової слави, проводило обласні 5-денні навчально-

методичні збори тощо. Для покращення стану справ у зазначеній сфері 

пропонувалося розробити нове Положення про допризовну підготовку, 

повернути практику використання навчальної зброї, внести доповнення до 

Закону УРСР “Про освіту” щодо патріотичного і військово-патріотичного 

виховання та його матеріально-технічного забезпечення [1, арк. 43, 59]. 

До військово-патріотичного виховання учнівської молоді 

продовжували широко залучати Героїв Радянського Союзу, соціалістичної 

праці, кавалерів орденів слави, учасників “Великої Вітчизняної війни”, 

воїнів-інтернаціоналістів. За їх участю проводилася низка заходів військово-

патріотичного спрямування: вахти пам’яті, огляди-конкурси шкільних музеїв 

революційної, бойової і трудової слави, пошукова робота, шефство над 

ветеранами, автопробіги місцями боїв і партизанського руху тощо 

[1, арк. 106].  

Питання підготовки молоді до проходження військової служби, а також 

мотивації до опанування військовою професією залишалося актуальним. 

Зокрема, за кращу підготовку молоді до служби в армії в окремих областях 

республіки було засновано перехідний червоний стяг, школи закріплювали за 

військовими частинами, до навчальних закладів запрошували курсантів, які 

проходили стажування у військах, організовували урочисті проводи в армію, 

злети матерів, спортивні змагання на приз загиблих в Афганістані. Крім того, 

так звані військовослужбовці-інтернаціоналісти очолювали загони в 

оборонно-спортивних оздоровчих таборах, імена воїнів-афганців 
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присвоювали піонерським загонам [1, арк. 26, 36]. У результаті, у 1991 році 

1092 випускники шкіл Дніпропетровської області виявили бажання вступити 

до вищих військових навчальних закладів, з них було зараховано 658 осіб, 

тобто 60% бажаючих [1, арк. 26]. 

Водночас у 1991 році в обласних управліннях народної освіти 

республіки визнавали, що учнівська молодь УРСР слабко оволодівала 

бойовими традиціями Радянської армії та флоту, на заняттях з допризовної 

підготовки юнаки не виконували вимог статутів збройних сил, знання зі 

стройової підготовки були недостатньо засвоєні [1, арк. 4]. У навчальних 

закладах окремих областей майже не використовувалися героїчні, бойові і 

трудові традиції, можливості педагогічних і трудових колективів, ветеранів, 

військовослужбовців збройних сил, потенціал музеїв, кімнат бойової слави 

тощо, не проводилися заходи з програми військово-спортивної гри 

“Орлятко”, юнаки були слабко обізнані про життєдіяльність військових 

колективів, рідко проводилися екскурсії до військових частин. В окремих 

областях вже констатували про погіршення стану військово-патріотичного 

виховання у навчальних закладах і навіть про його згортання [1, арк. 86, 

96, 97]. 

Таким чином, історичний досвід патріотичного виховання на теренах 

України свідчить, що його зміст та форми залежали від політики державного 

керівництва – звернення до національних традицій у часи боротьби за 

незалежність, нівелювання національного чинника у період перебування у 

складі інших держав, особливо імперій. У радянський період зміст військово-

патріотичного виховання визначався ідеологічними чинниками, 

протистоянням із країнами заходу, що вимагало підтримання особового 

складу у постійній бойовій готовності, у тому числі його морального стану. 

Водночас система виховання носила наднаціональний характер, уніфікуючи 

представників різних народів, що населяли Радянський Союз. 
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2.2. Військово-патріотичне виховання майбутніх військових 

фахівців у 1991–2013 рр. 

 

З проголошенням незалежності Україна опинилася у нових соціально-

політичних умовах, коли радянські комуністичні догми вже не могли 

задовольнити моральних потреб ані українського суспільства, ані особового 

складу національних збройних сил. Після проголошення Україною 

незалежності національно-патріотичне виховання дітей та молоді, залучення 

їх до соціально-політичних та економічних перетворень стало важливим 

державним завданням. Упродовж наступних 20 років в Україні було 

розроблено низку концептуальних документів, зокрема Концепції 

національного виховання, Національної програми патріотичного виховання 

населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та 

зміцнення моральних засад суспільства, Концепції національно-

патріотичного виховання молоді, проєкту Концепції Загальнодержавної 

цільової соціальної програми патріотичного виховання громадян  

на 2013–2017 роки [59; 94; 96; 97], що визначали напрями, завдання, шляхи 

реалізації національно-патріотичного виховання молоді. Окрему увагу 

розробники концепцій і програм приділяли військово-патріотичному 

(героїко-патріотичному) вихованню, що передбачало: підвищення престижу 

військової професії, розвиток мотивації молоді до проходження військової 

служби через проведення історико-патріотичних заходів, пошукову та 

краєзнавчу роботу, пам’яткоохоронну діяльність; формування психологічної 

та фізичної готовності молоді у разі потреби до збройного захисту держави; 

відновлення та вшанування національної пам’яті, вивчення бойових традицій 

та вітчизняної воєнної історії, утвердження у свідомості громадян 

спадкоємності розвитку Збройних Сил України від Давніх часів до періоду 

незалежності.  

Розроблялися державні програми, спрямовані на підтримку молоді 

[15; 56] та підвищення рівня патріотичної свідомості через удосконалення 
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виховної роботи в закладах освіти та Збройних Силах України, використання 

українських національних традицій навчання та виховання, реформування 

системи допризовної підготовки, проведення заходів, присвячених 

визначним подіям української історії.  

Законами “Про оборону України” та “Про Збройні Сили України”, а 

також постановою “Про текст Військової присяги” Верховна Рада України у 

1991 році заклала правові основи існування Збройних Сил України. 

Розпочався процес становлення системи військової освіти та виховання 

військових фахівців [56; 66; 67]. Виникла необхідність адекватного 

реагування на різку зміну політичного та ідеологічного спрямування 

військової освіти, що донедавна базувалася на засадах марксистсько-

ленінської ідеології, а нової концепції виховного процесу на той час 

вироблено не було. Постала потреба переорієнтації системи військової освіти 

на нові змістові та організаційно-методичні засади: переосмислення та 

перероблення змісту підготовки військових фахівців усіх рівнів, навчально-

методичних документів і матеріалів, а також навчально-матеріальної бази. 

Гостро постало питання виховання особового складу Збройних Сил України, 

а також української молоді у дусі патріотизму, усвідомлення нею 

громадянського і військового обов’язку перед державою і підвищення 

мотивації до проходження військової служби у національних збройних силах. 

Одним із принципів, покладених в основу будівництва ЗС України, було 

військово-патріотичне виховання особового складу на національно-

історичних традиціях – потрібно було формувати новий образ захисника 

Вітчизни [146, с. 42, 44, 45]. 

Правовою основою здійснення військово-патріотичного виховання 

військовослужбовців ЗС України стали прийняті у цей період нормативні 

документи загальнодержавного рівня [18; 19; 20; 21; 22; 23]. У Збройних 

Силах України почали утворювати органи виховної роботи [122], 

розроблялася відповідна правова база для реалізації виховного потенціалу 

форм та засобів військово-патріотичного виховання: музеїв [68], будинків 
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офіцерів [69], бібліотек [70], світлиць [91], творчих колективів [71]; 

військових ритуалів та символів. Основні положення про морально-етичні 

норми, що регламентують відносини військовослужбовця із соціумом, його 

службову та громадську діяльність було викладено у Кодексі офіцера [73]. 

Питання патріотичного виховання молоді широко обговорювалося в 

освітньо-науковому середовищі, при цьому значну увагу приділяли ролі 

педагогічних колективів та змісту освіти [2, арк. 57]. Разом з тим, важливим 

інструментом патріотичного виховання в освітньому середовищі вважали 

українську мову, було запроваджено основний іспит із цієї дисципліни в усі 

типи вищих навчальних закладів, посилено орієнтацію молоді, у ому числі 

курсантів, на визнання української мови як державної і розуміння 

необхідності володіння нею [3, арк. 163, 208]. Однак впровадження 

державної мови в освітній процес не було вирішено остаточно. Порівняно із 

1991 роком у 1998 році частка академічних груп, у яких викладання 

здійснювалося українською мовою, зросла з 23% до 52%, а кількість 

викладачів, які викладали державною мовою, становила 58%. Водночас у 

Донецькій і Луганській областях показники навчання державною мовою у 

вищих навчальних закладах становили лише 7% і 22% відповідно 

[3, арк. 240]. Таким чином, представники вищих навчальних закладів 

визнавали, що робота по формуванню в української молоді “любові до рідної 

землі, готовності до самопожертвування заради незалежності” здійснювалася 

на не належному рівні [2, арк. 57]. 

Було переглянуто зміст гуманітарної освіти і виховання, що, у свою 

чергу, вимагало підготовки та перепідготовки науково-педагогічних кадрів, 

здатних викладати і формувати нові теоретичні засади у тих сферах знань, 

що зазнали найбільших змін після проголошення незалежності, насамперед в 

історичній науці [3, арк. 240]. Водночас не всі викладачі сприйняли 

викладання історії України і української мови у вищих навчальних закладах 

[3, арк. 162]. Так, з огляду на зміну парадигми історичної освіти, 

представники різних поколінь виявилися включеними в культурно-ціннісні 
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системи, що суттєво відрізнялися. Якщо за радянських часів шкільна 

історична освіта базувалася на політизації та героїзації минулого, то з 

проголошенням незалежності України зміст історичної освіти почали 

формувати на основі змагальності концепцій і аргументів. З огляду на це 

нове трактування вже “відомих” фактів і явищ минулого у шкільних курсах 

історії не сприймалося окремими представниками старшого покоління 

[4, арк. 181]. Крім того, окремі ректори вважали, що 30% навчального часу, 

що відводилися на гуманітарні дисципліни, це забагато, такі предмети як 

українознавство та історія України варто було “перенести” до середніх 

загальноосвітніх навчальних закладів, а у вищих навчальних закладах 

сконцентруватися лише на викладанні дисциплін за спеціальністю 

[10, арк. 6]. 

У вищих військових навчальних закладах особливо це було актуально у 

першій половині 1990-х років, коли кандидати на вступ до військових вузів 

мали недостатні знання з національної історії. Шкільні підручники з історії 

України не надавали майбутнім військовим фахівців достатньо повні 

уявлення про історію визвольної боротьби українського народу за 

незалежність, становлення і розвиток національних збройних формувань у 

різні історичні періоди, їх організацію, функціонування, військову 

майстерність, озброєння тощо. Зокрема, для більшості учнів важким для 

зрозуміння залишався матеріал, присвячений національно-визвольному руху 

у Західній Україні, формуванню і діяльності збройних сил періоду 

Української Народної Республіки, участі українського народу у подіях 

Другої світової війни тощо [148, с. 160–161]. У цілому після проголошення 

незалежності в Україні бракувало державної позиції щодо історичної освіти, 

модними були гасла деідеологізації історичного знання, уживалися 

варіативні та альтернативні програми та підручники. Зі зміною правлячих 

партій порушувалося й питання “оновлення” підручників з історії: 

використання терміна “Велика вітчизняна війна” замість “Друга світова”, 

вилучення матеріалів про ОУН-УПА або окремих персоналій 
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(А. Шептицького, Р. Шухевича), “пом’якшення” оцінки голодоморів в 

Україні тощо [6, арк. 207]. Питання викладання історичних дисциплін в 

Україні було об’єктом уваги деяких країн пострадянського простору. 

Зокрема, у 2002 році на засіданні російсько-української міждержавної комісії 

російська сторона пропонувала створити спільну робочу групу, щоб 

проаналізувати зміст підручників з історії в обох державах [150, с. 88]. 

У свою чергу, для підготовки курсантів у вищих військових навчальних 

закладах було розроблено навчальні програми з дисципліни “Історія вiйн та 

воєнного мистецтва”, на викладання якої відводилося 90 годин навчального 

часу. Зокрема, у навчальних матеріалах зберігалося вивчення періодизації 

“Великої вітчизняної війни”, при цьому основну увагу звертали на бойовi дiї 

та операцiї, що проходили на територiї України [105]. Питання, пов’язані із 

подіями національно-визвольних змагань 1917–1921 років в Україні, 

розглядали у контексті “громадянської війни”. Відповідно до робочої 

програми дисципліни, 2,5 години виділялося на вивчення теми “Збройні 

Сили та воєнне мистецтво між Першою i Другою світовими війнами”, а саме: 

громадянська війна та іноземна інтервенція в Росії та Україні [106]. 

При цьому у середині 1990-х років у вищих військових навчальних 

закладах було недостатньо видань українською мовою [146, с. 83]. Навчальна 

література на державній мові почала надходити до окремих військових вузів 

лише у 1998 році, а у 2000 році частка її становила лише 2% від загальної 

кількості [123, с. 64]. Зокрема, інформаційно-методичне забезпечення 

викладання дисципліни “Історія вiйн та воєнного мистецтва” в окремих 

закладах складалося переважно із російськомовних підручників та 

матеріалів, розроблених у радянський період [109]. 

Розроблялися програми із залучення особового складу до вітчизняної 

історико-культурної спадщини засобами культури та мистецтва. Зокрема, для 

підтримання належного рівня патріотичної свідомості особового складу 

підрозділів Збройних Сил України, дислокованих в Автономній Республіці 

Крим, окрему увагу приділяли розвитку української мови, впровадженню її у 
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повсякденне життя військових колективів, вивченню історії, традицій, 

обрядів та звичаїв, культури українського народу. Зокрема, з нагоди 

Шевченківських днів особовий склад Севастопольського військово-

морського інституту брав участь у міському конкурсі на краще виконання 

творів Т. Шевченка та мовно-мистецьких акціях, напередодні Дня 

Конституції України в інституті підводилися підсумки конкурсу рефератів 

курсантів, присвячених проблемам українознавства, історії України та її 

війська [128, с. 128]. Водночас, літературою, виданою державною мовою, 

бібліотеки ВМС ЗС України були укомплектовані на 15–20% [128, с. 130]. 

При цьому варто додати, що у навчальних закладах Автономної Республіки 

Крим Закон України “Про мови” практично не виконувався [3, арк. 218, 240]. 

Крім того, заходи по переведенню військових колективів на українську мову, 

спроби переосмислення вітчизняної воєнної історії, зокрема періоду Другої 

світової війни, а також відмова від окремих аспектів виховної роботи, що 

практикувалися у Радянській армії, у перші роки незалежності держави не 

знаходило розуміння з боку окремих офіцерів Збройних Сил України 

[122, с. 70].  

Значну роль у здійсненні військово-патріотичного виховання курсантів 

відігравали військові, історичні та краєзнавчі музеї. Діяльність музейних 

установ Міністерства оборони України набула розвитку з утворенням у 

1995 році на базі Музею історії військ Червонопрапорного Київського 

військового округу Центрального музею Збройних Сил України, його філій, а 

також музеїв (кімнат бойової слави) у вищих військових навчальних 

закладах. Розгорнулася їх військово-патріотична робота, що передбачала 

проведення екскурсій, днів відкритих дверей, урочистих заходів з нагоди Дня 

захисника Вітчизни, зустрічей курсантів із ветеранами німецько-радянської 

війни, учасниками бойових дій в Афганістані, військовослужбовцями 

Збройних Сил України тощо [158, с. 383, 384, 386]. Значна частина 

експозицій музеїв вищих військових навчальних закладів присвячувалася 

історії радянської доби: бойовому шляху закладів у період німецько-
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радянської війни (1941–1945) [128, с. 106, 107], історії Радянської армії і 

флоту, збройному конфлікту в Афганістані [158, с. 382]. Так, музей 

Севастопольського військово-морського інституту зберігав 996 одиниць 

експонатів [128, с. 129]. 

З нагоди знаменних історичних дат інші музейні установи України 

широко проводили заходи військово-патріотичного спрямування за участю 

майбутніх офіцерів Збройних Сил України. Було налагоджено співпрацю 

Військово-інженерного інституту з історичним музеєм-заповідником, для 

відвідування курсантами музеїв Кам’янця-Подільського [123, с. 90]. Для 

курсантів військового інституту ім. С. Корольова Національного авіаційного 

університету на базі стаціонарної виставки “Наш край у добу УНР” у 

Житомирському обласному краєзнавчому музеї проводилися музейні уроки 

історії “До Дня пам’яті героїв Крут”, “До Дня пам’яті трагедії під містечком 

Базар” [7, арк. 19]. 

Водночас відбувалося впровадження національної української 

символіки, упорядкування системи державних свят; перейменування 

радянських топонімів; формування пантеону національних героїв [111, с. 95]. 

Було ініційовано перегляд окремих контроверсійних сторінок історії України 

(зокрема діяльності ОУН, УПА), що мали тенденційне висвітлення за 

радянських часів [49; 50; 60]. Однак вони не отримали належного 

опрацювання та подальшого громадського висвітлення, а у наукових 

дослідженнях подій Другої світової війни продовжувала зберігатися 

надмірна ідеологізованість в оцінці тогочасних військово-політичних 

процесів та діяльності радянських збройних сил.  

Увага державного керівництва до вітчизняних історико-культурних 

надбань втілилася у нормативних актах [24; 25], що у сфері військово-

патріотичного виховання передбачали: 

удосконалення програми підготовки допризовної молоді до військової 

служби з урахуванням традицій козацтва; 
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присвоєння окремим частинам Збройних Сил України та інших 

військових формувань почесних найменувань на честь видатних українських 

гетьманів та інших військових діячів козацької доби; 

впровадження навчальних програм з історії воєнного мистецтва 

Українського козацтва у військових ліцеях та ліцеях із посиленою військово-

фізичною підготовкою.  

Однак попри виховний потенціал та перспективність запланованих 

заходів (створення у м. Києві Пантеону гетьманів України та Алеї слави 

Українського козацтва, встановлення для курсантів і слухачів вищих 

військових навчальних закладів ЗС України та інших військових формувань 

стипендії Українського козацтва) запропоновані ініціативи не вдалося 

реалізувати. 

У той же час у Збройних Силах України було започатковано традицію 

зарахування Героїв Радянського Союзу почесними солдатами військових 

частин, вищих військових навчальних закладів, занесення до списків 

військових формувань (кораблів) імен військовослужбовців, які здійснили 

героїчні подвиги [16; 26]. Наприклад, наказом Міністра оборони України від 

07.08.2000 № 252 почесним солдатом Київського військового інституту 

управління і зв’язку було зараховано Героя Радянського Союзу генерал-

лейтенанта Пилипенка М. К., який від 1973 до 1989 року очолював заклад. На 

початку 2001 року почесними солдатами до військових частин Збройних Сил 

України було зараховано 104 ветерани [142, с. 110]. Крім того, на території 

вищих військових навчальних закладів створювалися “Алеї бойової слави” 

[128, с. 125], зокрема у 1995 році на території Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації була відкрита стела на честь майже 

2000 випускників закладу, які загинули у роки Другої світової війни. 

Іншим елементом радянської спадщини у військово-патріотичному 

вихованні військовослужбовців незалежної України стало збереження 

почесних найменувань військових частин, навчальних закладів, присвоєних 

їм за радянських часів [27]. Незважаючи на те, що ця традиція набула 
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подальшого розвитку (найменування “імені Івана Кожедуба” – Харківському 

інституту Військово-Повітряних Сил, “імені князя Данила Галицького” – 24-

й механізованій дивізії), окремі заходи характеризувалися непослідовністю та 

носили хаотичний характер. Зокрема почесне найменування “імені гетьмана 

Петра Сагайдачного” було присвоєно Львівському військовому ордена 

Червоної Зірки інституту при Національному університеті “Львівська 

політехніка” [28; 29]. Найменування “імені Івана Богуна” було присвоєно 

Київському військовому ліцею [61], водночас на території закладу залишався 

пам’ятник російському генералу Суворову, встановлений, коли заклад був 

суворовським училищем. У 2010 році під час святкового заходу, 

присвяченого 67-річчю створення закладу, були винесені Прапори 

Київського суворовського військового училища та Київського військового 

ліцею імені Івана Богуна [160]. 

Поліпшенню військово-патріотичного виховання особового складу 

ЗС України значною мірою сприяли заходи, присвячені відзначенню 

державних свят та історичних дат. Було утверджено військово-професійні 

свята: День Збройних Сил України (6 грудня), День Сухопутних військ 

(12 грудня), День Військ Протиповітряної оборони (перша неділя липня), 

День Військово-Морських Сил (1 серпня), День аеромобільних військ 

(2 серпня), День захисника Вітчизни (23 лютого) [31; 32; 33; 34; 35; 51]. При 

цьому у Збройних Силах України збереглася практика відзначення деяких 

професійних свят разом із арміями колишніх республік Радянського Союзу, 

окремих загальнодержавних комеморативних заходів [16; 52], а також 

недостатнього обґрунтування рішень при встановленні нових військово-

професійних свят.  

Разом з тим утвердження національної ідеї у свідомості особового 

складу вважалося пріоритетним завданням. Так, відповідно до наказу 

начальника Головного управління військової освіти № 88 від 26.12.1997 “Про 

організацію виховної і культурно-просвітницької роботи, дозвілля, 

гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення особового складу 
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Головного управління військової освіти Міністерства оборони України” з 

офіцерами управління проводилися заняття за 80-годинною навчальною 

програмою, з працівниками Збройних Сил України – 22-годинною 

програмою (по 2 години щотижня), поклавши у зміст матеріалів ідею 

звернення до національних традицій [12, арк. 336, 337, 338]. 

Тематичний план занять для офіцерського складу включав три розділи 

за такими напрямами: ідейно-теоретичні та правові засади державного 

устрою України; проблеми виховної роботи і морально-психологічного 

забезпечення життєдіяльності військ у ході реформування Збройних Сил 

України; історія, народознавство і культура України. Плани передбачали такі 

теми занять як “УНР – важливий етап в державотворчому процесі 

українського народу”, “Історичні віхи національно-визвольного руху 

українського народу, його національно-історичні і військові традиції та їх 

виховне значення”. Крім того, передбачалося проведення науково-практичної 

конференції “Соціально-педагогічні основи формування світоглядно-

ціннісних орієнтацій у курсантів та слухачів ВВНЗ МОУ” [12, арк. 340, 341]. 

Періодично здійснювалася перевірка стану виховної роботи, участі керівного 

складу у проведенні занять та заходів із військово-патріотичного виховання у 

вищих військових навчальних закладах, а також Київському військовому 

ліцеї [12, арк. 145, 225].  

Складна соціально-економічна ситуація у державі наприкінці 1990-х 

років, а відтак неналежне соціальне забезпечення військовослужбовців 

призводила до незадовільного стану і військової дисципліни у Збройних 

Силах України. У військовому середовищі спостерігалося поширення 

негативних явищ (пияцтво, злочинність тощо), зберігалася тенденція до 

подальшого духовного занепаду в офіцерському корпусі. У цей період 

виховна робота серед курсантів вищих військових навчальних закладів 

спрямовувалася на виховання у майбутніх офіцерів почуття любові до 

України, поваги до її культури, традицій українського війська, сумлінного 

виконання свого патріотичного та військового обов’язку. Водночас, 
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незважаючи на проведення заходів військово-патріотичного виховання як 

одного з головних завдань вищих військових навчальних закладів [74], 

(переоформлення наочної агітації, реорганізація “ленінських кімнат” на 

“народознавчі світлиці”, проведення бесід, лекцій, тематичних вечорів, 

конкурсів художньої самодіяльності, творча діяльність курсантів по 

створенню та виконанню пісень військово-патріотичного змісту, 

впровадження нових ритуалів та символіки, святкування державних та 

військово-професійних свят), незадовільний стан військової дисципліни 

фіксувався і вищих військових навчальних закладах, у тому числі за участю 

курсантів [123, с. 88, 90; 146, с. 119; 128, с. 139]. 

Стан військової дисципліни систематично, раз на місяць, розглядався 

на засіданнях вчених рад факультетів, нарадах, загальних зборах 

офіцерського складу і загальних зборах курсантів. На факультетах існувала 

практика щотижневого заслуховування керівного складу підрозділів з питань 

стану військової дисципліни, а також проведення виховних заходів, за 

курсантськими підрозділами закріплювали офіцерів виховної роботи, 

викладачів кафедр для проведення виховних заходів та надання допомоги 

командирам підрозділів у проведені індивідуальної виховної роботи з 

курсантами [123, с. 91]. 

Військове керівництво вимагало зосередити основні зусилля у виховній 

роботі з особовим складом на посиленні військово-патріотичного виховання 

військовослужбовців на національно-історичних традиціях українського 

народу, формуванні і розвитку у них свідомої позитивної мотивації на 

сумлінне виконання службових обов’язків [87]. У той же час у Головному 

управлінні військової освіти уважно вивчалося питання підготовки офіцерів 

для структур виховної роботи усіх ланок управління, а також доцільність та 

необхідність посад офіцерів-вихователів у ротній ланці [12, арк. 52]. 

Питання зміцнення військової дисципліни у Збройних Силах України 

широко обговорювалося на засіданнях колегії Міністерства оборони України. 

Представники органів військового управління констатували, що робота 
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командувачів, командирів і органів виховної роботи носить безсистемний 

характер, поза увагою командирів залишалися такі форми роботи як 

наставництво, вшанування кращих військовослужбовців, зустрічі з 

представниками культури і мистецтва тощо [11, арк. 26, 31]. 

Незважаючи на те, що продовжувалася практика зустрічі особового 

складу вищих військових навчальних закладів з учнями закладів середньої 

освіти, технікумів, училищ, підтримувалися шефські зв’язки з громадськістю 

[123, с. 90], органи військового управління рекомендували й надалі 

підтримувати ділові відносини з державними та місцевими органами влади, 

представниками творчої інтелігенції, духовенства, громадськими 

організаціями, ветеранами війни для підвищення національної свідомості 

особового складу, рівня військово-патріотичного виховання 

військовослужбовців і допризовної молоді та підняття престижу військової 

служби у цілому [11, арк. 37, 69, 73]. Водночас, зважаючи на недостатнє 

фінансування освітньої сфери, Міністерство освіти України було вимушене 

впроваджувати заходи, щоб вкластися у межі бюджету. Зокрема, у середніх 

закладах освіти пропонувалося виключити з навчальних планів години на 

допризовну підготовку юнаків, сконцентрувавши їх на канікулярний період – 

проводити допризовну підготовку у ході місячних зборів при військово-

спортивних таборах, військових комісаріатах, військових частинах у літній 

період за рахунок Міністерства оборони України [2, арк. 177]. 

Складною у цей період залишалася ситуація і у студентських 

колективах. У багатьох регіонах України зросла злочинність за участю цієї 

категорії громадян, зокрема у Рівненській області – на 100%, Хмельницькій – 

на 94%, у Київській області та Автономній Республіці Крим – на 50%. 

Виникла необхідність активізації патріотичного виховання, відновлення 

посад проректорів із виховної та гуманітарної роботи [3, арк. 218]. На думку 

освітян, відсутність державної ідеології, неналежний рівень культурної 

роботи, навіть недостатня кількість вітчизняної літератури негативно 

впливало на виховання молоді [3, арк. 188]. 
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Таким чином, утверджувалася необхідність створення системи 

військово-патріотичного виховання української молоді через діяльність 

установ, закладів, органів військового управління, громадських організацій, 

здійснення заходів зі збереження національної пам’яті, утвердження 

української мови як державної. Водночас представники освітнього та 

військового середовища визнавали, що позитивні перетворення у зазначеній 

сфері безпосередньо залежали від економічної ситуації у державі: належного 

рівня соціального захисту військовослужбовців Збройних Сил України та 

підтримки молоді. 

У 2005 році державну політику України було зорієнтовано на подальше 

співробітництво з НАТО, у тому числі досягнення критеріїв членства 

України в Альянсі [36], що знайшло відображення у нормативно-правовій 

базі у сфері військово-патріотичного виховання. Важливим завданням у цій 

сфері стало подолання у військовослужбовців стереотипів минулого через 

роз’яснення безперервності та спадкоємності розвитку Українського війська, 

пропаганда і розвиток військових традицій. Удосконалення роботи з 

військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України передбачало 

упровадження у навчально-виховний процес національних культурних і 

наукових традицій для підвищення ефективності виховної роботи; 

організацію та проведення спільно з органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування патріотичних заходів з нагоди державних свят, знаменних і 

пам’ятних дат вітчизняної історії, військово-професійних свят; оновлення 

інформаційних матеріалів у підрозділах щодо основних подій у світі, 

державі, Збройних Силах України, а також міжнародного військового 

співробітництва і євроатлантичної інтеграції України тощо [88; 89]. 

Рішення щодо інтеграції до Організації Північноатлантичного договору 

та наближення до стандартів, прийнятих у країнах-членах НАТО, 

зумовлювали удосконалення кадрової політики у Збройних Силах України. 

Було затверджено відповідну Концепцію [75], одне із завдань якої 

передбачало підвищення престижу військової служби, удосконалення 



 134 

системи військово-професійної орієнтації молоді, формування мотивації до 

служби у Збройних Силах спільно з органами державного та місцевого 

самоврядування, ветеранськими, військово-патріотичними організаціями. 

Зокрема, Міністерство оборони України спільно з територіальною громадою 

міста Українка (Київська обл.) започаткувало проєкт “Захист Вітчизни – 

справа загальна”, спрямований на підвищення мотивації молоді вступати до 

вищих військових навчальних закладів. Було налагоджено співпрацю 

Київської міської державної адміністрації з Державною прикордонною 

службою України, Київською громадською дитячою організацією “Юний 

прикордонник”, історико-патріотичним клубом “Пошук” у сфері 

національно-патріотичного виховання молоді [7, арк. 81, 103]. З редакцією 

Всеукраїнського інформаційно-аналітичного журналу “Камуфляж” та 

науково-просвітницьким відділом Меморіального комплексу “Національний 

музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.” КМДА започаткувала 

проведення щорічного Всеукраїнського читацького конкурсу знавців воєнної 

історії України “Військова історична спадщина України” [7, арк. 104], 

проведення семінарів для керівників клубів військово-патріотичного 

виховання [8, арк. 6]. Патріотичне виховання молоді як одне із завдань 

Державного комітету України у справах ветеранів полягало у підготовці та 

проведенні громадськими організаціями ветеранів конференцій, фестивалів, 

круглих столів, виставок, естафет пам’яті, спрямованих на патріотичне 

виховання громадян, однак тематика цих заходів головним чином 

стосувалася подій 1941–1945 років [9, арк. 1, 5]. 

У цілому, упродовж 2007–2009 років у Збройних Силах України було 

організовано і проведено понад 20 тис. культурно-виховних та 

просвітницьких заходів військово-патріотичного спрямування з нагоди 

відзначення державних та професійних свят, пам’ятних, знаменних дат і 

подій за участю представників органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, навчальних закладів і наукових установ, громадських 

організацій [132, с. 79; 133, c. 52; 134, c. 14]. Вперше у Збройних Силах було 
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проведено конкурс на знання української мови, у тому числі серед курсантів 

вищих військових навчальних закладів [37; 93].  

Тривало оновлення військової символіки (затверджено опис і малюнок 

Бойового Прапора військової частини (з’єднання), емблеми і прапори 

Міністерства оборони, Генерального штабу ЗС України, видів і родів військ 

[38; 39]), упорядкування військово-професійних свят (встановлено День 

Повітряних Сил (перша неділя серпня), День флоту України (перша неділя 

липня), об’єднавши День Військово-Морських Сил ЗС України і День 

працівників морського і річкового флоту), комеморативні заходи 

(встановлено меморіальну дошку з нагоди 90-ї річниці бою під Крутами на 

будівлі Військового інституту телекомунікацій та інформатизації) [40; 41]. 

З метою відродження і розвитку національних військових традицій, 

використання потенціалу воєнно-історичних знань планувалося розглянути 

питання щодо присвоєння окремим навчальним закладам, військовим 

частинам імен діячів Української Народної Республіки та Західноукраїнської 

Народної Республіки, спорудження їх пам’ятників, створення меморіального 

історико-архітектурного комплексу “Алея видатних діячів України”, 

розробити Дні української воєнної звитяги та план заходів на 2010–2015 роки 

по їх відзначенню. Міністерству оборони України, у свою чергу, доручалося 

скласти плани воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України, а також 

визначити порядок проведення військових ритуалів із нагоди Днів звитяги 

[42; 43]. 

Поряд з використанням подій національної історичної спадщини в ході 

військово-патріотичного виховання залишався значний наратив, пов’язаний з 

подіями німецько-радянської війни. Так, до 65-ї річниці Перемоги у 

німецько-радянській війні, у військові частини, що дислокувалися у 

Вінницькій області, здійснювалися виїзди автомузею з пересувними 

виставками “Подвиг землі Подільської”, “Реліквії війни” [7, арк. 96], у вищих 

військових навчальних закладах проводилися воєнно-історичні читання 

[8, арк. 120]. Рекомендації парламентських слухань на тему “Про соціальне, 
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медичне і пенсійне забезпечення ветеранів війни та відзначення 65-річчя 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років” передбачали 

“проведення у військових підрозділах і навчальних закладах науково-

практичних конференцій, круглих столів, уроків пам’яті, оглядів кімнат 

бойової слави, конкурсів на кращу патріотичну пісню та інших заходів, 

присвячених Великій Вітчизняній війні, встановлення на будинку 

колишнього штабу Червонопрапорного Київського військового округу 

меморіальної дошки на честь його колишнього командувача 

І. О. Герасимова” тощо [9, арк. 40]. 

При цьому особливе значення для патріотичного виховання 

відводилося історичній науці, державотворчому патріотичному потенціалу 

підручників із історії [5, арк. 12]. У 2007 році було проведено низку засідань 

робочої групи з питань моніторингу підручників із історії України для 

середніх загальноосвітніх навчальних закладів для вироблення єдиних 

підходів до його створення для виховання громадянина-патріота. Учасники 

робочої групи відмічали, що, незважаючи на те, що в Україні спостерігалася 

регіоналізація історичної пам’яті, підручник з історії мав виховувати 

громадянина-патріота, який ототожнював би себе із державою та народом 

[5, арк. 10], “що ми сьогодні покладемо на парту дитини ... через 10 років 

такого громадянина і отримаємо” [5, с. 15]. На думку члена робочої групи 

О. Лисенка, “серйозність питання сягає рівня національної безпеки. Манкурт 

ніколи не буде воювати за свою країну” [5, арк. 18]. 

Питання дослідження та викладання воєнної історії порушувалися і у 

вищих військових навчальних закладах. Зокрема, для вироблення єдиних 

підходів до викладання історичних дисциплін, впровадження наукових 

здобутків у навчально-виховний процес закладу, узагальнення досвіду щодо 

проведення наукових досліджень та розроблення наукової продукції з питань 

воєнної історії, визначення ефективних шляхів його використання та 

впровадження у навчально-виховний процес університету на кафедрі воєнної 

історії НУОУ систематично проводилися науково-методичні та науково-
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практичні семінари на тему “Розвиток воєнної історії як науки і як 

навчальної дисципліни в сучасних умовах: стан, проблеми, перспективи”, 

“Актуальні проблеми проведення воєнно-історичних досліджень та 

впровадження їх результатів у навчально-виховний процес” [100; 101]. Крім 

того, у 2009 році на державному рівні розглядалося питання про створення 

Науково-дослідного центру воєнної історії Міністерства оборони України. 

Однак, зважаючи на дефіцит фінансових ресурсів, що призначалися на 

розвиток Збройних Сил України, представники окремих міністерств цю 

пропозицію не підтримали [13, арк. 22]. 

Зміни в українському політикумі у 2010 році обумовили повернення у 

діяльності державних органів влади від євроатлантичного курсу України. 

Зокрема, Законом України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики” 

було закріплено позаблоковий статус України при збереженні 

добросусідських відносин і стратегічного партнерства з Російською 

Федерацією, іншими державами СНД та світу. При цьому серед основних 

засад зовнішньої політики було визначено створення сприятливих 

зовнішньополітичних умов для “розвитку історичної свідомості українців”. 

Так, поглиблення знань особового складу з історії України та Збройних Сил 

(українських військових формувань різних історичних періодів), протидію 

викривленню та фальсифікації історії і турботу про її об’єктивне та 

неупереджене висвітлення, збереження українських військових традицій і 

започаткування нових було визначено Концепцією військово-патріотичного 

виховання у Збройних Силах України, як пріоритетні завдання [76]. Окремо 

наголошувалося на необхідності створення умов для розвитку воєнно-

історичної роботи у Збройних Силах України. Система заходів військово-

патріотичного виховання передбачала: 

загальні, спеціальні та цільові заходи з формування в особового складу 

патріотичної свідомості, високого морального духу; 

діяльність закладів культури та творчих колективів Збройних Сил 

України; 
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тематичні заходи культурно-виховної та просвітницької роботи; 

військово-шефську роботу, заходи з військово-професійної орієнтації, 

допризовну підготовку громадян України. 

Так, упродовж 2011–2013 років році представники Департаменту 

військової освіти та науки Міністерства оборони України здійснили 

перевірку стану допризовної підготовки у 6 ліцеях із посиленою військово-

фізичною підготовкою, у тому числі у Військово-Морському ліцеї 

(м. Севастополь), організації навчальної та методичної роботи на 4 кафедрах 

військової підготовки вищих навчальних закладів. Крім того, було здійснено 

комплексну перевірку Академії Військово-Морських Сил імені П.С.Нахімова 

та Військово-Морського коледжу старшинського складу академії, що 

розміщувалися в Автономній Республіці Крим. Серед ліцеїстів було 

проведено дві Спартакіади, у тому числі на базі Військово-Морського ліцею 

(м. Севастополь) у червні 2013 року, а також заняття ліцеїстів Київського 

ліцею імені Богуна з вогневої і тактичної підготовки на базі 169 НЦ КСВ 

“Десна” [14, арк. 9, 18, 29]. У цілому, у період з 2010 по 2014 роки до ВВНЗ 

ВНП ЗВО Міністерства оборони України вступало від 35 до 42% випускників 

Київського військового ліцею імені Івана Богуна [90]. 

Водночас у вищих військових навчальних закладах кількість 

навчальних годин на вивчення дисципліни “Історія вiйн i воєнного 

мистецтва” почала зменшуватися і у 2010–2013 роках складала лише 

54 години. Змінилося співвідношення годин між змістовими модулями: 

зменшилась кількість годин на змістовий можуль “Розвиток військової 

справи до Другої світової війни” з 24 до 18, у то й час як у змісовому модулі 

“Розвиток воєнного мистецтва у Другій світовій війні та післявоєнний 

період” збільшилась – з 30 до 36. При цьому збільшилась кількість годин для 

вивичення тематики Другої світової війни [107; 108]. 

Пріоритетами у міжнародному співробітництві у цей період були 

визначені сприяння процесам забезпечення європейської інтеграції України 

при збереженні двосторонніх відносин із Російською Федерацією на основі 
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стратегічного партнерства, дружби і добросусідства. Водночас відбувалося 

поглиблене співробітництво із країнами СНД у гуманітарній сфері, що 

передбачало зокрема участь у спільних заходах з нагоди відзначення 

історичних дат. Рішенням Ради глав держав Співдружності Незалежних 

Держав 2010 рік у СНД було оголошено роком ветеранів Великої 

Вітчизняної війни 1941–1945 років із проведенням його під гаслом “Ми 

перемогли разом!”. Відповідні рішення були прийняті державним 

керівництвом України [53; 62]. Військовослужбовці Збройних Сил України 

брали участь у параді військ з нагоди 65-ї річниці Перемоги у німецько-

радянській війні 1941–1945 років у м. Москва (Російська Федерація) та 

м. Мінськ (Республіка Білорусь) [44; 45]. За сприяння Державного комітету 

ветеранів України організовувалися поїздки ветеранів німецько-радянської 

війни до країн СНД, зокрема Російської Федерації та Республіки Білорусь 

[9, арк. 6]. 

Окремий напрям діяльності ветеранських організацій в Україні 

складала видавнича діяльність. Під їх егідою випускалися друковані видання, 

тематика яких, головним чином, присвячувалася подіям німецько-радянської 

війни 1941–1945 років, переважно напередодні пам’ятних та ювілейних дат, а 

їх змістове наповнення зазвичай включало спогади, статті членів 

ветеранської організації і подекуди професійних істориків. Зокрема, на 

сторінках альманаху “Патріот України” періодично порушувалося питання 

проблем історичної пам’яті та патріотичного виховання української молоді 

на основі воєнної історії України. Автори видання негативно “оцінювали 

руйнування” системи патріотичного виховання, що існувала в Радянському 

Союзі, при цьому витоками патріотизму вважали визнання того, що 

незалежна Україна була правонаступницею Української Радянської 

Соціалістичної Республіки, а справжня незалежність України була досягнута 

“в результаті Перемоги над фашизмом у Великій Вітчизняній війні  

1941–1945 років” [170, с. 91, 93].  
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Водночас спроби українських науковців переглянути чи здійснити 

переоцінку подій 1941–1945 років або персоналій автори видань сприймали 

як “культивування в Україні націоналістичних ідей”. Зокрема, у номері 

видання “Патріот України” за 2011 рік стверджувалося, що політика 

історичної пам’яті в Україні “в цілях націоналістичної кон’юнктури призвела 

до підміни понять і оцінок, пов’язаних з … війною”. У статті автор 

наполягав, що “створюється нова історія України у контексті тотальної 

українізації”, а також пропонував протидіяти цьому процесу “спільними 

зусиллями Білорусі, Росії та України, узгодивши офіційні трактування війни, 

навчальні програми, підручники з історії” [167, с. 84, 92]. У свою чергу, у 

номері за 2013 рік було надруковане звернення до тодішнього Президента 

України В. Януковича, що “в деяких областях Західної України увіковічують 

пам’ять вояків УПА, які служили на боці німецьких загарбників, будують 

пам’ятники їм, перейменовують вулиці на їх честь, що принижує гідність 

ветеранів Великої Вітчизняної війни …”, а також заклик посилити 

відповідальність за телепередачі, які “спотворюють правду історії Великої 

Вітчизняної війни, … ображають живих учасників бойових дій, згубно 

впливають на патріотичне виховання … молоді” [166, с. 10]. 

Ще одним виданням, до складу редакційної колегії якої входили 

переважно члени ветеранських організацій України, було “Записки военно-

исторического общества”, засноване у 2001 році так званим воєнно-

історичним товариством при громадській організації для “сприяння тим, хто 

навчається у середніх і вищих навчальних закладах України, у вивченні 

історії Росії та України” [171, с. 95]. Тематика видання також здебільшого 

присвячувалася історії німецько-радянської війни. Однак, окрім суто 

радянських кліше, статтям була притаманна завуальована пропагандистська 

антиукраїнська риторика, розгляд історії України, у тому числі її воєнної 

складової, винятково у контексті історії Росії [171, с. 41, 71]. 

Аналіз змісту видань, які випускали ветеранські організації України, 

дає підставу стверджувати, що їм була притаманна певна тенденційність в 
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оцінюванні тих чи інших подій Другої світової війни, зокрема висвітлення їх 

у руслі радянської і сучасної російської історіографії, а саме: використання 

словоформи “Велика Вітчизняна війна”, висвітлення її як центральної події в 

усій історії України, відсутність згадок про інші історичні періоди нашої 

держави, неприйняття діяльності Української повстанської армії та інших 

військових формувань на Заході України у воєнний і післявоєнний періоди 

тощо. При цьому автори статей періодично порушували питання військово-

патріотичного виховання української молоді на основі воєнної історії 

України, закликаючи молодь пам’ятати і відзначати історичні дати, 

відвідувати пам’ятні місця, доглядати та впорядковувати могили захисників 

Вітчизни, акцентуючи увагу лише на глорифікації подій 1941–1945 років 

ХХ століття, без урахування інших періодів воєнної історії України. 

Таким чином, заходи щодо приведення політики пам’яті країн СНД про 

події часів Другої світової війни до єдиного стандарту, вироблення єдиних 

поглядів на роль і місце Радянського Союзу у Другій світовій війні, 

формування спільного комеморативного простору свідчили про поступове 

переорієнтування національного військово-патріотичного виховання на 

східний напрям. 

Згідно з організаційно-методичними вказівками щодо організації 

роботи з особовим складом у Збройних Силах України у 2013 році основні 

зусилля військово-патріотичної роботи у Збройних Силах України 

зосереджувалися на ефективній взаємодії з громадськими організаціями та 

клубами патріотичного спрямування, проведенні спільних заходів з 

призовною молоддю на історичних традиціях українського народу, 

опрацюванні та впровадженні нової системи бібліотечної роботи; 

забезпеченні розвитку музейної справи [155, с. 348–349]. 

У Збройних Силах України безперервність здійснення виховних 

заходів патріотичного спрямування забезпечувалося Програмами військово-

патріотичного виховання на відповідний період [83; 84], що зокрема 

передбачали низку заходів спільно зі збройними силами Російської Федерації 
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у Москві: участь у Міжнародному конкурсі військово-професійної 

майстерності “Воїн співдружності”, конкурсі армійської патріотичної пісні 

“Віват Перемога”, фестивалі військових духових оркестрів “Спаська башта”, 

делегації Міністерства оборони України в роботі військової секції 

міжнародних Різдвяних читань. У той же час поглиблювалася співпраця 

країн у сфері військової освіти, зокрема було розпочато підготовку 

28 представників Збройних Сил України у військових навчальних закладах 

Російської Федерації [137, с. 50].  

При цьому “злагодженість” діяльності збройних сил обох держав 

спостерігалося і питанні упорядкування військово-професійних свят. 

Зокрема, святкування Дня флоту України було перенесено на останню 

неділю липня, у День Військово-Морського Флоту Російської Федерації 

[48], що призводило до послаблення авторитету військовослужбовців 

Військово-Морських Сил Збройних Сил України на Кримському півострові 

на користь російського Чорноморського флоту та унеможливлювало 

здійснення їх військово-патріотичного виховання на базі національної 

історичної спадщини. З цієї ж причини ідея присвоїти ім’я діяча флоту УНР 

контр-адмірала М. Остроградського-Апостола Військово-Морському ліцею у 

2010 році не знайшла підтримки з боку Міністерства оборони України 

[144, с. 40].  

Також у цей період від російської сторони надходили пропозиції та 

ініціативи щодо створення в Автономній Республіці Крим спільних 

військових навчальних закладів. Зокрема, у Департаменті військової освіти 

та науки МО України опрацьовувалося доручення президента України від 

11.11.2011 № 1-1/2625 щодо можливості створення у м. Севастополь 

спільного з РФ Військово-морського ліцею-інтернату для дітей 

військовослужбовців Військово-Морських Сил Збройних Сил України та 

Чорноморського флоту Російської Федерації. 8–9 грудня 2011 року члени 

робочої групи здійснили виїзну нараду з цього питання у м. Севастополь. 

При цьому представники Департаменту констатували про відсутність 
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зацікавленості у створенні такого закладу з боку Росії [13, арк. 71, 72]. 

Водночас уже у 2012 році на доручення тогочасного Міністра оборони 

України Д. Саламатіна у Департаменті розглядалося звернення міністра 

оборони РФ А. Сердюкова щодо створення у м. Севастополь російсько-

українського президентського нахімовського училища. Члени робочої групи 

з представників Міністерства оборони України дійшли висновку, що 

вирішення цього питання поза межами компетенції міністерства через 

відсутність у міністерстві фондів для розташування такого закладу, 

невизначеність щодо державних стандартів, за якими мав здійснюватися 

освітній процес, підпорядкованості закладу, мови викладання та змісту 

навчання [13, арк. 69, 70]. У цілому, надходження подібних пропозицій, при 

поглибленій співпраці у гуманітарній сфері, спільному проведенні заходів 

виховного характеру свідчило про спробу втручання з боку Російської 

Федерації у процес військово-патріотичного виховання української молоді, 

зокрема майбутніх військових фахівців. 

Разом з тим означений період характеризувався активізацією в Україні 

“військово-патріотичних” організацій. Російські спецслужби формували в 

Україні мережу організацій антиукраїнського спрямування, серед яких 

релігійні об’єднання, сепаратистські групи (наприклад, “Донецька 

республіка”), спортивні клуби, а також “козачі” формування. Незважаючи на 

те, що широкої підтримки серед українського суспільства вони не мали, вони 

взаємодіяли із правоохоронними органами [141, с. 9, 10]. Окремі “козачі” 

організації отримували підтримку на державному рівні, забезпечення своєї 

діяльності з боку центральних органів виконавчої влади [Додаток Н].  

Так, постановою Кабінету Міністрів України у 2011 році було утворено 

Координаційну раду з питань розвитку козацтва в Україні, одне із завдань 

якої полягало у військово-патріотичному вихованні та допризовній 

підготовці молоді [63]. До складу Ради увійшли посадові особи на рівні 

заступників міністрів, голова Синодального відділу Української 

Православної Церкви у справах пастирської опіки козацтва та духовно-
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фізичного виховання молоді, представники громадських “козачих” 

організацій із різних регіонів України, а також “головний отаман” 

міжнародної громадської організації “Вірне козацтво” у якості секретаря 

Ради О. Селіванов. “Головний отаман” організовував ходи “козаків”, 

“православно-патріотичні” табори для дітей та молоді, заходи за участю 

курсантів і ліцеїстів тощо. 

З метою виконання постанови було видано наказ Міністра оборони 

України від 22.06.2012 № 424 “Про організаційне, інформаційне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради з питань 

розвитку козацтва в Україні”. Зокрема, на Департамент соціальної та 

гуманітарної політики Міністерства оборони України покладалося 

забезпечення роботи міністерства з секретаріатом Координаційної ради, 

участь у підготовці проєкту плану роботи Координаційної ради з питань 

розвитку козацтва в Україні на рік, сприяння секретаріату Координаційної 

ради в організації та виконанні заходів річного плану, опрацювання 

матеріалів засідань Координаційної ради та подання їх установленим 

порядком до Секретаріату Кабінету Міністрів України, подання до 

Департаменту преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства 

оборони України матеріалів щодо діяльності Координаційної ради для 

розміщення їх на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України, 

надання їй приміщення в Центральному будинку офіцерів Збройних Сил 

України для проведення конференцій, семінарів, зборів та інших заходів 

військово-патріотичного спрямування тощо [86]. 

У вересні 2012 року у Центральному будинку офіцерів відбулося 

засідання Координаційної ради за участю керівників козацьких організацій, 

представників Міністерства оборони України та Генерального штабу 

Збройних Сил України, на якому розглядався проєкт Концепції розвитку 

козацтва в Україні, а також було проведено “круглий стіл” на тему 

“Військово-патріотичне виховання та допризовна підготовка молоді, 

організація співпраці козацьких організацій з військовими комісаріатами та 
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частинами у Збройних Силах України як важливі напрями формування у 

громадян готовності до військової служби” [Додаток Н]. Крім того, план 

роботи Координаційної ради на 2012 рік передбачав створення семи робочих 

груп, у тому числі з патріотичного виховання молоді, духовного виховання 

молоді та дітей, військово-патріотичного виховання та допризовної 

підготовки молоді [102]. Зміст діяльності інших робочих груп пов’язувався із 

участю козацтва у громадській роботі і передбачав охорону громадського 

порядку, державного кордону, подолання наслідків надзвичайних ситуацій, 

що свідчить про ймовірні напрями використання “козаків” нарівні із 

представниками сил безпеки і оборони України. 

При цьому “Вірне козацтво” входило до “Союзу козачих військ Росії та 

зарубіжжя” (Російська Федерація), одне із завдань якого полягало у створенні 

підконтрольних проросійських козацьких структур для здійснення впливу на 

розвиток обстановки та органи влади, поширення серед населення України 

думки про необхідність створення єдиної слов’янської держави. 

Фінансування організації здійснювалося через Міжнародний фонд підтримки 

козацтва, створений у жовтні 2009 року за ініціативи Союзу військових 

козачих товариств при підтримці Ради при Президенті Російської Федерації з 

питань козацтва. Під час візиту його представників до Києва було підписано 

договір з керівництвом МГО “Вірне Козацтво” про співпрацю, фінансування 

та програму подальших спільних дій [99]. 

Водночас, заслуговує уваги факт призначення О. Селіванова у 

2012 році виконувачем обов’язків Українського державного центру 

позашкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а 

у 2013 році – тимчасово виконуючим обов’язки директора Департаменту 

соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України [110]. На 

запит Генеральної прокуратури України Міністерство оборони України у 

вересні 2013 року надало роз’яснення Спілці офіцерів України, що “на цей 

час Селіванов Олексій Сергійович на згаданій ... посаді не працює” [103]. 
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Про спрямованість та мету діяльності в Україні цієї “козачої” 

організації засвідчили подальші події. Наприкінці 2013 року О. Селіванов 

“проводив діяльність проти прихильників “Євромайдану”, формував козацькі 

дружини по протидії мітингувальникам, поширював сепаратистські настрої 

серед широких верств населення України, … разом зі своїми спільниками 

провокували та підбурювали громадян України на захоплення державних 

будівель та проведення місцевих референдумів щодо федералізації окремих 

регіонів України” [99]. Після початку збройного конфлікту з Російською 

Федерацією у 2014 році займався проведенням акцій протестного та 

інформаційного характеру, метою яких була дискредитація органів державної 

влади України, її політики, спрямованої на зближення із країнами Заходу, 

неодноразово висловлював свої проросійські та антиукраїнські настрої, а 

також займався вербуванням найманців для проведення терористичної 

діяльності.  

Окремі представники зазначеної організації у період з квітня по 

жовтень 2015 року з метою перешкоджання проведення заходів часткової 

мобілізації та призову на строкову службу до Збройних Сил України та 

залякування населення міста Києва готувалися до вчинення терористичного 

акту. Зокрема, організували проведення щотижневих практичних занять із 

тактико-диверсійної підготовки в одному з лісових масивів Київської області, 

створили групу та розробили план проведення терористичного акту в одному 

з районних військкоматів м. Києва, однак були затримані співробітниками 

Служби безпеки України [99]. 

Пізніше О. Селіванов вступив до лав незаконних збройних формувань 

на території Луганської області. Крім того, голова громадської організації 

“Союз козацького народу Луганщини” (Луганська область), “верховний 

отаман” громадської організації “Союз козаків Донбасу” (Донецька область), 

які також входили до Координаційної ради з питань розвитку козацтва в 

Україні, залишилися на території тимчасово окупованих окремих районів 
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Донецької і Луганської областей, співпрацюючи із окупаційними 

адміністраціями та незаконними збройними формуваннями. 

За дії, спрямовані на зміну конституційного ладу насильницьким 

шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, 

пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи 

релігійної ворожнечі, діяльність громадської організації “Вірне козацтво” 

наприкінці грудня 2018 року було заборонено рішенням суду. 

До військово-патріотичного виховання військовослужбовців Збройних 

Сил України долучалося і духовенство Української православної церкви. 

Представники Синодального відділу по взаємодії зі збройними силами та 

іншими військовими формуваннями України на регулярній основі проводили 

зустрічі з педагогічними та курсантськими колективами вищих військових 

навчальних закладів, а також вихованцями ліцеїв з нагоди відзначення 

релігійних та державних свят, організація дозвілля для учнівської та 

студентської молоді, участь у наукових конференціях, присвячених 

проблематиці патріотичного виховання молоді, організованих вищими 

військовими навчальними закладами тощо [160, с. 32]. Крім того, за 

сприяння Синодального відділу у 2012 році було організовано та проведено 

хресну ходу за участю офіцерів та курсантів окремих вищих військових 

навчальних закладів м. Києва, що продовжилася у різних регіонах України, 

охопивши близько 120 000 осіб [163, с. 59, 61]. При цьому здійснювалася 

активна співпраця відділу із представниками збройних сил та релігійних 

організацій Російської Федерації [160, с. 36]. Неоднозначною була ситуація в 

Автономній Республіці Крим, де представники місцевого духовенства, з 

одного боку опікувалися особовим складом ВМС ЗС України, у тому числі 

Академії ВМС імені П.С.Нахімова [169, с. 44], а з іншого – заявляли про 

“об’єднавчу” роль православної церкви на півострові, не розділяючи 

військовослужбовців Збройних Сил України та військовослужбовців 

Чорноморського флоту Російської Федерації, а позиціонуючи їх як єдину 

паству та “братні” народи [162, с. 6].  
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У цей період було прийнято низку документів, пов’язаних із 

вихованням особового складу Збройних Сил України через наочну агітацію 

та інформаційно-пропагандистське забезпечення [77], діяльність військових 

клубів і будинків офіцерів [78; 79], що спрямовувалася військово-патріотичне 

виховання військовослужбовців ЗС України. Політика поступового 

скорочення чисельності збройних сил, відмова від ідеї приєднання до НАТО 

відобразилася на змістовій частині відомчих нормативних документів у сфері 

військово-патріотичного виховання. Зокрема, Концепція ідеологічної роботи 

у Збройних Силах України [80] акцентувала на необхідності визначення 

нових ідеологічних і світоглядних орієнтирів для військовослужбовців через 

“утворення якісно нових, невеликих за чисельністю, всебічно підготовлених, 

мобільних та боєздатних Збройних Сил України…”. При цьому вимога 

враховувати регіональні умови дислокації військових частин, національні 

особливості та світоглядні переконання військовослужбовців під час 

організації ідеологічної роботи свідчила про відсутність єдиних поглядів на 

здійснення виховання особового складу Збройних Сил України. Особливо 

помітними різні патріотичні установки населення України спостерігалися у 

регіонах, що перебували під ідеологічним впливом політиків із 

проросійськими поглядами [139, с. 185]. 

Окремо у Концепції наголошувалося на використанні виховного 

потенціалу заходів із відзначення ювілейних історичних дат, водночас вони 

обмежувалися річницями, пов’язаними із подіями німецько-радянської війни  

1941–1945 років. Так, військовослужбовців ЗС України, у тому числі 

курсантів ВВНЗ, виховували на прикладах учасників “Великої Вітчизняної 

війни”, на чому наголошувало вище військове керівництво держави 

[164, с. 7]. При цьому військові педагоги визнавали, що історія України має 

бути фундаментом, на якому варто вибудовувати систему виховання, 

враховуючи той факт, що історична свідомість українців тривалий час 

формувалася під впливом тоталітарних режимів [168, с. 41]. 
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Майже одночасно було опрацьовано Інструкцію з організації воєнно-

ідеологічної підготовки у Збройних Силах України [81], що визначала мету, 

зміст, основні принципи та завдання, вимоги щодо організації проведення 

занять з особовим складом Збройних Сил України. 

У той же час задекларована у Концепції розвитку державно-

патріотичних та військових традицій у Збройних Силах України [82] потреба 

запровадження традиції функціонування Збройних Сил України за умов 

дотримання Україною політики позаблоковості свідчить про продовження 

гальмування в країні євроінтеграційних процесів і проросійську політичну 

орієнтованість державного керівництва України у цей період. Водночас серед 

основних напрямів розвитку традицій Концепція виділяла військово-

патріотичний і науково-історичний напрями. Військово-патріотичний 

передбачав згуртування військових колективів навколо ідеї державної 

незалежності та оборони України, формування поваги до національно-

культурних цінностей українського народу, української мови, “регіональних 

мов” та мов національних меншин, державних символів України, 

пропагування традицій військового братерства, зустрічей з ветеранами війни, 

учасниками бойових дій та збройних сил, проведення заходів військово-

патріотичного виховання (екскурсій місцями військової (бойової) слави, 

відвідування музеїв тощо).  

Науково-історичний напрям, у свою чергу, включав проведення 

воєнно-історичних досліджень та відродження “найбільш шанованих 

попередніми захисниками Вітчизни” традицій і ритуалів, сприяння масовій 

самоосвіті особового складу в галузі воєнної історії. Водночас задекларовані 

у Концепції наміри не відповідали реальному стану речей: єдина у країні 

кафедра воєнної історії та відповідна науково-дослідна лабораторія, що 

функціонували у Національному університеті оборони України, у 2013 році 

були ліквідовані, воєнно-історична робота у Збройних Силах України 

системно не проводилася, її мета, завдання та форми реалізації не 

регламентувалися відповідними нормативними документами.  
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Упродовж 2010–2013 років у Збройних Силах України було проведено 

та взято участь у понад 35 тис. військово-патріотичних заходів, у тому числі з 

нагоди відзначення державних свят, пам’ятних, знаменних дат і подій в 

історії України [135, с. 41; 136, с. 16; 137, с. 44; 138, с. 35]. На базі 

Національного військово-історичного музею України та його філій, 

29 музеїв, 34 кімнат бойової слави було проведено понад 15 тис. екскурсій, 

тощо. Особовий склад ЗС України опікувався 530 меморіальними об’єктами, 

пам’ятниками, обелісками, братськими та поодинокими військовими 

похованнями, взяв участь у більше ніж 100 ритуалах перепоховання останків 

воїнів (понад 7 тис.), які загинули під час Другої світової війни 

[137, с. 41; 138, с. 35]. Колективи Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил, 

Національного Президентського оркестру в означений період провели більше 

тисячі концертних виступів, зокрема акцій “Дорогами великої Перемоги”, 

“Поїзд Перемоги”, “Естафета пам’яті і слави через всю Україну”, взяли 

участь у фестивалі військових духових оркестрів “Війна і мир” 

(м. Севастополь) [142, с. 183].  

Таким чином, меморіальна робота військовослужбовців була пов’язана 

зі збереженням пам’яті про загиблих під час Другої світової війни, а 

репертуар творчих колективів Збройних Сил України обмежувався, головним 

чином, радянською тематикою. Разом з тим почесні найменування, присвоєні 

підрозділам та вищим військових навчальним закладам у цей період, також 

були на честь радянських військових діячів [46; 47] без урахування інших 

персоналій воєнної історії України, що свідчить про недостатнє 

використання цього засобу військово-патріотичного виховання. 

Співпраця Міністерства оборони України з Міністерством освіти і 

науки, молоді та спорту України у сфері патріотичного виховання молоді 

спрямовувалася на підвищення престижу військової служби, іміджу 

Збройних Сил України та мотивації молоді на вступ до вищих військових 

навчальних закладів. Водночас аналіз спільного плану заходів з питань 

військово-патріотичного виховання молоді, затвердженого міністрами у січні 



 151 

2013 року, свідчить, що запропоновані заходи із відзначення пам’ятних дат 

були пов’язані переважно з подіями 1941–1945 років: підготовка планів-

конспектів уроків із ключових подій історії “Великої Вітчизняної війни” для 

учнів 5–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, методичних 

рекомендацій “Патріотичне виховання учнів (ліцеїстів) та студентів 

(курсантів) навчальних закладів, присвячених 70-річчю Перемоги”, 

створення у соціальних мережах сторінки “Літопис Великого подвигу”, 

забезпечення постійного висвітлення на сайтах міністерств дат визволення 

обласних центрів України від “фашистських” загарбників тощо [104]. 

Експлуатація міфу про “Велику Вітчизняну війну” відобразилася також 

у спільному наказі Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, що затверджував 

Програму патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в 

навчальних закладах України та План заходів Естафети Перемоги  

на 2013–2015 роки [95]. Намагання поєднати Програму, що мала відображати 

систему поглядів на теоретичні, змістові та організаційні засади здійснення 

патріотичного виховання підростаючого покоління в Україні, із тематикою 

невеликого історичного періоду 1941–1945 років свідчить про спробу 

імплементувати радянський наратив в основу змісту військово-патріотичного 

виховання української молоді, у тому числі майбутніх офіцерів Збройних 

Сил України.  

Таким чином, прийняті у 2010–2013 роках відомчі документи 

засвідчували важливість завдання військово-патріотичного виховання 

особового складу ЗС України, а також допризовної молоді, утвердження 

національно-патріотичних поглядів і переконань, дотримання військових 

традицій на основі воєнної історії. При цьому освітня та інформаційна 

політика України характеризувалася поверненням до радянського 

трактування національної історії. Попри відзначення дат воєнної історії 

України у справі патріотичного виховання молоді [54; 63], державне 

керівництво вбачало виховний потенціал у воєнно-історичних знаннях про 
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найбільший збройний конфлікт ХХ століття, тому тема Другої світової війни 

продовжувала домінувати у державній політиці пам’яті. Прийняті у цей 

період нормативні акти щодо відзначення історичних дат здебільшого 

апелювали до подій 1941–1945 років [55; 65], а окремі запроваджені 

комеморативні заходи (наприклад, підйом у День Перемоги копій Прапора 

Перемоги поряд із Державним Прапором України) характеризувалися 

правовою суперечністю [17; 98].  

Державна політика у сфері національної пам’яті упродовж  

1991–2013 років мала несистемний, радше символічний характер, що 

призвело до регіоналізації у сприйнятті історії України, відсутності єдиного 

національного історичного наративу [262, с. 277–278]. Зокрема, за всі роки 

незалежності питання моделювання формату пам’яті про Другу світову 

війну, прийнятного для усієї України, так і не було врегульовано 

[322, с. 14; 140]. Окремі політичні сили, у свою чергу, спекулювали на 

історичній тематиці, використовуючи її як засіб мобілізації електорату, 

створювали ти самим умови для збереження радянської історичної пам’яті у 

масовій свідомості, що ускладнювало вироблення єдиних підходів до 

виховання української молоді на засадах патріотизму та відданості 

українській державі [6, арк. 119]. 

Водночас на рівень військово-патріотичного виховання у ЗС України 

впливало і складне соціально-економічне становище у державі та недостатнє 

фінансове забезпечення оборонної сфери [156, с. 76; 127, с. 175]. Так, у 

2012 році конкурс до вищих військових навчальних закладів складав до 

4,2 кандидатів на місце, що свідчило про престижність військової професії 

серед української молоді [165, с. 9]. Аналогічна ситуація спостерігалася і 

серед осіб, які навчалися за програмою підготовки офіцерів запасу. Серед 

найбільш пріоритетних чинників, що більшою мірою впливали на їх вибір 

були престижність офіцерської служби (38,2%), вплив батьків (21,7%), 

романтика військової служби (10,6%), сімейна традиція (8,2%) [153, с. 88]. 

Значний виховний потенціал щодо формування у майбутніх офіцерів запасу 
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патріотичних якостей містили заняття з військової підготовки через 

практичну навчально-бойову діяльність [120, c. 8]. Водночас переважна 

більшість студентів була готова проходити військову службу лише за умови 

належного рівня грошового та матеріального забезпечення. Зокрема служити 

у ЗС України незалежно від рівня грошового забезпечення були готові лише 

5,1% респондентів, у той час як 96,5% – за умов фінансового забезпечення 

більше 5000 грн. Крім того, 98,7% опитаних підписали б контракт за 

наявності постійного житла [153, с. 90]. Такі умови служби і соціального 

забезпечення висувалися як необхідні чинники для подальшого проходження 

військової служби у Збройних Силах України. При цьому варто визнати, що 

створення таких умов було обтяжливим для держави не лише для 

забезпечення даної категорії осіб, а й офіцерського корпусу України у 

цілому. Таким чином військовослужбовців більшою мірою турбувала 

проблема низького рівня соціальних гарантій, аніж участь у заходах 

військово-патріотичного виховання [152, с. 212], що спрямовувалися 

головним чином на зняття соціальної напруги у військових колективах. Крім 

того, серед причин недостатнього рівня військово-патріотичного виховання 

військовослужбовців були неготовність командирів до її ефективної 

організації та проведення, недостатня реалізація виховних функцій 

військово-соціального середовища та життєдіяльності особового складу 

[111, с. 18, 19]. 

Отже, стан військово-патріотичного виховання в Україні наприкінці 

2013 року зумовлювався непослідовною діяльністю державних органів влади, 

органів військового управління, національний наратив у військово-

патріотичному вихованні поступово заміщувався радянськими рудиментами, 

яких не лише не позбулися після проголошення незалежності, а й 

культивували у 2010–2013 роках – напередодні збройної агресії Російської 

Федерації проти України; задекларовані у керівних документах положення 

про патріотичне виховання на базі воєнної історії України супроводжувалися 

ліквідацією наукових підрозділів, що мали здійснювати воєнно-історичні 
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дослідження; посилення співпраці Міністерства оборони України з 

громадськими організаціями, котрі декларували патріотичну спрямованість, 

однак не реалізовували її на практиці. Окремі аспекти свідчили про 

цілеспрямований прихований вплив з боку Російської Федерації на 

військово-патріотичне виховання у Збройних Силах України, що у 

подальшому призвело до неготовності значної частини громадян України до 

захисту незалежності та територіальної цілісності своєї держави.  

 

Висновки до розділу 2 

 

У розділі здійснено узагальнення напрацювань вітчизняних науковців, 

які досліджували проблему формування патріотизму, любові до рідної землі, 

відданості справі її захисту. Встановлено, що у державних утвореннях на 

теренах України від Великої Скіфії до УНР значна увага відводилася 

підтриманню високого рівня морально-бойового духу воїнів. Чільне місце у 

військовому вихованні належало використанню воєнно-історичної тематики 

для формування світогляду захисників. 

В умовах перебування у складі імперій (Австро-Угорської, Російської, 

радянської) система військового виховання на теренах України була 

спрямована на формування відданого служіння інтересам метрополії. 

Виявлено, що значний вплив на становлення національного військово-

патріотичного виховання після здобуття Україною незалежності здійснила 

радянська система впливу на особовий склад збройних сил. 

Опинившись у нових соціально-політичних умовах, постала потреба 

розроблення нових підходів до здійснення військово-патріотичного 

виховання молоді, у тому числі курсантів вищих військових навчальних 

закладів як майбутніх офіцерів Збройних Сил України. Встановлено, що у 

1991–2004 рр. військове виховання в Україні спиралося на досвід радянських 

збройних сил із одночасним впровадженням національних елементів.  
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У подальшому (2005–2009 рр.) розвиток військово-патріотичного 

виховання супроводжувався євроатлантичними прагненнями України. 

Національна політика пам’яті, яку провадили у цей час, спрямовувалася на 

перегляд національної історії, у тому числі воєнної, відхід від радянських 

комеморативних практик тощо. 

Упродовж 2010–2013 рр. військово-патріотичне виховання у Збройних 

Силах України характеризувалося трансформацією, що базувалася на 

утвердженні позаблокового статусу України. Прийняті у зазначеній сфері 

нормативно-правові документи утверджували неохідність формування 

національно-патріотичних поглядів, дотримання військових традицій на 

основі воєнної історії, однак зміст військово-патріотичного виховання 

формувався під впливом відповідних настановок у політиці національної 

пам’яті держави. Зокрема проведення спільних військово-патріотичних 

заходів із представниками окремих країн СНД, залучення до діяльності 

центральних органів виконавчої влади, зокрема Міністерства оборони 

України, громадських та релігійних організацій, пов’язаних із Російською 

Федерацією. Їхня діяльність характеризувалася просуванням історичних 

наративів, спрямованих на повернення до прорадянських поглядів на історію 

України. При цьому навчальний час на викладання воєнно-історичних 

дисциплін у вищих військових навчальних закладах на цьому етапі суттєво 

зменшився. Водночас стан соціальних гарантій військовослужбовців 

залишався для держави проблемним питанням – за недостатнього рівня 

грошового забезпечення мотивація до проходження військової служби не 

могла підтримуватися лише заходами військово-патріотичного виховання. 

Таким чином, в умовах відсутності єдиних поглядів військово-

політичного керівництва держави щодо піходів до здійснення військово-

патріотичного виховання військовослужбовців Збройних Сил України його 

зміст обумовлювався зміною політичного вектору розвитку держави. 
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РОЗДІЛ 3 

ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ (2014–2019) 

 

3.1. Розвиток військово-патріотичного виховання курсантів ВВНЗ 

України в умовах відсічі та стримування збройної агресії Російської 

Федерації (2014–2019) 

 

Складна воєнно-політична обстановка на початку 2014 року була 

зумовлена політичною кризою та початком прихованої збройної агресії 

Російської Федерації проти України, коли 20 лютого 2014 року збройні сили 

РФ порушили державний кордон України у районі Керченської протоки [5]. 

Підрозділи збройних сил Російської Федерації, не маючи розпізнавальних 

знаків, у ніч на 27 лютого 2014 року захопили урядові будівлі Автономної 

Республіки Крим – Раду міністрів та Верховну Раду, а також низку інших 

установ і об’єктів стратегічного значення. Російські підрозділи разом з 

цивільними особами розпочали блокаду військових частин ЗС України, а 

підрозділи Чорноморського флоту Російської Федерації – військово-морську 

базу, де перебували кораблі Військово-Морських Сил ЗС України [10]. 

1 березня 2014 року Рада Федерації схвалила звернення президента Росії про 

дозвіл на застосування збройних сил Російської Федерації на території 

України. 16 березня в Автономній Республіці Крим було проведено так 

званий референдум, унаслідок якого Крим було “прийнято до складу 

Російської Федерації” – тимчасово окуповано 140, с. 26–27. 

У цей період відсутність чітких вказівок від військово-політичного 

керівництва України в умовах фізичної та інформаційної блокади 

погіршувала морально-психологічний стан особового складу підрозділів ЗС 

України, а також військових навчальних закладів, дислокованих на 

півострові. Водночас, у ході протистояння частина військовослужбовців 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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Збройних Сил України залишалася вірною військовій присязі. Одним із 

центрів протистояння на півострові у цей період став єдиний в Автономній 

Республіці Крим вищий військовий навчальний заклад України – Академія 

Військово-Морських Сил імені П. С. Нахімова, на території якої також 

розташовувався Військово-Морський коледж та Військово-Морський ліцей. 

Наприкінці лютого – березні 2014 року майбутні офіцери Військово-

Морських Сил Збройних Сил України опинилися в умовах блокади та 

невизначеності обстановки, психологічного тиску з боку окупаційних військ, 

агресивної поведінки з боку місцевого населення тощо [153, с. 49]. 20 березня 

2014 року в академії востаннє після тимчасової окупації півострова було 

проведено ритуал урочистого підняття прапору Військово-Морських Сил 

ЗС України, а увечері того ж дня Державний прапор України та прапор 

ВМС ЗС України було спущено, натомість – піднято російський триколор. 

Курсантам було запропоновано прийняти “присягу” на вірність кримському 

народу і “захищати” Крим від Правого Сектору, або покинути територію 

півострова. Частина курсантів демонстративно відмовилася брати участь у 

заходах з підняття російських прапорів та присягати на вірність Російській 

Федерації, виконавши Державний Гімн України на вході до центрального 

корпусу академії [153, с. 35, 36; 185; Додаток П.1].  

Підпорядкуватися російському командуванню відмовився і Військово-

Морський ліцей та не спустив ані Державний прапор, ані прапор Військово-

Морських Сил ЗС України [142, с. 401]. Незважаючи на погрози з боку 

окупантів, а також обіцянки та агітацію зрадити Військовій Присязі, 

особовий склад ще протягом тижня піднімав українські прапори [174, с. 30; 

142, с. 424; Додаток П.2]. 

Наприкінці березня 2014 року курсанти і офіцери академії 

продовжували виконувати завдання повсякденної діяльності (курсант, 

виконуючи обов’язки у добовому наряді на контрольно-пропускному пункті 

закладу, принципово звертався до офіцерського і викладацького складу 

академії українською мовою [154, с. 37]), готуючись залишити територію 
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Автономної Республіки Крим – здійснювали підготовку документації, 

української символіки тощо, особовий склад ліцею після ритуалу “прощання 

з прапором” зумів таємно вивезти його з півострова [174, с. 30]. 4 квітня 

особовий склад академії, який не зрадив Українській Присязі, серед яких 

було 50 офіцерів та 103 курсанти (з них 9 курсантів Військово-морського 

коледжу), а також дві третини викладачів і 22 вихованці Військово-

Морського ліцею покинули територію закладу та виїхали з окупованого 

Криму до Одеси [154, с. 38; 174, с. 29]. 

У той же час психологічному тиску підлягали військовослужбовці 

підрозділів Збройних Сил України, що дислокувалися на півострові. 

Представники командування збройних сил РФ переконували їх перейти на 

бік Російської Федерації обіцянками щодо збереження посад, високого 

грошового забезпечення, забезпечення новітніми зразками озброєння та 

військової техніки, розбудови місцевої інфраструктури тощо [160, с. 60]. 

Зрадити Військовій присязі і переходити до лав Збройних Сил Криму (Росії) 

закликали військовослужбовців ЗС України і представники Української 

Православної Церкви Московського Патріархату [166, с. 177]. 

Для недопущення потрапляння військової техніки противнику за 

рішенням ТВО командира 10-ї морської авіаційної бригади ВМС ЗС України 

підполковника Бедзая І.В. військовослужбовці підрозділу у березні успішно 

передислокували літальну техніку бригади у Миколаїв 160, с. 61. Крім того, 

зусиллями особового складу підрозділу було здійснено підготовку 

документів, літератури, технічних засобів, що містили відомості, що 

становили державну таємницю, до екстреного знищення, а також таємно 

вивезено до Миколаєва Бойовий прапор бригади та історичний формуляр 

частини 160, с. 60. 

Таким чином, в умовах безперервного психологічного тиску з боку 

противника, осіб офіцерського складу ВМС ЗС України, які зрадили 

Військовій Присязі, представників духовенства та цивільного населення 

(завезених громадян Російської Федерації та місцевих мешканців), фізичної 
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блокади та відсутності достовірної інформації з боку державних органів 

влади підтримання рівня патріотизму серед особового складу, що проходив 

військову службу в Автономній Республіці Крим, безпосередньо покладалося 

на начальників і командирів, та головним чином залежало від їх особистих 

якостей. Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Академії Військово-

Морських Сил імені П.С.Нахімова капітан 1 рангу П. Гончаренко, начальник 

Військово-морського ліцею капітан 1 рангу І. Колежнюк, тимчасово 

виконуючий обов’язки командира 10 морської авіаційної бригади полковник 

І. Бедзай демонстрували вірність Військовій Присязі, особистим прикладом 

мотивуючи підпорядкований особовий склад на виконання завдань в умовах 

окупації. Наприкінці березня 2014 року на державному рівні було прийнято 

рішення про передислокацію підрозділів Збройних Сил України та інших 

військових формувань і правоохоронних органів із тимчасово окупованого 

півострова в інші регіони України [10].  

Після окупації Автономної Республіки Крим, навесні 2014 року 

військово-політичне керівництво Російської Федерації почало реалізовувати 

“кримський сценарій” на Сході та Півдні України, сконцентрувавши увагу на 

Донецькій і Луганській областях, апелюючи до адміністративного утворення 

часів Російської імперії – “Новоросії”. Збройна агресія Російської Федерації 

проти України супроводжувалася масованим впливом на свідомість, у тому 

числі із використанням історичного дискурсу.  

Історичні стереотипи, утверджені радянською та сучасною російською 

історіографією, були широко застосовані під час реалізації в Україні так 

званої “русской весны” у 2014 році. Апелюючи до нібито “єдиної” історії, 

культури та мови населення Криму, Донбасу і Росії, поширювалися історичні 

міфологеми про: “історію Криму як перманентний подвиг російського 

народу”, Севастополь – “місто російської слави”; Донбас як частину 

“русского мира”; культурну та ментальну відмінність мешканців східних і 

західних регіонів України [137, с. 86, 156, 186, 211]. Інформаційне 

супроводження збройної агресії проти України на 70% складала саме воєнно-
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історична тематика, перш за все з історії Другої світової війни [146, с. 94]. 

Зокрема, нового значення і широкого вжитку набули радянські 

пропагандистські штампи воєнного і повоєнного періодів: “фашисти”, 

“нацисти”, “карателі”, “бандерівці”, “каральна операція” відносно населення 

України і діяльності військово-політичного керівництва та представників 

сектору безпеки і оборони держави для підриву їх бойового духу, зниження 

морально-психологічного стану та мотивації до виконання завдань.  

Через окупацію Автономної Республіки Крим та події на Сході України 

низку запланованих у 2014 році Міністерством оборони України заходів було 

скасовано, зокрема: збір керівного складу військової освіти в Академії 

Військово-Морських Сил імені П. С. Нахімова, перевірку стану допризовної 

підготовки Луганського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, 

заняття ліцеїстів Київського ліцею імені Богуна з вогневої і тактичної 

підготовки на базі 169 НЦ КСВ “Десна”, де у той час проходили підготовку 

відмобілізовані в район проведення антитерористичної операції 

[2, арк. 10, 12, 13].  

Незважаючи на складну воєнно-політичну обстановку, для покращення 

військово-патріотичного виховання, пропаганди військової служби серед 

молоді, поліпшення іміджу Збройних Сил України у цілому у червні 

2014 року серед ліцеїстів військових ліцеїв та ліцеїв із посиленою військово-

фізичною підготовкою було проведено Спартакіаду [2, арк. 14]. Крім того, 

зважаючи на переміщення частини особового складу Академії Військово-

Морських Сил імені П.С. Нахімова на материкову Україну, заклад було 

ліквідовано, а на його базі було утворено факультет Військово-Морських Сил 

Одеської національної морської академії, що у подальшому було 

реорганізовано в Інститут Військово-Морських Сил Національного 

університету “Одеська морська академія”. У подальшому випускники 

закладу із числа курсантів Академії ВМС, які покинули тимчасово 

окупований Кримський півострів (25 листопада 2018 року) були захоплені у 
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полон у районі Керченської протоки Азовського моря військовослужбовцями 

збройних сил Російської Федерації. 

Упродовж липня 2014 року ситуація на Сході України залишалася 

напруженою, при цьому сили антитерористичної операції звільнили та 

повернули під контроль України низку міст Донецької та Луганської 

областей [134, с. 28]. У цей же час у Міністерстві оборони України було 

прийнято рішення про використання вищих військових навчальних закладів, 

військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти під час виконання 

бойових завдань в особливий період. У разі необхідності передбачалося 

створення мобільних груп із 10–15 курсантів, забезпечених стрілецькою 

зброєю, під керівництвом командирів курсантських підрозділів і науково-

педагогічних працівників для участі в охороні важливих об’єктів, знищенні 

диверсійно-розвідувальних груп тощо [1, арк. 40]. У разі загострення ситуації 

та оголошення загальної мобілізації планувалося здійснення дострокових 

випусків офіцерського складу (сержантського, старшинського) ВВНЗ ВНП 

ЗВО, а також військових ліцеїв [1, арк. 39], що у подальшому і було 

реалізовано [3, арк. 2; 4, арк. 2]. Крім того, з головами та секретарями 

державних екзаменаційних комісій вищих військових навчальних закладів 

було проведено інструкторсько-методичні заняття щодо доведення 

особливостей вступної кампанії 2014 року в умовах збройної агресії 

[2, арк. 10]. 

Окремим напрямом роботи противника на тимчасово окупованих 

Російською Федерацією територіях України – окремих районах Донецької та 

Луганської областей стало так зване патріотичне виховання місцевої молоді, 

головним чином через апелювання до подій “Великої вітчизняної війни”. 

“Військово-патріотичне виховання” на окупованих територіях східної 

України здійснювалося переважно напередодні пам’ятних дат у ході масових 

заходів: військових парадів, акції “Безсмертний полк”, святковими 

концертами за участю представників окупаційних адміністрацій, ветеранів 
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війни 1941–1945 років, учасників незаконних збройних формувань, а також 

нерідко депутатів Державної Думи Російської Федерації. 

Водночас широкого використання на тимчасово окупованій території 

набув “виховний” потенціал історичної науки. Зокрема, зміст шкільних 

підручників, розроблених для “республіканських” загальноосвітніх 

навчальних закладів, було спрямовано на утвердження особливості Донбасу, 

його “відособленості” від України і “нерозривності” зв’язку з історією Росії 

[129]. Так, автори навчальних посібників із історії порівнювали збройний 

конфлікт на Донбасі з “Великою Вітчизняною війною 1941–1945 років”, а 

незаконні збройні формування і російські окупаційні війська (сили) – із 

“простими шахтарями, вчителями та лікарями“, які “взяли в руки зброю, щоб 

захистити свою Вітчизну” [181, с. 211]. Крім того, видання пропонували 

школярам для виконання завдання: написати історичне есе на тему “ДНР і 

ДКСР: історичні паралелі”, провести історичну паралель між подіями на 

висоті Савур-Могила у роки німецько-радянської війни і в наші дні 

[182, с. 97, 115]. Так, влітку 2014 року за курган Савур-Могила тривали 

інтенсивні бої між українськими силами та представниками незаконних 

збройних формувань. Оволодіння курганом, що неодноразово переходив із 

рук у руки, давало змогу контролювати велику ділянку кордону України з 

Російською Федерацією. За наказом командування українські сили покинули 

курган і він перейшов під контроль противника [145, c. 10]. Такі паралелі 

використовувалися для формування змісту військово-патріотичного 

виховання молоді окупованої території України, що поєднував історичний 

наратив із сучасністю. 

Також об’єктом російської гуманітарної політики стала молодь 

окупованої Автономної Республіки Крим. Виховні заходи у системі шкільної 

та позашкільної освіти спрямовувалися на пропаганду діяльності збройних 

сил РФ, підготовку юнаків до військової служби у збройних силах країни-

окупанта через залучення юнацтва до участі у заходах з нагоди державних 

свят Російської Федерації, членства у парамілітарних організаціях, дозвілля у 
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“військово-патріотичних” літніх таборах. Особливий вплив при цьому 

здійснювався на курсантів. Так, навчально-виховний процес так званого 

Чорноморського вищого військово-морського ордена червоної зірки училища 

імені П. С. Нахімова (утвореного на базі Академії Військово-Морських Сил 

імені П. С. Нахімова) було спрямовано на формування у курсантів розуміння 

місця і ролі Севастополя в історії Російської Федерації, знань основних подій 

воєнної історії Росії, військових і бойових традицій збройних сил РФ тощо 

[152, с. 166]. У той же час окупанти позбулися навчального фонду бібліотеки 

Академії Військово-Морських Сил, Військово-Морського ліцею та коледжу, 

здавши чотири тонни книг у “макулатуру” [142, с. 474]. 

Тимчасова окупація частини території України, зрада військовій 

присязі серед особового складу (близько 9000 військовослужбовців Збройних 

Сил України, які проходили військову службу на території Автономної 

Республіки Крим, зрадили військовій присязі [164, с. 36]) актуалізувала 

питання підвищення якості військової освіти як базису підготовки 

висококваліфікованих кадрів, необхідність розроблення нових підходів до 

питання патріотичного виховання в умовах загрози з боку Російської 

Федерації, докорінного реформування вітчизняної системи виховання 

молоді, її спрямування на становлення свідомих громадян і патріотів 

[136, с. 354], через формування мережі ветеранських об’єднань, військово-

патріотичних організацій, спортивно-патріотичних товариств тощо 

[138, с. 256]. 

Одним із завдань діяльності вищих військових навчальних закладів 

визначено військово-патріотичне виховання молоді [71], при цьому 

виховання у курсантів (слухачів, студентів) глибокого почуття любові до 

України, її народу, бойових якостей, духовної та психологічної готовності зі 

зброєю в руках захищати Українську державу, формування якостей 

громадянина-патріота, особистої відповідальності за оборону і безпеку 

України виокремлено в одне з основних завдань виховної роботи у 

військових вузах [72]. Законом України “Про освіту” виховання патріотизму, 
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поваги до культурних цінностей Українського народу, його історико-

культурного надбання і традицій зазначено однією з засад державної 

політики у сфері освіти. Науково-педагогічні працівники при цьому 

зобов’язані утверджувати патріотизм особистим прикладом [9], адже 

педагогічну діяльність можна розглядати як форму патріотичної діяльності 

викладача вищого навчального закладу [159, с. 52].  

Одним із пріоритетів розвитку Збройних Сил України у цей період 

стало удосконалення кадрового забезпечення, зокрема професійно 

підготовленим, патріотично налаштованим офіцерським складом [66], 

формування нового типу вихователя, зокрема із числа учасників 

антитерористичної операції як зразка для наслідування, надаючи перевагу 

світоглядним якостям педагогів [150, с. 52; 156, с. 338]. Так, у грудні 

2018 року Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України 

призначило комісію для перевірки змісту наукових праць викладача 

дисципліни “Історія військово-морського мистецтва” Інституту Військово-

Морських Сил. Комісія дійшла висновку, що, положення, викладені у працях 

автора, зокрема щодо оцінки подій в Автономній Республіці Крим у 

2014 році, суперечать офіційній позиції України, а погляди викладача є 

неприйнятними для науково-педагогічного працівника вищого військового 

навчального закладу України в умовах триваючої збройної агресії з боку 

Російської Федерації [127]. 

Покращення якості підготовки офіцерів Збройних Сил України в 

органах військового управління вбачали у призначенні на посади керівників 

та науково-педагогічних працівників ВВНЗ бойових офіцерів з військ (сил) 

[82]. Так, з метою підвищення якості військово-патріотичного виховання 

майбутніх офіцерів ЗС України керівництво Міністерства оборони України 

рекомендувало здійснювати комплектування посад науково-педагогічних 

працівників у вищих військових навчальних закладах офіцерами з бойовим 

досвідом, насамперед тими, хто зазнав поранення чи іншого ушкодження 

здоров’я в ході ведення бойових дій [80, Додаток Д]. 
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Станом на жовтень 2015 року відсоток офіцерів, які проходили 

військову службу у вищих військових навчальних закладах і мали досвід 

участі у бойових діях на Сході України, складав: у Національному 

університеті оборони України – 32% (з них 91 науково-педагогічний 

працівник), Національній академії сухопутних військ імені гетьмана 

Сагайдачного – 28,4% (з них 69 НПП), Житомирському військовому 

інституті імені С.П.Корольова – 24,7% (з них 21 НПП), Військовій академії 

(м. Одеса) – 18,6% (з них 12 НПП), Військовому інституті телекомунікацій та 

інформатизації – 13,9% (з них 10 НПП), Харківському національному 

університеті Повітряних Сил – 11,8% (з них 21 НПП), Військовому інституті 

Київського університету імені Тараса Шевченка – 6,3% (з них 2 НПП) [84]. 

Станом на березень 2016 року у районі проведення антитерористичної 

операції у різний час виконували завдання близько 30% військовослужбовців 

із числа постійного складу вищих військових навчальних закладів України 

[134, с. 75]. Власний приклад офіцерів – науково-педагогічних працівників, 

які брали безпосередню участь у відбитті збройної агресії, давав змогу не 

лише обговорювати реальні бойові епізоди під час вивчення тих чи інших 

тем, а й використовувати їх виховний потенціал у військово-патріотичному 

вихованні курсантів [176, с. 9]. 

Водночас ефективною формою підготовки військових фахівців у цей 

період стало залучення самих курсантів старших курсів, які набули досвіду 

виконання завдань у районі проведення антитерористичної операції, до 

проведення навчальних занять у якості інструкторів. Також спільно з 

науково-педагогічними працівниками курсанти третього і четвертого курсів 

окремих закладів брали участь у відправленні вантажів у район проведення 

антитерористичної операції на базі однієї з військових частин, проходили 

ремонтну практику в Донецькій області [134, с. 76]. 

Разом з тим із початком ведення бойових дій на Сході України значно 

скоротилася кількість кандидатів на вступ до ВВНЗ ВНП ЗВО. Особливу 

увагу військове керівництво України звертало на підвищення мотивації 
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випускників ліцеїв до вступу до вищих військових навчальних закладів 

[1, арк. 9]. Зокрема, з метою посилення військово-патріотичного виховання 

та заохочення молоді до оволодіння військовою професією було збільшено 

обсяги прийому ліцеїстів до 10-го класу у Військово-Морському ліцеї 

(м. Одеса) з 50 до 100 осіб, створено ліцей-інтернат з посиленою військово-

фізичною підготовкою “Патріот” (Харківська область) [81]. При цьому в 

умовах збройного конфлікту військово-патріотичне виховання ліцеїстів 

здійснювалося через вивчення воєнної історії України, зокрема досвіду 

проведення АТО/ООС на Сході України [148, с. 78]. Проте збільшення 

кількості ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою не призвело 

до збільшення кількості бажаючих опановувати військову професію, а 

збільшення у період 2014–2015 років кількості кафедр військової підготовки 

при вищих навчальних закладах не вирішило проблему укомплектування 

первинних офіцерських посад [85]. 

Крім того, представники органів військового управління констатували 

про погіршення якісної характеристики кандидатів на вступ до вищих 

військових навчальних закладів, загальний конкурс під час вступу до ВВНЗ 

зменшився з 1,5 до 1,1–1,2 особи на місце. При цьому за 2014–2015 роки  

50–60% кандидатів для вступу, відібраних військовими комісаріатами, не 

прибували до навчального закладу, що вимагало посилення військово-

професійної орієнтації молоді та проведення заходів військово-патріотичного 

виховання [82]. 

З огляду на це підвищення мотивації молоді до вступу до вищих 

військових навчальних закладів, у першу чергу тих, хто брав участь в 

антитерористичній операції, стало важливим напрямом діяльності органів 

військового управління. Зокрема рішенням Міністра оборони України 

у 2015 році було дозволено вступати до ВВНЗ військовослужбовцям, яким 

у рік вступу виповнилося не більше 29 років [75]. У 2018 році Законом 

України “Про військовий обов’язок та військову службу” вік громадян, які 

бажали отримати військову освіту, було збільшено до 30 років. 
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Отже, досліджуваний період характеризувався змінами у системі 

підготовки військових фахівців, які були вимушені закінчувати навчання у 

вищих військових навчальних закладах достроково, оновленням контингенту 

у курсантському середовищі, а також науково-педагогічного складу вищих 

військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів 

вищої освіти. Серед суб’єктів освітнього процесу з’явилася окрема категорія 

осіб – учасники антитерористичної операції [170, с. 10; 171, с. 10; 174, с. 15], 

що дало змогу застосовувати під час занять оновлений навчальний матеріал, 

що ґрунтувався на досвіді безпосередніх учасників бойових дій та 

обговоренні реальних бойових епізодів. 

Окремого розвитку у досліджуваний період зазнала нормативно-

правова база з військово-патріотичного виховання з урахуванням окремих 

аспектів збройної агресії Російської Федерації проти України. Безпекові 

виклики, що постали перед Україною у 2014 році, обумовили перегляд 

вектору подальшого розвитку держави, трансформацію системи забезпечення 

національної безпеки. Проведення широкомасштабних реформ, зокрема 

системи національної безпеки та оборони, відповідно до Стратегії сталого 

розвитку “Україна – 2020” стало першочерговим завданням для державного 

керівництва. Стратегія визначала вектори руху, першочергові пріоритети та 

індикатори розвитку держави, при цьому один із векторів передбачав 

забезпечення “гордості громадян України за власну державу, її історію, 

культуру …” [12]. 

Початок збройної агресії Російської Федерації та потужне її 

інформаційне супроводження актуалізували завдання поліпшення підготовки 

молоді, насамперед майбутніх фахівців, до виконання конституційного 

обов’язку із захисту Вітчизни, підвищення ролі військової науки і військових 

навчальних закладів [46]. Міністерству освіти і науки України разом із 

Міністерством оборони України доручалося затвердити в місячний строк 

план заходів щодо докорінного поліпшення патріотичного виховання молоді, 
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формування позитивного ставлення до виконання конституційного обов’язку 

із захисту держави, підвищення престижу військової професії [13]. 

Таким чином нові суспільно-політичні умови зумовлювали визначення 

нових підходів до формування національно орієнтованого світогляду 

особового складу Збройних Сил України, у першу чергу курсантів вищих 

військових навчальних закладів. Водночас актуального значення набуло 

завдання усунення впливів держави-агресора в інформаційній, освітній і 

культурній сферах. Керівництво України почало здійснювати низку заходів, 

спрямованих на протидію маніпуляціям історичною пам’яттю, суспільною 

свідомістю населення, зокрема військовослужбовців. Аналіз проблематики 

розвитку правових засад національно-патріотичного виховання української 

молоді виявило, що у 2015 році в Україні було розпочато оновлення 

програмних та концептуальних документів державного рівня у зазначеній 

сфері. У цей період було прийнято низку нормативних і нормативно-

правових актів у сфері військово-патріотичного виховання, а також 

інформаційної безпеки, що безпосередньо впливало на підвищення рівня 

захищеності суспільства, у тому числі підростаючого покоління, від 

деструктивних впливів. 

Одним із першим концептуальних документів у сфері безпеки стала 

Стратегія національної безпеки України [14], що визначила розвиток системи 

військово-патріотичного виховання одним із напрямів державної політики. 

Актуальною загрозою національній безпеці України було визначено 

агресивні дії Росії, спрямовані на приниження української культури, 

фальсифікацію української історії, формування викривленої інформаційної 

картини світу. Протидія маніпуляціям суспільною свідомістю і поширенню 

спотвореної інформації набула пріоритетного значення у забезпеченні 

інформаційної безпеки [14]. 

Національні інтереси України в інформаційній сфері, загрози їх 

реалізації, напрями і пріоритети державної політики у зазначеній сфері 

знайшли широке відображення у Доктрині інформаційної безпеки України 
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[50]. Згідно з положеннями Доктрини збереження і примноження духовних, 

культурних цінностей Українського народу, захищеність від руйнівних 

інформаційно-психологічних впливів, захист від деструктивної пропаганди з 

боку Російської Федерації визначено національними інтересами. Вразливою 

категорією до зовнішніх впливів залишалися військовослужбовці Збройних 

Сил України, що вимагало від Міністерства оборони України вживання 

заходів із донесення достовірної інформації, протидії спеціальним 

інформаційним операціям, спрямованим на деморалізацію особового складу. 

З огляду на це пріоритетами державної політики було визначено 

пропагування основних етапів і досвіду вітчизняного державотворення, 

патріотизму, національної єдності [50]. 

Для консолідації зусиль органів державної влади та громадськості 

щодо формування загальнодержавної системи національно-патріотичного 

виховання, зокрема військово-патріотичного, Указом Президента України 

“Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді” було утворено Робочу групу з розроблення Стратегії національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки. Цим Указом 

були окреслені завдання Уряду, центральним органам виконавчої влади, 

державним адміністраціям, науковим установам щодо осучаснення роботи 

навчальних закладів, музеїв, інших закладів культури; проведення заходів з 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді; налагодження 

взаємодії у питаннях національно-патріотичного виховання допризовної 

молоді та популяризації військової служби [15]. Результатом цієї роботи 

стало опрацювання у 2015 році нормативно-правових актів державного рівня: 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, а також 

плану заходів щодо її реалізації [60], Стратегії національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки [16]. Обидва нормативні 

документи виділяли військово-патріотичне виховання як складову 

національно-патріотичного, що спрямована на підготовку молоді до 

оволодіння військовими професіями, формування готовності до служби у 
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Збройних Силах України, а у період воєнної загрози має набувати 

пріоритетного значення. Окрему увагу у Стратегії було приділено 

підвищенню престижу військової служби та вдосконаленню системи 

допризовної підготовки. У 2019 році Стратегія втратила чинність і Указом 

Президента України “Про Стратегію національно-патріотичного виховання” 

було введено в дію нову [17].  

Аналіз зазначених документів свідчить про збільшення “військового” 

компоненту в оновленій Стратегії. Зокрема, її мета передбачала готовність 

громадянина до виконання обов’язку із захисту незалежності та 

територіальної цілісності України. Суттєво збільшилась кількість напрямів 

досягнення мети Стратегії, серед них залучення сім’ї до процесу 

національно-патріотичного виховання, забезпечення підтримки 

україномовних молодіжних друкованих видань, спрямованих на виховання 

молодого покоління в дусі патріотизму, поваги до історичного минулого та 

духовної й культурної спадщини тощо. Збільшилась і кількість індикаторів 

ефективності національно-патріотичного виховання, що включали 

підвищення серед громадян України рівня знань про видатних особистостей 

українського державотворення, зокрема військових, збільшення кількості 

заходів зі вшанування ветеранів та учасників антитерористичної операції та 

операції Об’єднаних сил у Донецькій та Луганській областях тощо [17]. 

Про актуальність для державного керівництва національно-

патріотичного виховання української молоді свідчить розроблена у 2016 році 

Державна цільова соціальна програма “Молодь України” на 2016–2020 роки, 

мета якої полягала у створенні сприятливих умов для розвитку і 

самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та 

національно-патріотичної свідомості [50]. 

Упродовж 2015–2016 років в Україні було видано низку нормативно-

правових актів, спрямованих на посилення національно-патріотичного 

виховання молоді [51; 52; 53]. Зокрема, на Міністерство оборони України 

покладалися завдання поширення соціальної реклами, спрямованої на 
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консолідацію суспільства навколо захисту України, популяризації військової 

служби, утвердження спадкоємності традицій борців за незалежність 

України, донесення достовірної інформації про роль Збройних Сил у 

забезпеченні миру і стабільності в Україні, сприяння в організації військово-

історичних фестивалів, військово-патріотичних зборів, реконструкцій 

воєнно-історичних подій, військово-патріотичних ігор та військово-

спортивних таборів для молоді тощо. 

З метою виховання у громадян, насамперед студентської молоді, 

патріотизму загальнодержавного значення набули заходи зі вшанування 

захисників Української державності у різні історичні періоди [48; 54; 8; 55], 

популяризації державних символів [56], відзначення пам’ятних дат в історії 

України [6; 17; 20; 21; 22; 49; 57; 58]. Особлива увага при цьому 

наголошувалася на недопущенні фальсифікації історії Другої світової війни у 

наукових дослідженнях, навчально-методичній літературі, підручниках, 

засобах масової інформації, публічних виступах представників державних 

органів, органів місцевого самоврядування, посадових осіб [6]; сприянні та 

активізації неупереджених об’єктивних досліджень, вивченню історії 

України; необхідності підготовки наукових праць, збірок документів і 

матеріалів, енциклопедичних, довідкових та інших видань, проведенні у 

військових навчальних закладах, військових частинах конференцій, лекцій, 

бесід, круглих столів, інших тематичних заходів тощо. 

Іншим напрямом внутрішньої політики України стало “подолання 

імперсько-тоталітарних рудиментів у суспільній свідомості ...”. Ключовим 

документом прийнятим у цей період став Закон України “Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки” [7]. Незважаючи 

на те, що Закон не містив понять “патріотизм”, “патріотичне виховання” 

[161, с. 102], він передбачав комплекс заходів (перейменування об’єктів 

топоніміки, демонтаж символів комуністичного режиму тощо), спрямованих 
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на подолання негативних явищ, пов’язаних із тривалою культивацією в 

Україні ідеологічних цінностей, які уособлювали радянське минуле. 

Ліквідація залишків радянської символіки на військових об’єктах, у 

тому числі на території вищих військових навчальних закладів, мала на меті 

утвердження національної самоідентифікації військовослужбовців Збройних 

Сил України, необхідну для формування в особового складу стійких ідейних 

переконань, спрямованих на свідоме виконання поставлених перед ними 

завдань. З огляду на це було розроблено Інструкцію про організацію 

виконання у Збройних Силах України Закон України “Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки” [101]. 

Порядок виконання вимог закону передбачав демонтаж пам’ятників, 

пам’ятних знаків, дошок чи інших об’єктів наочної агітації, почесні 

найменування мають присвоюватися на честь національних героїв усіх етапів 

державотворення, учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті, 

а також осіб, які внесли значний особистий внесок у захист України та 

відзначились у ході відбиття збройної агресії Російської Федерації, 

організацію та проведення заходів інформаційно-пропагандистського 

забезпечення, зокрема національно-патріотичної підготовки, військово-

патріотичної та культурологічної роботи, а також урочистих заходів, зокрема 

проведення роз’яснювальної роботи, про недопущення участі особового 

складу у заходах, де присутня символіка або пропаганда комуністичного та 

націонал-соціалістичного режимів, а також негайне припинення участі у 

подібних заходах у разі їх виявлення [101]. Так, у 2018 році за курсанти ЖВІ 

припинили участь у заході до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв 

війни в Україні після того як учасники акції розгорнули червоний прапор. 

Водночас, варто зауважити, що Закон України про декомунізацію 

зумовив неоднозначні погляди українського суспільства на його мету, 

завдання та очікувані результати, у тому числі щодо його використання у 

процесі військово-патріотичного виховання військовослужбовців Збройних 
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Сил України. З одного боку, критичні зауваження стосувалися перспектив 

використання виховних прикладів героїзму та жертовності у період Другої 

світової війни, зважаючи на відхід від радянських комеморативних практик 

та трактувань подій німецько-радянської війни [165, с. 111], з іншого – щодо, 

доцільності використання радянського наративу у засобах виховання 

особового складу збройних сил. Наприклад почесне найменування 

Національного університету оборони України на честь радянського 

військового діяча, Героя Радянського Союзу Івана Черняховського, на думку 

окремих громадян, суперечило вимогам чинного законодавства [124]. 

З початком збройної агресії проти України була розгорнута робота, 

спрямована на наповнення національним змістом діяльності структур 

Міністерства оборони України та Збройних Сил України, що мало на меті 

поліпшення військово-патріотичного виховання особового складу, у тому 

числі курсантів вищих військових навчальних закладів. Наказом 

Генерального штабу ЗС України було затверджено Інструкцію з організації 

інформаційно-пропагандистського забезпечення у Збройних Силах України, 

одним із напрямів якого передбачав військово-патріотичну роботу з 

особовим складом. Військово-патріотичне виховання, пропаганду боротьби 

Українського народу за самовизначення і творення власної держави було 

визначено серед завдань інформаційно-пропагандистського забезпечення 

[98]. Водночас було скасовано інструкцію з організації воєнно-ідеологічної 

підготовки у Збройних Силах України [73], ініціатива щодо скасування низки 

інших документів, пов’язаних із військово-патріотичним вихованням не була 

підтримана структурними підрозділами міністерства. 

Необхідність поступової зміни ментальності (образу мислення) 

особового складу було визначено ключовими документами: Державною 

програмою розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року [45]; 

Концепцією військової кадрової політики у Збройних Силах України на 

період до 2020 року [62]; планом дій щодо впровадження оборонної реформи 

у 2016–2020 роках (дорожньою картою оборонної реформи), що мала на меті 
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удосконалення форм і методів військово-патріотичної роботи серед 

військовослужбовців, запровадження нової системи допризовної підготовки і 

військово-патріотичного виховання молоді з урахуванням сучасних викликів 

та загроз, а також досвіду проведення антитерористичної операції [94]. 

З метою ідеологічного впливу на особовий склад, а також підвищення 

іміджу та авторитету Збройних Сил України у суспільстві наказом 

Генерального штабу ЗС України було затверджено Програму заходів щодо 

відновлення та впровадження національних бойових традицій у Збройних 

Силах України [100], що передбачала: 

демонтаж залишків комуністичного режиму на військових об’єктах; 

відпрацювання проєкту наказу “Про кімнати традицій у Збройних 

Силах України”; 

участь підпорядкованих військ (сил) у проведенні спільних з органами 

державної влади заходів з нагоди 100-річчя подій Української революції 

1917–1921 років тощо.  

У 2017 році у Департаменті військової освіти, науки, соціальної та 

гуманітарної політики Міністерства оборони України спільно з 

Національним університетом оборони України імені Івана Черняховського та 

Головним управлінням морально-психологічного забезпечення Збройних Сил 

України було розроблено пропозиції щодо запровадження системних заходів, 

спрямованих на формування та запровадження у Збройних Силах України 

українських військових традицій, а саме: 

проводити у військах (силах) спеціальні збори, призначені для 

спеціальної підготовки посадових осіб з інформаційно-пропагандистського 

забезпечення із залученням провідних науковців для проведення занять з 

найбільш актуальних проблем воєнної історії України, впровадження 

національних військових традицій; 

створити спеціальні підрозділи для проведення історичної роботи з 

метою популяризації історичних знань військовослужбовців та використання 

їх в інформаційно-пропагандистському забезпеченні; 
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запровадити у вищих військових навчальних закладах, військових 

навчальних підрозділах закладів вищої освіти комплекс навчальних 

дисциплін, що на теоретичному рівні всебічно розкривають витоки 

національних військових традицій України, розкривають ідейно-теоретичні 

основи державної незалежності України, історію Української державності та 

історію Українського війська, історію суміжних держав, українську 

етнографію; 

організувати та проводити роботу щодо вивчення, узагальнення та 

використання у діяльності актуальних службово-бойових традицій кожної 

військової частини, передбачити ведення службово-бойових традицій у 

якості обов’язкового елементу історичного формуляру військової 

частини [77]. 

Отже, упровадження нових військових ритуалів стало важливим 

елементом військово-патріотичного виховання особового складу. У період 

2014–2018 років у Збройних Силах України з’явилися ритуали та посвяти 

патріотичного та позитивного мотиваційного спрямування: ритуал зустрічі 

особового складу після повернення з району виконання завдань за 

призначенням; ритуали вшанування військовослужбовців, які виявили 

виняткову мужність, героїзм та самопожертву під час виконання завдань у 

районі проведення АТО; ритуал присвоєння почесних найменувань, імен 

видатних військових, політичних діячів, військовослужбовців; ритуали 

посвяти військовослужбовців після здобуття ними необхідних навичок тощо. 

Так, у 2018 році вперше церемонія випуску у Військовому інституті 

телекомунікацій та інформатизації супроводжувалася покладанням квітів на 

Аскольдовій могилі, де поховані учасники бою під Крутами [Додаток С.3]. 

З метою удосконалення системи національно-патріотичної роботи з 

особовим складом Збройних Сил України, створення умов для поступового 

змінення ментальності (образу мислення) особового складу та відходу від 

традицій, що культивувалися у Червоній та радянській арміях у 2018 році 

Міністр оборони України затвердив План дій (Дорожню карту) з відновлення 
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та впровадження військових традицій Українського народу в систему 

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

[93]. Планом передбачалося виконання низки завдань: 

внесення змін до навчальних програм дисциплін вищих військових 

навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої 

освіти щодо відновлення та впровадження військових традицій українського 

народу у Збройних Силах України; 

приведення музейного та бібліотечного фондів, наочної агітації та 

символіки на території військових містечок у відповідність із Законом 

України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 

їхньої символіки”; 

розширення мережі військових музеїв, музеїв (кімнат) бойових 

традицій у Збройних Силах України; 

упорядкування відзначення пам’ятних дат (ювілеїв) військових частин, 

закладів, установ та інших дат, пов’язаних із їх історичним минулим; 

встановлення та відзначення військово-професійних свят, розроблення 

нових зразків предметів військової форми одягу, елементів військової 

символіки з урахуванням історичного минулого; 

поширення військово-історичних знань серед особового складу 

Збройних Сил України тощо [93]. 

Для популяризації історії, бойового шляху підрозділів було 

затверджено Положення про кімнату традицій у Збройних Силах України, 

створених замість народознавчих світлиць, де було розміщено знак (емблему, 

шеврон) підрозділу, гасло особового складу, військовослужбовців підрозділу, 

які відзначилися при виконанні завдань із захисту незалежності та 

територіальної цілісності України [102]. 

Необхідність удосконалення військово-патріотичного виховання 

курсантів вищих військових навчальних закладів сформували запити на 

дослідження та популяризацію воєнної історії України серед молоді, 
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насамперед зусиллями науково-дослідних установ відповідного профілю та 

фахівців у галузі історії [172; 173; 175]. Важливою віхою у використанні 

досягнень воєнно-історичної науки у процесі підготовки та виховання 

особового складу ЗС України стало проведення системної воєнно-історичної 

роботи, головна мета якої полягає у патріотичному вихованні особового 

складу. Правовою основою для її реалізації стало розроблене та затверджене 

у 2017 році 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, зокрема і у вищих військових 

навчальних закладах [103]. Заходи, у тому числі військово-патріотичного 

виховання за участю курсантів, почали визначатися щорічними планами 

воєнно-історичної роботи, затвердженими заступником начальника 

Генерального штабу Збройних Сил України. 

Необхідність збереження історичної пам’яті та національних 

військових (військово-морських) традицій, потреба посилення патріотичного 

виховання молоді зумовили розроблення концептуальних документів у сфері 

воєнної історії – Концепції воєнної історії України, затвердженої Міністром 

оборони України у 2017 році, Концепції військово-морської історії України, 

затвердженої Командувачем Військово-Морських Сил Збройних Сил 

України у 2019 році, що утверджували необхідність використання здобутих 

воєнно-історичних знань для військово-патріотичного виховання особового 

складу Збройних Сил України, зокрема військовослужбовців Військово-

Морських Сил, критичного переосмислення радянської спадщини у 

висвітленні національної воєнної (військово-морської) історії протидії 

спробам обґрунтування територіальних претензій до України з боку 

Російської Федерації [96; 114]. Розроблення документів здійснювалося за 

участю фахівців науково-дослідного центру воєнної історії та кафедри історії 

війн і воєнного мистецтва НУОУ, які визначили періодизацію воєнної 

(військово-морської) історії України, пріоритетні напрями їх дослідження, 
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основні напрями діяльності державних органів та органів військового 

управління тощо. 

24 квітня 2019 року під головуванням заступника Міністра оборони 

України відбулася нарада з питань посилення військово-патріотичної та 

історичної роботи в Міністерстві оборони України та Збройних Силах 

України, у ході якої було проаналізовано чинні нормативно-правові акти, що 

визначають діяльність структурних підрозділів Міністерства оборони та 

Збройних Сил України, на які покладені завдання військово-патріотичної, 

воєнно-історичної та культурно-просвітницької роботи; обговорено 

проблемні питання щодо координації діяльності між структурними 

підрозділами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних 

Сил України, органами військового управління та міжнародними, 

громадськими, релігійними організаціями, освітніми (науковими) закладами, 

установами культури, військово-цивільними адміністраціями, засобами 

масової інформації щодо військово-патріотичного виховання, культурно-

виховної та просвітницької роботи на єдиних державницьких та воєнно-

історичних засадах; заслухано інформацію щодо внесення змін до 

навчальних планів індивідуальної підготовки офіцерського складу, 

включення до них тематики із вивчення форм та способів впливу на 

свідомість особового складу на засадах історії державотворення України та 

національної воєнної історії; обговорено перспективи розвитку військових 

засобів масової інформації, у тому числі, щодо підготовки, видання, 

розповсюдження агітаційних та інформаційно-пропагандистських матеріалів, 

що базуються на національних історичних подіях та пам’ятних датах 

[95, Додаток Л]. 

Пріоритетними завданнями органів військового управління у 

гуманітарній та соціальній сферах Збройних Сил України у 2016 році було 

визначено координацію дій з питань підтримання шефських стосунків між 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 
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волонтерськими організаціями та вищими військовими навчальними 

закладами, а також сприяння діяльності військового духовенства [86]. 

Так, події, що розгорнулися у 2014 році, зумовили посилення ролі 

релігійних організацій у вихованні особового складу Збройних Сил, 

укріпленні позитивних рис характеру та моральних якостей 

військовослужбовців. Душпастирська робота у районі проведення 

антитерористичної операції та у місцях постійної дислокації військових 

частин (підрозділів) Збройних Сил у цей період здійснювалася стихійно та не 

системно, що зумовлювало необхідність нормативного врегулювання 

діяльності військових священиків. На вимогу Кабінету Міністрів України 

було розроблено Положення про службу військового духовенства 

(капеланську службу) у Збройних Силах України, що визначило широкий 

спектр завдань капеланів у сфері військово-патріотичного виховання, а саме: 

виховання у військовослужбовців високого патріотичного почуття та 

бойового духу на основі морального і духовного потенціалу релігійної та 

культурної спадщини українського народу; ознайомлення особового складу з 

історією національного, культурного та релігійного становлення української 

державності; допомога військовослужбовцям у розвитку їх особистих та 

колективних моральних якостей. Крім того, священик отримував право брати 

участь у плануванні та прийнятті рішень щодо питань виховної роботи та 

патріотичного виховання особового складу [60]. 

У подальшому структура служби військового духовенства була 

реорганізована, а вимоги до діяльності військових капеланів у сфері 

військово-патріотичного виховання особового складу також було уточнено, 

зокрема зменшено їх роль у цьому напрямі [61]. Крім того, військові 

капелани були включені до груп внутрішніх комунікацій у військових 

частинах, підрозділах Збройних Сил України, діяльність яких серед іншого 

спрямовувалася на національно-патріотичне виховання особового складу на 

прикладах боротьби Українського народу, бойового досвіду, пропаганду 

героїзму, традицій бойового братерства тощо [97]. 
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Змін зазнав ритуал військового вітання: Законом України було внесено 

зміни до законів “Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України”, 

“Про Стройовий статут Збройних Сил України”, “Про Статут гарнізонної та 

вартової служб Збройних Сил України”, якими у Збройних Силах 

встановлено нове вітання “Слава Україні! – Героям слава!” [132, с. 95]. 

Кардинального оновлення зазнав один із головних військових символів 

– військова форма, а також знаки розрізнення, нагороди. Було розроблено 

концепцію однострою повсякденної та парадної форми одягу для 

військовослужбовців Збройних Сил України, курсантів вищих військових 

навчальних закладів та ліцеїстів військових ліцеїв, нормативно врегульовано 

і затверджено зразки військової форми одягу, в якій присутня нова символіка 

та оновлена кольорова гама, знаків розрізнення, а також правила їх носіння 

[67; 68]. Крім того, з метою формування основ мілітарної культури особового 

складу, а також створення єдиних підходів до розроблення, впровадження і 

використання декоративно-інформаційних елементів оздоблення однострою 

військовослужбовців Збройних Сил України було розроблено методичні 

рекомендації щодо окремих питань розвитку і впровадження військової 

символіки у Збройних Силах України. Водночас варто визнати, що частина 

військовослужбовців продовжувала апелювати до тих чи інших традицій 

Червоної армії, зокрема символу блакитних беретів, що тривалий час 

об’єднував спільноту десантників пострадянського простору [172, с. 13]. 

Іншим елементом ребрендингу Збройних Сил України у цей період 

стало присвоєння почесних найменування військовим підрозділам, вищим 

військовим навчальним закладам та зразкам військової техніки. Ці заходи 

спрямовувалися, з одного боку, на меморіалізацію пам’яті про 

військовослужбовців, які загинули під час збройного конфлікту на Сході 

України [23; 24; 25; 26; 27; 28], а з іншого – відновлення історичних традицій 

національного війська, охопивши окремі історичні періоди воєнної історії 

України: 
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воєнна історія Києво-Галицького періоду (друга половина IX ст. – 40-ві 

роки ХІV ст.) – 3-му окремому полку Спеціального призначення – “імені 

князя Святослава Хороброго” [29]. 

Литовсько-Польська доба (40-ві роки ХІV ст. – 1648 р.) – 30-й окремій 

механізованій Новоград-Волинській Рівненській бригаді – “імені князя 

Костянтина Острозького” [29]; 

роки української національної революції та доба Гетьманщини (1648 р. 

– кінець ХVІІІ ст.) – 55-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-

полковника Василя Петрова – “Запорізька Січ”, Окремому Київському полку 

Президента України – “імені гетьмана Богдана Хмельницького”, [29; 30],  

73-му Морському центру спеціального призначення – “імені кошового 

отамана Антіна Головатого” [36], 201-й зенітній ракетній бригаді – “імені 

гетьмана Пилипа Орлика” [35], 57-й окремій мотопіхотній бригаді – “імені 

кошового отамана Костя Гордієнка” [32], 92-й окремій механізованій бригаді 

– “імені кошового отамана Івана Сірка” [34], 58-й окремій мотопіхотній 

бригаді – “імені гетьмана Івана Виговського” [32]. 

період Української революції 1917–1921 років – 72-й окремій 

механізованій бригаді – “імені Чорних Запорожців”, 93-й окремій 

механізованій Харківській бригаді – “Холодний Яр”, 406-й окремій 

артилерійській бригаді – “імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова” 

[29; 31], 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді – “імені Костянтина 

Пестушка” [34], 36-й окремій бригаді морської піхоти – “імені контр-

адмірала Михайла Білинського” [33], 26-й артилерійській бригаді – “імені 

генерал-хорунжого Романа Дашкевича” [32], 28-й окремій механізованій 

бригаді – “імені Лицарів Зимового Походу” [34]. 

Водночас проведення цих заходів не завжди знаходило розуміння з 

боку особового складу підрозділів, їм передували тривалі обговорення та 

дискусії у військових колективах [172, с. 13]. У свою чергу, висувалися 

пропозиції від самих військовослужбовців (зокрема щодо присвоєння 

підрозділу почесного найменування “імені Савур-Могили”) [173, с. 13]. 
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Щодо вищих військових навчальних закладів, то Житомирський 

військовий орденів Жовтневої Революції і Червоного Прапора інститут імені 

С.П. Корольова було перейменовано на Житомирський військовий інститут 

імені С.П. Корольова, статус національної було надано Академії сухопутних 

військ імені гетьмана Петра Сагайдачного [38], почесне найменування “імені 

Героїв Крут” було присвоєно Військовому інституту телекомунікацій та 

інформатизації [39]. Упродовж 2014–2018 років почесних найменувань 

військовим частинам (підрозділам), вищим військовим навчальним закладам 

на честь діячів доби радянської влади не було присвоєно. Крім того, було 

унормовано відображення почесного найменування військової частини 

(з’єднання) на Бойовому прапорі [37].  

Перейменування військових підрозділів, на думку їх ініціаторів, 

здійснювалося не лише для самих військових, а й для виховання 

підростаючого покоління [173, с. 13]. Водночас варто вказати на недостатній 

рівень інформаційного супроводження заходів із присвоєння почесних 

найменувань. Зокрема 90% курсантів 1 курсу НУОУ не були обізнані про 

почесні найменування у Збройних Силах України, у той час як серед 

курсантів 2 курсу лише 33% опитаних мали про них уявлення, однак 

переважно про найменування вищих військових навчальних закладів України 

[Додаток Б]. Такий стан справ свідчив про те, що зміст цих найменувань – 

біографії та діяльність історичних постатей, у першу чергу військових діячів 

минулого – у цілому, залишалися невідомими для майбутніх офіцерів 

Збройних Сил України. 

В умовах зовнішньої збройної агресії встановлення нових дат 

військово-професійних свят, які відповідають національній воєнній історії та 

базуються на традиціях національного державотворення, стало важливим 

елементом ідеологічного перетворення українського війська та військово-

патріотичного виховання. Для впровадження у діяльність військ (сил) 

сучасних національних бойових традицій та недопущення поширення 

ідеології армії колишнього СРСР, правонаступником якого є Російська 
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Федерація, протидії інформаційній агресії з її боку розпочався відхід від 

відзначення радянських свят, зокрема пов’язаних із діяльністю радянських 

збройних сил [78; Додаток З]. Цьому сприяло скасування свята День 

захисника Вітчизни (українського варіанту Дня Радянської армії та Воєнно-

Морського флоту, що відзначалося щорічно 23 лютого) та встановлення 

свята День захисника України 14 жовтня, що мало глибокі історичні та 

релігійні корені [40].  

Оновлення отримали і військово-професійні свята, зокрема 

святкування Дня Військово-Морських Сил було перенесено на першу неділю 

липня [41], День Десантно-штурмових військ (в минулому аеромобільні, 

високомобільні війська) встановлено 21 листопада [42]. Водночас, 

поспішність у прийнятті рішень та їх недостатню обґрунтованість можна 

вважати негативним фактором у військово-патріотичному вихованні 

особового складу. Так, упродовж періоду незалежності України дату 

святкування Дня Військово-Морських Сил встановлювали чотири рази без 

відповідного обґрунтування обраної дати. У свою чергу, у 2014 році було 

встановлено День морської піхоти України 16 листопада [43], однак у 

2018 році дату було змінено на 23 травня, що було приурочено 100-річчю 

започаткування морської піхоти армії Української держави [44].  

Питання, пов’язані із відзначенням військовими частинами ювілейних 

дат, заснованих за радянських часів, активно обговорювалися і 

громадськістю [Додаток Ж]. Водночас, зважаючи на те, що значна їх частина 

була створена за радянських часів, це унеможливлювало розгляд їх бойового 

шляху безвідносно їх радянського минулого. Таким чином, виникла 

необхідність чіткої політики встановлення військово-професійних свят, 

присвоєння почесних найменувань з урахуванням допущених помилок і 

прорахунків. 

У 2019 році Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації 

відзначив 101-річницю від дня заснування закладу. Вшановуючи пам’ять про 

курсантів Першої школи Богдана Хмельницького (правонаступником якого є 
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даний заклад), які загинули під станцією Крути, наказом начальника 

інституту 29 січня 1918 року була офіційно затверджена датою створення 

закладу [111]. Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач 

Збройних Сил України затвердив нову символіку цього навчального закладу 

[113], в основу якої було покладено кокарду періоду Української 

національної революції 1917–1921 рр. Також було запроваджено новий герб 

закладу (“повний”, “середній”, “малий”), “почесний стяг”, нарукавний та 

нагрудний знаки для відзначення офіцерського, професорсько-викладацького 

складу, а також випускників і курсантів закладу за високі досягнення у 

навчанні. Зокрема, на повному щиті було зображено стилізовані фігури 

учасників бою під Крутами – озброєного юнака Першої Київської юнацької 

школи імені Б. Хмельницького і вояка допоміжного Студентського куреня 

Січових стрільців [186]. 

Таким чином, упродовж 2014–2019 років нормативно-правова база з 

питань військово-патріотичного виховання набула значного розвитку, що 

зумовлювало оновлення його змісту, форм та засобів. Прийняті у цей період 

нормативні і нормативно-правові документи умовно можна згрупувати за 

такими напрямами: у сфері власне військово-патріотичного виховання; у 

сфері інформаційної безпеки, протидії негативному впливу на суспільну 

свідомість; у сфері відновлення, збереження історичної пам’яті, посилення 

ролі історичної науки. Аналіз нормативно-правових актів, що визначають 

діяльність структурних підрозділів Міністерства оборони та Генерального 

штабу Збройних Сил України з питань військово-патріотичної та воєнно-

історичної роботи, свідчить про важливість зазначеного питання для 

військово-політичного керівництва держави у цей період. 
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3.2. Роль і місце воєнно-історичної науки у військово-

патріотичному вихованні курсантів ВВНЗ України 

 

Після початку збройної агресії Російської Федерації проти України у 

2014 році вивчення досвіду застосування військових частин (підрозділів) ЗС 

України в антитерористичній операції набуло першочергового значення. 

Нагальна потреба дослідження передумов та перебігу збройного конфлікту 

зумовила створення у структурах Міністерства оборони України та Збройних 

Сил України підрозділів для здійснення наукових досліджень у галузі 

воєнної історії, відновлення національно-історичної спадщини та 

впровадження бойових традицій та організації системної воєнно-історичної 

роботи у цілому у Збройних Силах України.  

Необхідність наукового воєнно-історичного аналізу збройної агресії 

Російської Федерації проти України, впровадження досвіду застосування 

військ (сил) у підготовку особового складу актуалізувала питання здійснення 

воєнно-історичних досліджень у Збройних Силах України. Виникла нагальна 

потреба у створенні єдиного центру, що координував би діяльність органів 

військового управління, наукових установ, вищих військових навчальних 

закладів щодо їх проведення. З огляду на це у 2016 році у складі Воєнно-

наукового управління Генерального штабу ЗС України було створено 

воєнно-історичний відділ для організації та здійснення вивчення, 

узагальнення і розповсюдження досвіду застосування частин (підрозділів) 

Збройних Сил України в антитерористичній операції, в миротворчих місіях 

(операціях), підрозділів збройних інших країн світу, які брали участь у 

локальних конфліктах [163, c. 24]. 

Для проведення воєнно-історичних досліджень у Збройних Силах 

України, зокрема дослідження участі військових частин (підрозділів) в 

антитерористичній операції, упродовж 2014–2016 років було 

створено/відновлено відповідні підрозділи у складі провідних вищих 

військових навчальних закладів України: 
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науково-дослідний центр воєнної історії Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського; 

кафедру історії війн і воєнного мистецтва інституту державного 

військового управління Національного університету оборони України імені 

Івана Черняховського; 

науково-дослідну лабораторію військової історії Науково-дослідного 

центру Сухопутних військ Національної академії сухопутних військ імені 

гетьмана Петра Сагайдачного. 

Якщо на науково-дослідні підрозділи покладалися завдання здійснення 

воєнно-історичних досліджень та впровадження їх в інтересах освітнього 

процесу, то завдання кафедри безпосередньо передбачали виховання 

курсантів (слухачів) на традиціях українського війська та культурної 

спадщини українського народу, формування високого патріотизму та 

відданості військовій справі і служінню українському народові [123]. 

Починаючи з 2017 року, їх діяльність почала здійснюватися у тому 

числі у контексті воєнно-історичної роботи у ЗС України, відповідно до 

щорічних Планів воєнно-історичної роботи, затверджених начальником 

(заступником начальника) Генерального штабу Збройних Сил України. 

Структурно плани воєнно-історичної роботи включали п’ять розділів: 

розроблення проєктів нормативно-правових актів (документів) з організації 

та проведення воєнно-історичної роботи у ЗС України; організація та 

проведення воєнно-історичних досліджень; розроблення наукових праць 

(монографій, навчальних посібників та підручників); проведення наукових та 

науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів; інші заходи 

воєнно-історичної діяльності (заходи військово-патріотичного виховання, 

розвиток музейної та архівної справи). 

Діяльність суб’єктів воєнно-історичної роботи у ЗС України, зокрема 

вищих військових навчальних закладів, почала визначатися щорічними 

планами ВІР на наступний рік, виходячи із завдань, що покладалися на них у 

контексті воєнно-історичної роботи, а саме: виконання науково-дослідних 
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робіт з актуальної воєнно-історичної проблематики з метою створення та 

удосконалення програм навчальних дисциплін з історії держави, воєнної 

історії та історії воєнного мистецтва; розроблення та видання наукової 

продукції на воєнно-історичну тематику; організація вивчення курсантами 

(слухачами) і постійним складом ЗС України історії війн і воєнного 

мистецтва, воєнної історії; організація і проведення воєнно-історичних 

конференцій, воєнно-історичних польових поїздок, семінарів, інших заходів 

воєнно-історичної тематики тощо. 

Результати наукових воєнно-історичних досліджень потребували 

впровадження і використання у навчальному процесі вищих військових 

навчальних закладів, у тому числі у військово-патріотичному вихованні 

особового складу [162, с. 20]. Зокрема, планом воєнно-історичної роботи на 

2017 рік передбачалося розроблення 5 видань воєнно-історичного 

спрямування, планами на 2018, у свою чергу – 9.  

Тематика видань охоплювала такі напрями воєнно-історичних 

досліджень: 

історію війн і воєнного мистецтва (“Історія війн та воєнного 

мистецтва” – ВА (м. Одеса), “Стабілізаційні і специфічні дії, спеціальні 

операції – історія, сучасність, перспективи” – НАСВ тощо); 

історію будівництва збройних сил (“Історія Збройних Сил України” – 

ХНУПС, “Історія українського війська” – НАСВ, “Розвиток українського 

війська в період ХХ–ХХІ ст.” – ВІТІ, “Воєнно-морська історія України” – 

НУОУ, “Розвиток військового тилу (від стародавніх часів до сучасності)” – 

ВА (м. Одеса), “Світовий досвід розбудови та застосування сухопутного 

компоненту Сил спеціальних операцій (друга половина XX – початок 

XXI ст.)” – НАСВ тощо).  

Окремої уваги потребували дослідження досвіду застосування 

підрозділів ЗС України в АТО/ООС (“Досвід застосування військових 

частин (підрозділів) Збройних Сил України в антитерористичній операції 

(2015 рік)” – НУОУ, “Збройний конфлікт на Сході України (2016 рік) 
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(історичний нарис)” – НУОУ, “Досвід застосування Десантно-штурмових 

військ ЗС України в АТО (ООС) на Сході України: уроки та висновки” 

(2014–2018 роки)” – ВА (м. Одеса), “Альбом схем бойових зіткнень 

підрозділів ЗС України з диверсійно-розвідувальними групами незаконних 

збройних формувань у районі проведення АТО в 2015 році” – ВІТІ тощо). 

Поширення воєнно-історичних знань, а також популяризація 

вітчизняної воєнної історії серед курсантів вищих військових навчальних 

закладів здійснювалося і через наукові періодичні видання відповідної 

тематики. В Україні налічувалося чотири наукових видання, внесених до 

переліку фахових видань України у галузі історичних наук відповідно до 

наказів Міністерства освіти і науки України, і низка періодичних видань, що 

публікувалися за сприяння громадських (ветеранських) організацій України. 

Найбільший потенціал у поширенні воєнно-історичних знань серед 

курсантів і слухачів належав вищим військовим навчальним закладам. 

Зокрема, у двох провідних вітчизняних ВВНЗ функціонували “Воєнно-

історичний вісник” Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського і “Військово-науковий вісник” Національної академії 

сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Видання вміщували 

наукові студії з історії України, всесвітньої історії, історії Українського 

війська та сучасних Збройних Сил України, історії розроблення та 

застосування озброєння та військової техніки.  

У справі розвитку воєнно-історичної науки, а також популяризації її 

здобутків серед української молоді провідне місце належало вітчизняним 

науковим та музейним установам. Збірник наукових праць Сторінки воєнної 

історії України Інституту історії України НАН України присвячений 

малодослідженим подіям історії України періоду Другої світової війни, 

різним аспектам життя населення під час окупації: економічним і соціальним 

проблемам, матеріально-побутовому становищу, морально-психологічним 

настроям населення, а також суспільно-політичним та соціокультурним 

процесам воєнної і повоєнної доби. Значна увага у збірнику приділялася 
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джерелознавчим і методологічним аспектам дослідження історії Другої 

світової війни та розвитку історіографії.  

Іще одне наукове видання, тематика якого була присвячена головним 

чином історії Другої світової та німецько-радянської війн, – Військово-

історичний меридіан Національного музею історії України у Другій світовій 

війні Меморіального комплексу. Видання засноване у 2013 році і видавалося 

щоквартально, винятково в електронному вигляді. Серед інших питань, що 

висвітлювалися на сторінках видання – історія локальних війн і збройних 

конфліктів ХХ століття, а також проблеми музеєзнавства.  

Окремої уваги у питанні поширення воєнно-історичних знань серед 

військовослужбовців ЗС України заслуговують видання, які випускали 

громадські організації, засновані науковцями, зокрема істориками. Серед них 

науково-популярний журнал “Воєнна історія” та львівський мілітарний 

альманах “Цитаделя”.  

Журнал “Воєнна історія” був заснований у 2002 році Всеукраїнською 

громадською організацією “Український інститут воєнної історії” спільно із 

Національною академію оборони України (нині – університет), де і видавався 

до 2006 року. Статті видання охоплювали різні напрями дослідження воєнної 

історії, а саме: проблеми методології воєнно-історичної науки, історію війн, 

окремих воєнних кампаній, операцій, досвід застосування збройних сил у 

локальних війнах, збройних конфліктах, миротворчих та антитерористичних 

операціях (у тому числі на Сході України), міжнародне військове 

співробітництво, діяльність видатних історичних діячів, досвід будівництва 

Збройних Сил України, розвиток озброєння і військової техніки, організацію 

підготовки, а також військово-патріотичного виховання офіцерського 

корпусу. 

Львівський мілітарний альманах “Цитаделя”, у свою чергу, був 

заснований у 2009 році благодійним фондом “Філософський проект” для 

висвітлення воєнної історії, адже “воєнні події, активну участь у яких брало 

багато наших співвітчизників, дивним чином відчужуються від нашої історії. … 
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вся мілітарна сфера, саме військо сприймаються як щось стороннє” [178, с. 4]. 

Однак тематика видання обмежувалася воєнною історією лише західних 

областей України від наполеонівських війн до Другої світової війни і майже не 

висвітлювала сучасні події у нашій державі. Кількість випусків наукових 

періодичних видань України на воєнно-історичну тематику наведено у табл. 3.1.  

Таблиця 3.1 

Кількість випусків наукових видань на воєнно-історичну тематику  

та їх доступність у мережі Інтернет (станом на кінець 2019 року) 

 

Воєнно-

історичний 

вісник 

Військово-

науковий 

вісник 

Сторінки 

воєнної 

історії 

України 

Військово-

історичний 

меридіан 

Військово-

історичний 

альманах 

Львівський 

мілітарний 

альманах 

“Цитаделя” 

Воєнна 

історія 

34 30 20 24 26 15 80 

у вільному 

доступі 

(номери 

2011–2016; 

2019) 

у вільному 

доступі 

(номери 

2017–

2018) 

у 

вільному 

доступі 

(номери 

2008–

2018) 

у вільному 

доступі всі 

номери 

у вільному 

доступі всі 

номери 

відсутній у 

вільному 

доступі  

(всі номери 

платні) 

у 

вільному 

доступі 

(номери 

2002–

2012) 

 

Аналіз змісту вітчизняних періодичних видань на воєнно-історичну 

тематику свідчить про їх значний потенціал у поширенні воєнно-історичних 

знань і популяризації воєнної історії України у ході військово-патріотичного 

виховання військовослужбовців ЗС України. Використання періодичних 

наукових видань в освітньому процесі як додаткових джерел пізнання давало 

змогу ознайомити курсантів із результатами сучасних наукових досліджень, 

озброїти знаннями про ті чи інші історичні явища, їх причини та наслідки для 

осмислення сучасних подій, а також сприяло формуванню патріотичної 

свідомості майбутніх офіцерів в умовах триваючої збройної агресії проти 

України. Крім того, курсанти – учасники бойових дій також виступали 

носіями воєнно-історичних знань – їх участь у наукових конференціях, 

семінарах, круглих столах, що проводилися у вищих військових навчальних 

закладах, сприяла поширенню прикладів усної історії у збірниках матеріалів 

конференцій. У ході аналізу зазначених видань було виявлено низку 
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особливостей у використанні періодичних видань на воєнно-історичну 

тематику у справі військово-патріотичного виховання, а саме:  

висвітлення збройної агресії Російської Федерації проти України, а 

також подій, пов’язаних із окупацією Автономної Республіки Крим, 

переважно виданнями вищих військових навчальних закладів; 

посилення національно-патріотичної складової наукових періодичних 

видань, спрямованість на розвінчування радянських, а також російських 

кліше та стереотипів щодо воєнної історії України; 

доступність майже усіх воєнно-історичних періодичних видань 

України через мережу Інтернет. 

Водночас результати опитування, проведеного у НУОУ імені Івана 

Черняховського, свідчать, що не більше 20% курсантів отримують воєнно-

історичні знання через наукову або художню літературу. Так, у 

позааудиторний час лише 20% курсантів 1 курсу та 16% курсантів 2 курсу 

самостійно ознайомлювалися із науковою, науково-популярною, художньою 

літературою на воєнно-історичну тематику. При цьому у позанавчальний час 

переважна більшість курсантів (60% курсантів 1 курсу, 75% курсантів 

2 курсу) віддавала перевагу кіно- та телепродукції воєнно-історичного 

спрямування [Додаток Б]. 

Разом з тим у період 2014–2019 років посилення військово-

патріотичного виховання особового складу ЗС України через використання 

прикладів дій військовослужбовців у ході антитерористичної операції, 

видатних історичних дат та подій української історії стало одним із 

пріоритетних завдань органів військового управління [86]. В умовах збройної 

агресії рівень засвоєння знань з історії України та її війська на різних етапах 

історичного розвитку виступає одним із критеріїв військово-патріотичного 

виховання майбутніх офіцерів Збройних Сил України та основа їх 

національно-патріотичної свідомості [147, с. 14; 151, с. 81]. Так, більше 

половини курсантів НУОУ (56% курсантів 1 курсу, 58% – 2 курсу) вважали, 
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що знання з воєнної історії сприяють формуванню патріотизму військових 

фахівців [Додаток Б].  

Посилення патріотизму майбутніх військових фахівців через засвоєння 

воєнно-історичних знань стало актуальним завданням вітчизняної військової 

освіти, адже доведення до курсантів ВВНЗ основ утвердження української 

державності, пропагування та популяризація традицій самобутності 

українського народу, героїки боротьби за незалежність здійснюється через 

інтерпретацію історичних знань [179, с. 130]. Розуміння курсантами 

закономірностей суспільного розвитку, необхідності виконання 

патріотичного обов’язку перед українським народом здійснювалося саме у 

ході вивчення історичних дисциплін [158, с. 63]. При цьому формування 

патріотичних почуттів через вивчення історії може ускладнюватися, якщо 

використовуються суперечливі історичні факти, особливо коли окремі з них 

мають неоднозначне трактування у різних регіонах держави [144, с. 61]. 

З іншого боку, формуванню емоційного компонента, виробленню оцінки тих 

чи інших подій має приділятися більше уваги, а не лише засвоєнню воєнно-

історичних знань [149, с. 438].  

Системні воєнно-історичні знання майбутні офіцери Збройних Сил 

України мали змогу отримувати під час вивчення дисциплін “Історія України 

та української культури”, “Історія України та українського війська”, “Історія 

війн та воєнного мистецтва (у тому числі історія українського війська)” у 

вищих військових навчальних закладах України. З огляду на це у 2017 році за 

ініціативи кафедри історії війн і воєнного мистецтва НУОУ імені Івана 

Черняховського представники Воєнно-наукового управління Генерального 

штабу ЗС України здійснили перевірку стану воєнно-історичної роботи у 

ВВНЗ, зокрема щодо: організації навчального процесу у частині вивчення 

курсантами воєнної історії, розроблення матеріалів на воєнно-історичну 

тематику для їх використання в освітньому процесі, проведення воєнно-

історичних конференцій, семінарів та круглих столів, впровадження 
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результатів воєнно-історичних досліджень в експозиційну та просвітницьку 

роботу музеїв (кімнат) бойової слави закладів. 

Відповідно до вимог наказу Міністерства оборони України від 

№ 216 на викладання дисципліни “Історія війн та воєнного мистецтва” 

відводилося 45 академічних годин [74]. У закладах, що підлягали 

моніторингу, бюджет навчального часу за зазначеною дисципліною було 

встановлено відповідно до цього мінімуму: 30 годин склали аудиторні 

заняття (лекції, семінари, групові заняття) та 15 годин – самостійна 

підготовка курсантів. 

Зокрема, до робочої програми дисципліни “Історія війн та воєнного 

мистецтва” (у тому числі історія українського війська) у Військовій академії 

(м. Одеса) у змістовий модуль “Історія та розвиток воєнного мистецтва 

українського війська (від Карпатської Січі до сьогодення)” було включено 

заняття (6 годин: 2 лекційних, 2 семінарських, 2 самостійних) на тему 

“Збройні Сили України в умовах незалежної держави”, що передбачало 

вивчення таких питань: розбудова Збройних Сил України в умовах 

незалежної держави; досвід проведення антитерористичної операції в умовах 

гібридної війни [117]. 

У свою чергу, у Харківському університеті Повітряних Сил і 

Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації у межах 

дисципліни 3 години (дві лекційних, одна самостійна) було відведено на 

заняття “Гібридна війна в Україні”, що включало вивчення таких питань: 

гібридна війна, досвід проведення АТО та її вплив на воєнне мистецтво в 

Україні; вклад Українського народу в розвиток сучасного воєнного 

мистецтва [118; 119]. 

Винятком стала лише Національна академія сухопутних військ 

імені гетьмана Петра Сагайдачного, де бюджет навчального часу склав 

90 годин. Наприклад, розвиток воєнного мистецтва за досвідом локальних 

війн та збройних конфліктів після Другої світової війни викладався лише 

9 годин, з яких 3 години відводилося на самостійну роботу. Водночас в 
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академії на вивчення відповідних тем виділялося 43 години, де на окремих 

заняттях курсанти вивчали війни у Кореї, В’єтнамі, Афганістані, Перській 

затоці, Югославії, Іраку, Чечні, а також воєнне мистецтво в ході проведення 

антитерористичної операції на Сході України [83].  

Події збройної агресії проти України знайшли своє відображення і у 

рамках викладання дисципліни “Історія України та української культури”, на 

вивчення якої відводилося 90 годин навчального часу (з них 60 годин – 

аудиторних, 30 годин – самостійної роботи). Зокрема, у Військовій академії 

(м. Одеса) в межах змістового модуля “Історія України з середини XVII ст. 

до сучасності” дві години навчального часу було заплановано на лекційне 

заняття на тему “Розвиток суспільно-політичного життя в незалежній 

Україні”, що включало вивчення проблематики українських Майданів 

2004, 2013–2014 рр., причин регіонального сепаратизму в Україні; окупації 

Криму Росією та розв’язання нею війни на Сході України; особливостей 

сучасного та традиційних форм російського експансіонізму (на історичному 

досвіді). Крім того, робочою програмою із зазначеної дисципліни 

передбачалося заняття, присвячене вивченню методичних засад проведення 

заходів інформаційно-пропагандистського забезпечення з історичних питань 

як складової військово-патріотичного виховання [120]. 

У Національному університеті оборони України імені Івана 

Черняховського, у свою чергу, обсяг навчальної дисципліни “Історія України 

та української культури” складав 90 годин, із них 54 години – під 

керівництвом викладача, 36 годин – самостійних занять. Зокрема, у межах 

теми “Україна незалежна, суверенна держава” було передбачено такі заняття: 

“Україна 2014 р.: цивілізаційний вибір”, що включало вивчення питань, 

присвячених Революції гідності, анексії Криму та окупації Сходу України 

Російською Федерацією; “Війна за суверенітет і державну незалежність”, що 

передбачало вивчення проблем відновлення Збройних Сил України, 

діяльності добровольців та волонтерів під час антитерористичної 

операції/операції Об’єднаних сил. Проблема гібридної війни та досвід 
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проведення АТО та її вплив на воєнне мистецтво в Україні знайшли своє 

відображення у переліку типових питань для проведення екзамену з 

дисципліни [121]. Крім того, для слухачів, курсантів закладу було розроблено 

факультативний курс “Військова справа на теренах України” (30 год., з яких 

під керівництвом викладача – 12 год.), зокрема для поглибленого вивчення 

участі Збройних Сил України у відсічі та стримуванні російської агресії. 

У цілому, в університеті вплив на свідомість особового складу 

здійснювався на засадах історії державотворення України та національної 

воєнної історії під час проведення навчальних занять з різними категоріями 

військовослужбовців. До навчальних планів та програм було внесено низку 

змін з урахуванням гібридної війни з Росією та інших інформаційних 

викликів сьогодення [88, Додаток М]. 

Водночас в Інституті Військово-Морських Сил Національного 

університету “Одеська морська академія” на навчальну дисципліну “Історія 

України та українського війська” навчальними планами було передбачено 

120 годин, із них 60 годин аудиторних занять (30 лекційних та 30 практичних 

занять) та 60 годин самостійних [83]. Крім того, щодня під час навчальних 

занять викладачі закладу проводили оперативне інформування за 

матеріалами Інформаційного бюлетеня, розробленого у Головному 

управлінні морально-психологічного забезпечення, про події у світі та 

Україні, визначні історичні дати тощо. 

Відповідно до робочої навчальної програми дисципліни “Історія війн та 

воєнного мистецтва” Житомирського військового інституту імені 

С. П. Корольова в рамках теми “Основні локальні війни та збройні конфлікти 

після Другої світової війни i розвиток воєнного мистецтва в них” 

розглядалися особливості ведення бойових дій Збройних Сил України в 

районі проведення АТО. Водночас програма 2019 року вже включала 

(лекційні заняття – 3 аудиторних години, семінарські заняття – 7 аудиторних 

годин) більш деталізовану тематику занять, що передбачали вивчення таких 

питань: гібридна війна РФ проти України; анексія Криму та початок АТО, 
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особливості бойових дій в ході АТО та ООС; масоване вторгнення 

регулярних військ РФ на Донбас, створення добровольчих військових 

формувань та їх роль в ході бойових дій, особливості застосування новітніх 

зразків техніки та озброєння в ході бойових дій; оборона Донецького 

аеропорту, особливості ведення бойових дій; Іловайський котел; бойові дії в 

районах Дебальцевого та Світлодарської дуги; Азовське море як вузол 

протиріччя між РФ та Україною [122]. Водночас було змінено підходи до 

висвітлення тематики Другої світової війни, зокрема відмова від вживання 

терміна “Велика вітчизняна війна”. 

Результати перевірки також засвідчили, що у закладах, які підлягали 

моніторингу, були відсутні кафедри воєнної історії та предметно-методичні 

комісії з історії війн і воєнного мистецтва, а викладання дисципліни “Історія 

війн та воєнного мистецтва (у тому числі історія українського війська)” 

здійснювалося на кафедрах тактики викладачами цієї же кафедри, які не 

завжди були фахівцями у галузі історії. Крім того, було виявлено проблему 

навчально-матеріального забезпечення викладання дисципліни, а саме: 

відсутність єдиного підручника з історії війн і воєнного мистецтва, 

недостатню кількість сучасних посібників, методичних рекомендацій, 

відеоматеріалів тощо [83]. Крім того, окремі вітчизняні фахівці вказували на 

агітаційно-пропагандистський характер, ніж воєнно-історичний, змісту 

окремих матеріалів, що пропонувалися для вивчення курсантам [168, с. 51]. 

Питання відсутності єдиного підручника для викладання у вищих 

військових навчальних закладах дисципліни “Історія війн і воєнного 

мистецтва” неодноразово порушувалося вітчизняними педагогами та 

науковцями [154 с. 27; 167, с. 144; 168, с. 52]. Зокрема, у Національному 

університеті оборони України було проведено семінар та круглий стіл, 

присвячені цій проблемі, із залученням представників усіх вищих військових 

навчальних закладів України [106]. У свою чергу, у науково-практичному 

семінарі на тему “Вироблення єдиних підходів щодо викладання воєнно-

історичних дисциплін у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) та видання підручників з історії 
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війн і воєнного мистецтва”, що відбувся 26 червня 2018 року взяли участь 

представники Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил 

України, наукові та науково-педагогічні працівники вищих військових 

навчальних закладів України, які залучалися до викладання воєнно-

історичних дисциплін, представники від країн НАТО і громадських 

організацій України. У ході семінару було обговорено стан викладання 

воєнно-історичних дисциплін у вищих військових навчальних закладах 

України, вироблено єдині підходи щодо змісту навчальних дисциплін та 

структури єдиного підручника для підготовки фахівців тактичного рівня, 

погляди на розв’язання проблем наукового та методичного забезпечення 

освітнього процесу, враховуючи досвід застосування військ (сил) під час 

антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил.  

У листопаді 2018 року було проведено круглий стіл на тему 

“Викладання воєнної історії у ВВНЗ. Проблеми та шляхи їх вирішення”. У 

цілому, органи військового управління визначали розроблення єдиного 

посібника, підручника з історії війн та воєнного мистецтва для курсантів 

вищих військових навчальних закладів пріоритетним завданням [108]. 

Зокрема, такий підручник був розроблений фахівцями у галузі воєнної історії 

Національного університету оборони України спільно з Національною 

академією сухопутних військ.Також на питання вивчення воєнної історії 

курсантами вищих військових навчальних закладів, оновлення змісту 

підручників з воєнно-історичних дисциплін, діяльність структур, на які 

покладалися завдання із воєнно-історичних досліджень, зверталася увага і з 

боку громадськості [Додаток Ж].  

У цілому, за результатами моніторингу начальникам вищих військових 

навчальних закладів доручалося створити предметно-методичні комісії з 

питань воєнної історії, враховуючи досвід Національної академії сухопутних 

військ імені гетьмана Сагайдачного, опрацювати питання щодо перегляду та 

збільшення бюджету навчального часу за дисципліною “Історія війн і 

воєнного мистецтва (у тому числі історія українського війська)”  
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з 2018–2019 навчального року; передбачити виконання курсантами курсових, 

дипломних робіт з питань воєнної історії [108]. 

Разом із тим, на думку вітчизняних воєнних істориків І. Фурмана і 

В. Рєзніка, курсанти практично не володіли системними знаннями із 

всесвітньої та вітчизняної історії, що зумовлювалося недостатніми знаннями, 

засвоєними у закладах середньої освіти. Так, 67% опитаних курсантів 1 курсу 

та 50% курсантів 2 курсу НУОУ найвизначнішою постаттю у воєнній історії 

України назвали лише Б. Хмельницького, майже третина опитаних вагалися 

відповісти [Додаток Б]. Не менш суттєвою проблемою військові педагоги 

вважали також слабкі аналітичні вміння курсантів (слухачів), наприклад 

виявляти причинно-наслідкові зв’язки між подіями тощо [168, с. 49]. 

Питання поліпшення якості підготовки підручників, їх відповідності 

сучасним змінам у суспільно-політичній обстановці і висвітлення подій 

новітньої історії України набуло особливого значення. На замовлення 

Міністерства освіти і науки України фахівці Національного університету 

оборони України (науково-дослідного центру воєнної історії, кафедри історії 

війн і воєнного мистецтва) здійснили експертизу підручників “Історія 

України (рівень стандарту)”, “Історія України (профільний рівень)”, 

“Всесвітня історія (рівень стандарту)”, “Всесвітня історія (профільний 

рівень)”, “Історія: Україна і світ (інтегрований курс, рівень стандарту)” для 

11 класу закладів загальної середньої освіти [125], у частині, що стосується 

збройного конфлікту на Сході України. Крім того, на замовлення 

Адміністрації Президента України фахівці науково-дослідного центру 

воєнної історії підготували інформаційно-довідкові матеріали щодо 

хронології подій 2014–2019 років, що відбувалися в Автономній Республіці 

Крим та під час проведення АТО/ООС на Сході України. Відповідні 

матеріали були розіслані органам управління освіти, закладам освіти для 

використання на уроках історії України, а також під час організації і 

проведення виховних заходів військово-патріотичного спрямування [126]. 
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Водночас, не менш важливого значення набуло підтримання належного 

рівня патріотичного виховання серед офіцерів – науково-педагогічних 

працівників вищих військових навчальних закладів через заняття з 

національно-патріотичної підготовки. Їх мета полягала у доведенні до 

особового складу основ утвердження української державності, що своїм 

змістом формують розуміння історичних та суспільно-політичних процесів у 

державі, розвивають національні і громадянські світоглядні позиції, ціннісні 

орієнтації, мотивацію до військово-професійної діяльності, сприяють 

пропагуванню та популяризації традицій українського народу, героїки 

боротьби за незалежність, територіальну цілісність України; формуванні 

національно-патріотичної свідомості особового складу Збройних Сил 

України, морально-психологічної готовності до виконання бойових завдань із 

захисту незалежності та територіальної цілісності України на основі 

світоглядних установок, національних цінностей і традицій; захисті 

особового складу від негативного інформаційно-психологічного впливу [99]. 

Заняття проводилися з усіма категоріями військовослужбовців у 

мирний час протягом 10 місяців навчання (з січня по жовтень), упродовж 

листопада, грудня – проведення контрольних занять та підготовка до початку 

навчання, в особливий період – протягом усього періоду. Загальна кількість 

годин, що виділялася на проведення занять з національно-патріотичної 

підготовки у навчальному році для офіцерського складу вищих військових 

навчальних закладів складала 10 годин, один раз на місяць, тривалістю у 

мирний час до 50 хвилин, в особливий період – до 20 хвилин [99]. 

Зокрема, календарний план проведення занять з національно-

патріотичної підготовки Військової академії (м. Одеса) передбачав 

теми воєнно-історичного спрямування: “1939–1945 роки: участь українців 

у бойових діях на фронтах Другої світової війни та у Русі опору”, 

“Бої за визволення Донбасу від російсько-окупаційних військ – липень 

2014 (до 3-ї річниці визволення Слов’янська, Краматорська, Сєверодонецька 

та інших населених пунктів Донбасу)”, “Особливості воєнного мистецтва 
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Української Повстанської армії. Тактика “малої війни” (до 75-річчя 

створення УПА) тощо [183; 184]. 

Не менш важивого значення в рамках національно-патріотичної 

підготовки набуло доведення до військовослужбовців основ медіа грамотності, 

зокрема розгляд маніпулятивних технологій, які використовує противник для 

погіршення іміджу Збройних Сил України в українському суспільстві, 

формування у військовослужбовців недовіри до командирів тощо [87]. 

Налагодження у 2017 році системної воєнно-історичної роботи у 

Збройних Силах України через розроблення нормативно-правової бази, що 

визначала її організаційні основи [103], щорічних планів її здійснення 

[105; 106] сприяло планомірному використанню воєнно-історичних знань, а 

також практичного досвіду застосування Збройних Сил України на 

сучасному етапі у військово-патріотичному вихованні військовослужбовців. 

Військово-патріотичне виховання у вищих військових навчальних закладах 

упродовж 2014–2018 років розглядалося у межах основних видів воєнно-

історичної роботи у Збройних Силах України, до яких належали воєнно-

історичні конференції, семінари, круглі столи та лекції, воєнно-наукова 

робота слухачів (курсантів) у галузі воєнної історії, узагальнення і 

поширення передового досвіду підготовки та застосування військ (сил) 

збройних сил, воєнно-історичний опис операцій (бойових дій) тощо. 

Воєнно-історичні конференції, семінари проводилися з метою 

висвітлення обставин та деталей воєнно-історичних подій: боїв, битв, 

операцій, ювілеїв військових діячів, бойового шляху військової частини 

(підрозділу) тощо. Проведення наукових, науково-практичних та військово-

історичних конференцій, семінарів, круглих столів у досліджуваний період 

спрямовувалося на розширення світогляду курсантів, розуміння ними подій 

минулого, зокрема збройних конфліктів сучасності. Відповідно до щорічних 

Планів воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України у військових 

навчальних закладах у 2017 році було заплановано проведення 7 конференцій 

на воєнно-історичну тематику, у 2018 – 5, у 2019 – 6 (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Кількість конференцій на воєнно-історичну тематику,  

запланованих у ВВНЗ України (2017–2019) 

Рік 

Заклад 
НУОУ НАСВ ХНУПС ВІКНУ 

ВА 

(м. Одеса) 

ІВМС НУ 

“ОМА” 

2017 1 3 2 – 1 – 

2018 1 2 – 1 – 1 

2019 1 2 – 1 – 2 

 

Тематика конференцій була присвячена різноманітним аспектам історії 

України, зокрема проблематиці національно-визвольних змагань, а також 

розвитку воєнного мистецтва, озброєння і військової техніки, військовій справі та 

діяльності військових формувань на теренах України від давніх часів до 

сьогодення. При цьому важливою особливістю заходів стала можливість 

оприлюднення наукових публікацій курсантами вищих військових навчальних 

закладів за досвідом їх участі в антитерористичній операції/операції Об’єднаних 

сил. Окремий інтерес становили курсантські конференції та конкурси наукових 

робіт воєнно-історичного спрямування (наприклад, “Мужність та героїзм 

українських воїнів в антитерористичній операції на Сході України” – ХНУПС, 

“Українське військо в боротьбі за державність (до 100-ліття подій Української 

національної революції” – НАСВ тощо). Водночас у вищих військових 

навчальних закладах істотно збільшилась кількість семінарів і круглих столів. 

Якщо у 2017 році було проведено один семінар і два круглі столи, то відповідно 

до плану воєнно-історичної роботи на 2018 рік було заплановано більше 

подібних заходів (табл. 3.3).  

Окремої уваги у контексті військово-патріотичного виховання 

заслуговували семінари і круглі столи із залученням курсантів. Зокрема, у 

2017 році у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана 

Кожедуба було проведено 2 міжвузівські круглі столи зі студентами і курсантами 

на воєнно-історичну тематику періоду Другої світової війни (“Друга світова війна: 

сучасний погляд”), а також сучасної воєнної історії України (“Оборона аеропорту: 

історія героїзму та уроки мужності”). 
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Таблиця 3.3 

Кількість семінарів, круглих столів на воєнно-історичну тематику, 

запланованих у ВВНЗ України (2017–2019) 

 

Рік 

 

 

Заклад 
Н

У
О

У
 

Н
А

С
В

 

Х
Н

У
П

С
 

В
ІК

Н
У

 

В
А

 

(О
д
ес

а)
 

ІВ
М

С
 Н

У
 

“О
М

А
”
 

В
ІТ

І 

Ж
В

І 

В
ІТ

В
 Н

Т
У

 

“Х
П

І”
 

Семінари 

2017 1 – – – – – – – – 

2018 2 – – – – – – 1 1 

2019 2 – – – 4 1 – – – 

Круглі столи 

2017 – – 1 – 1 – – – – 

2018 – – – 1 – – 1 1 1 

2019 – – – – – 1 2 1 – 

 

Проведення урочистих заходів та святкувань з нагоди визначних дат 

історії України, у тому числі воєнної, окремих постатей, пов’язаних зі 

Збройними Силами України, набуло важливого значення у військово-

патріотичному вихованні майбутніх офіцерів ЗС України, особливо після 

оновлення комплексу військово-професійних свят. З нагоди 24-ї річниці 

Збройних Сил України від начальників вищих військових навчальних 

закладів вимагалося провести урочисті збори, церемонії нагородження та 

святкові концерти, покладання квітів до меморіальних місць героям АТО, 

організувати тематичні військово-патріотичні заходи (цикл бесід про історію 

вітчизняного військового будівництва, кінолекторії, фотовиставки, 

колективні зустрічі з учасниками АТО тощо), забезпечити участь курсантів в 

урочистих заходах у Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України. 

Так, до заходу залучалося по 50 осіб від вищих військових навчальних 

закладів, розташованих у Києві – ВІКНУ та ВІТІ [79]. Наймасштабнішим 

заходом за участю курсантів вищих військових навчальних закладів (зокрема 

курсанток ВІКНУ та ВІТІ) став парад військ “Марш Нової Армії”, 

присвячений 27-й річниці незалежності України та 100-річчю відродження 

української державності [133, с. 96]. 
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Рекомендації Міністерства оборони щодо організації заходів, 

пов’язаних із відзначенням у Збройних Силах України Дня Соборності 

України, у вищих військових навчальних закладах, у свою чергу, 

передбачали: 

проведення інформаційних та інших тематичних заходів із залученням 

керівного складу військових вузів, наукових установ, науковців, істориків, 

учасників бойових дій на Сході України у 2014–2017 роках; 

здійснення заходів у музеях та музейних утвореннях закладів із 

доведенням до особового складу прикладів героїзму і звитяги українців, 

громадян інших держав, які боролися у різні історичні періоди за єдність 

української держави та проти російської експансії, проведенням історичних 

паралелей між подіями першої половини XX та XXI століть в історії України; 

організацію тематичних виставок у закладах культури Збройних Сил 

України з демонстрацією копії Універсалу Директорії Української Народної 

Республіки про злуку з Західноукраїнською Народною Республікою (Акта 

злуки) 22 січня 1919 року; 

забезпечення участі особового складу у заходах (покладаннях квітів, 

церемоніях відкриття меморіалів, пам’ятників, пам’ятних знаків тощо) за 

планами місцевих адміністрацій із залученням представників органів 

місцевого самоврядування та громадськості; 

видання у вищих військових навчальних закладах науково-

популярних публікацій, присвячених тематиці Української революції  

1917–1919 років [76]. 

Крім того, після початку збройного конфлікту у систему виховних 

заходів Збройних Сил України було упроваджено нові, пов’язані з сучасною 

воєнною історією України: вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, 

зустрічі курсантів з випускниками, які брали участь в антитерористичній 

операції, відвідування поранених військовослужбовців, участь в акціях на 

підтримку ветеранів АТО/ООС тощо [157, с. 282]. Зокрема, курсанти 

Військової академії (м. Одеса) у 2017 році, окрім традиційних заходів, 
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присвячених Дню Соборності України, Дню учасника бойових дій на 

території інших держав, 72-й річниці визволення Одеси, Дню Перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні, відвідували фотовиставку “242 дні 

Героїчної оборони ДАП”, взяли участь у зустрічі із військовослужбовцями та 

добровольцями – учасниками бойових дій на Сході України, з нагоди  

3-ї річниці початку антитерористичної операції. У свою чергу, 22% курсантів 

1 курсу і 42% курсантів 2 курсу НУОУ брали участь у зустрічах, бесідах із 

учасниками антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил на Сході 

України, іншими учасниками боротьби за українську державність 

[Додаток Б]. 

Не менш важливим видом воєнно-історичної роботи у вищих 

військових навчальних закладах була воєнно-наукова робота курсантів для 

підвищення рівня методичної підготовки курсантів, набуття ними навичок 

воєнно-історичної роботи, розвитку наукового мислення, вироблення 

творчого підходу до підготовки та застосування військ (сил) [103]. У 

2017 році курсанти Військової академії (м. Одеса) – члени курсантського 

наукового гуртка кафедри тактики та загальновійськових дисциплін брали 

участь у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт за темами: “Героїчна оборона Одеси – перлина воєнного мистецтва”, 

“Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний – видатний полководець та 

державний діяч”. 

Дослідження різних аспектів воєнної історії України, у тому числі 

періоду Другої світової війни, біографії українських військово-політичних 

діячів (“Михайло Грушевський видатний політичний громадський і 

державний діяч”, “Утворення та діяльність Української Центральної Ради”, 

“Оборона Одеси 5 серпня – 16 жовтня 1941 р.”, “Дії тилової служби під час 

оборони Одеси”, “Дії артилерійських підрозділів в обороні Одеси”, 

“Дії партизанських загонів під час окупації Одеси” тощо) курсанти академії 

здійснювали у рамках військово-історичного гуртка на кафедрі гуманітарних 

та соціально-економічних дисциплін. Крім того, у 2017 році в академії було 
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проведено конкурс на кращий реферат серед курсантів закладу на тему 

“Одеса – місто Герой”, присвячений подіям Другої світової війни, зокрема 

обороні Одеси та її визволенню у квітні 1944 року. Тематика рефератів 

визначалася за напрямами підготовки: особливості озброєння та військової 

техніки, тилового забезпечення ведення операцій у Другій світовій війні, 

історичний досвід військової освіти та підготовки військових фахівців 

одеських військових училищ в роки Другої світової війни тощо.  

Значний інтерес становили заходи військово-патріотичного виховання 

курсантів вищих військових навчальних закладів. У цьому напрямі планом 

воєнно-історичної роботи на 2017 рік передбачалося проведення виставки 

літератури “Сучасні герої українського війська” (ВА м. (Одеса) [105]. План 

воєнно-історичної роботи на 2018 рік передбачав уже 21 захід військово-

патріотичного виховання особового складу Збройних Сил України, що у 

контексті роботи із курсантами вищих військових навчальних закладів 

передбачали: організацію та проведення заходів з вшанування пам’ятних дат 

історії України (усі ВВНЗ); розроблення та затвердження планів спільної 

шефської роботи між ВВНЗ та загальноосвітніми закладами, укладання з 

ними договорів про співпрацю (усі ВВНЗ); проведення військово-історичних 

екскурсій (усі ВВНЗ); створення меморіалу пам’яті загиблим учасникам 

АТО – випускникам Одеської військової школи (ВА м. (Одеса) [106]. 

У 2019 році заходів військово-патріотичного виховання у вищих 

військових навчальних закладах було заплановано менше: проведення 

фотовиставки героям Майдану, учасникам АТО на тему: “Ви жертвою в бою 

нерівним лягли з любов’ю до свого народу” (ВІТІ), відкриття експозиції 

“Герої серед нас”, присвяченої курсантам – учасникам АТО (ІВМС НУ 

“ОМА”), встановлення пам’ятника героям АТО (НТУ “ХПІ”) [107]. 

Поширення набули поїздки та екскурсії до місць історичних боїв, 

відвідування меморіальних комплексів, пам’ятників і монументів героям 

боротьби за українську державність різних історичних періодів. 

25% курсантів 2 курсу НУОУ за період навчання брали участь у воєнно-
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історичних поїздках на місця знакових подій у воєнній історії України. У 

2017 році курсанти – члени воєнно-наукового гуртка кафедри соціально-

гуманітарних та загальновійськових дисциплін Інституту Військово-

Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 

відвідували комплекс “Холодний Яр”, брали участь у зустрічі з колишнім 

вояком Української повстанської армії. З 27 по 29 січня 2018 року 

Міністерство оборони України за участю військово-політичного керівництва 

держави та делегацій 29 закладів освіти військового (військово-спортивного) 

профілю організувало на території філії Національного військово-

історичного музею України – Меморіального комплексу “Пам’яті Героїв 

Крут” комплекс меморіальних заходів із відзначення 100-річчя бою під 

Крутами [133, с. 95].  

Особовий склад вищих військових навчальних закладів також 

долучався до військово-патріотичного виховання молоді, зокрема учнівської 

Так, особовий склад Інституту Військово-Морських Сил Національного 

університету “Одеська морська академія” протягом 2015–2016 навчального 

року провів 45 бесід патріотичного спрямування з учнями закладів середньої 

освіти, ліцеїстами ліцеїв із посиленою військовою та фізичною підготовкою, 

а також солдатами строкової служби, з них три бесіди провели курсанти 

інституту. З них на воєнно-історичну тематику (“УПА – непереможна 

партизанська армія українців!”, “День захисника України – наше свято!”, 

“День Збройних Сил України: чи є українцям ким пишатися?”) – 22 заняття, з 

яких 3 провели курсанти. У свою чергу, упродовж 2016–2017 навчального 

року було проведено 108 бесід, у тому числі 13 бесід провели курсанти. З них 

на воєнно-історичну тематику (“Герої Крут – вас не забути!”, “Герої Крут та 

День незалежності і соборності України”, “Історія українського війська”, 

“Визвольні змагання українського народу”, “8 травня – День пам’яті та 

примирення”) – 80 бесід, з яких 7 бесід провели курсанти інституту. 

Актуальності у Збройних Силах України набуло узагальнення та 

вивчення досвіду бойових дій для подальшого впровадження в освітній процес 
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та використання в інтересах військово-патріотичного виховання 

військовослужбовців. У вересні–листопаді 2014 року на доручення 

заступника Міністра оборони України робоча група з представників 

Департаменту військової освіти та науки та Національного університету 

оборони України вивчила стан справ щодо впровадження в освітній процес 

вищих військових навчальних закладів досвіду антитерористичної операції 

для підвищення ефективності підготовки військових фахівців, зокрема 

внесення змін до навчальних планів та програм [1, арк. 63]. У ході освітнього 

процесу особливу увагу почали приділяти курсантам випускних курсів: 

проводилися факультативні заняття за окремою тематикою досвіду АТО, для 

проведення занять залучали військовослужбовців – учасників бойових дій на 

Сході України, корегувалася тематика дипломних та магістерських робіт 

[1, арк. 64, 65].  

Збір матеріалів, пов’язаних із досвідом АТО, здійснювався через 

узагальнення та аналітичне оброблення інформації, що надходила з 

Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗС України, через 

особовий склад закладів, який відряджався у район проведення 

антитерористичної операції, а також через випускників, які брали участь у 

бойових діях [1, арк. 63]. Так, в освітньому процесі Інституту Військово-

Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 

почали використовувати методичні та науково-практичні матеріали, 

узагальнені Генеральним штабом Збройних Сил України та Командуванням 

Військово-Морських Сил Збройних Сил України; проводити заняття з 

загальновійськової підготовки під керівництвом викладачів, які отримали 

бойовий досвід, обсяг практичної складової було збільшено до 60%.  

Таким чином, приведення змісту військової освіти у відповідність до 

потреб та сучасних завдань Збройних Сил України з урахуванням досвіду 

антитерористичної операції стало важливим елементом підвищення якості 

підготовки військових фахівців [66]. Усього протягом липня–листопада 

2014 року у вищих військових навчальних закладах було розроблено понад 
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90 пам’яток і методичних рекомендацій по досвіду АТО для випускників 

закладів. Водночас більшість матеріалів носили переважно узагальнений 

характер і не майже не містили конкретних практичних прикладів, що могли 

бути корисними для випускників [1, арк. 65]. 

Значний виховний вплив на курсантів вищих військових навчальних 

закладів у досліджуваний період належав заходам із увічнення пам’яті 

військовослужбовців, які загинули під час виконання завдань у районі 

проведення антитерористичної операції/операції Об’єднаних Сил. 

Необхідність створення спеціальних місць для проведення церемоніалу 

із вшанування пам’яті військовослужбовців Збройних Сил України, які 

загинули під час виконання завдань на Сході України, зумовило прийняття у 

2017 році Міністром оборони України рішення про створення Зали Пам’яті, 

що була урочисто відкрита 14 жовтня 2018 року за участю військово-

політичного керівництва держави. У меморіальному об’єкті було розміщено 

назви населених пунктів, навколо яких точились найбільші бої під час відсічі 

збройної агресії Російської Федерації проти України на Сході України, 

прізвища та ініціали військовослужбовців Збройних Сил України, які 

загинули впродовж 1992–2019 років, а також назви міжнародних 

миротворчих операцій, де брали участь контингенти Збройних Сил України, 

та в яких загинули українські військовослужбовці. Дані про загиблих було 

вміщено у Книгу пам’яті, заснування якої стало “проявом глибокої шани до 

військовослужбовців Збройних Сил України, які ціною власного життя 

виконали службовий обов’язок, виявили мужність і героїзм, незламність духу 

і залишились вірними військовій присязі”. Книга пам’яті покликана у першу 

чергу виховувати патріотизм та почуття національної гідності і особистої 

відповідальності за захист Батьківщини у кожного громадянина України. 

Відповідно до порядку щоденного проведення заходів до ритуалу 

залучався особовий склад вищих військових навчальних закладів, навчальних 

підрозділів закладів вищої освіти, а також Київського військового ліцею 

імені Івана Богуна [69]. На виконання Указу Президента України від 
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23 серпня 2019 року № 621 “Про День пам’яті захисників України, які 

загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 

України” визначено щорічно 29 серпня проводити заходи щодо вшанування 

пам’яті військовослужбовців Збройних Сил України у Меморіальному 

комплексі Міністерства оборони України із залученням військового 

керівництва, а також керівників вищих військових навчальних закладів, а 

також у самих ВВНЗ із залученням їх особового складу [70]. Таким чином, у 

діяльність курсантських колективів було запроваджено ритуал ранкового 

вшанування пам’яті у Меморіальному комплексі вшанування пам’яті на 

території Міністерства оборони України [Додаток C.1.]. 

Водночас на території вищих військових навчальних закладів були 

відкриті меморіали, меморіальні дошки, пам’ятники, на честь випускників, 

які загинули під час виконання завдань під час збройного конфлікту на 

Сході України [Додаток Р]. Так, на Алеї Героїв Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації було відкрито Меморіал загиблим 

випускникам, встановлено пам’ятник випускнику 2000-го року,  

генерал-майору М. М. Шаповалу, який загинув у наслідок терористичного 

акту тощо [65]. 

У кімнатах традицій факультету військової підготовки імені Верховної 

Ради України НТУ “ХПІ” було встановлено куточки з висвітленням подій 

антитерористичної операції та інформації про військовослужбовців, які 

навчалися на факультеті, розміщено стенди з описом дій випускників, 

удостоєних звання “Герой України”. Також за ініціативи курсантів у 

курсантському гуртожитку було сформовано куточок Слави Героя на знак 

поваги до мужності, героїзму та самопожертви капітана Олександра 

Лавренка, який був довічно зарахований до списку факультету. Крім того, до 

списків військових частин та вищих військових навчальних закладів України 

було навічно зараховано 332 військовослужбовці [130, с. 66]. 

Актуальним завданням стало оновлення наочної агітації (плакатів, 

стендів, білбордів, лайтбоксів, панно, архітектурних споруд, конструкцій 
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архітектурно-художніх елементів тощо) у вищих військових навчальних 

закладах. Важливим аспектом було утвердження спадкоємності сучасних 

збройних сил від українських збройних формувань попередніх історичних 

періодів, відображення образу військовослужбовця Збройних Сил України як 

захисника незалежності та територіальної цілісності держави, а також 

недопущення використання в наочності історичних постатей імперського 

минулого, які проводили політику придушення українського 

державотворення та національно-визвольних змагань [100; 101]. Крім того, 

приведення наочної агітації та символіки на території вищих військових 

навчальних закладів до вимог керівних документів спрямовувалося на 

протидію негативному інформаційно-психологічному впливу з боку 

противника на особовий склад Збройних Сил України.  

Активну допомогу у здійсненні військово-патріотичного виховання 

курсантів надавали музеї та музеї (кімнати) традицій закладів Міністерства 

оборони України і Збройних Сил України через проведення екскурсій, 

організацію виставок, присвячених воєнно-історичним подіям та знаменним 

датам тощо. Діяльність військових музеїв та музеїв (кімнат) традицій як 

важливих виховних засобів спрямовувалася на поширення знань про 

історичне минуле України, виховання громадянина-патріота, формування 

шанобливого ставлення до національної воєнно-історичної спадщини з 

метою наслідування прикладів мужності та звитяги борців за свободу та 

незалежність України як з передніх історичних періодів, так і сучасності, 

зокрема у збройному протистоянні з Російською Федерацією.  

Оновлення наочної агітації, експозицій військових музеїв, кімнат 

традицій у вищих військових навчальних закладах у досліджуваний період 

здійснювалося за двома основними напрямами: висвітлення участі 

військовослужбовців в антитерористичній операції/операції Об’єднаних сил 

та демонтаж символів радянського й імперського періодів в історії України 

відповідно до вимог Закону України “Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 
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заборону пропаганди їхньої символіки”. Від начальників вищих військових 

навчальних закладів вимагалося вжити необхідних заходів щодо приведення 

підпорядкованих територій відповідно до вимог зазначеного закону, 

провести заходи інформаційно-пропагандистського спрямування із 

залученням фахових науково-педагогічних працівників [89; 90; Додаток В]. 

Виконання вимог закону мало на меті сприяння національній 

самоідентифікації, необхідній для формування в майбутніх офіцерів ЗС 

України стійких ідейних переконань, національних ідеологічних і 

світоглядних орієнтирів, що мають базуватися не на радянських або 

імперських, а на вітчизняних військових традиціях.  

Так, у музеї Харківського національного університету Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба у 2015 році було утворено експозицію, присвячену 

випускникам закладу, які брали участь в антитерористичній операції. 

В експозиції було представлено відтворену землянку, де перебували 

військовослужбовці під час бойових дій, фотоекспозицію із відображенням 

бойових дій на Сході України, дитячі малюнки та обереги, виконані для 

військовослужбовців, які виконували завдання у районі проведення в 

антитерористичній операції, фотогалерею загиблих випускників, які брали участь 

та загинули під час виконання бойових завдань, діораму боїв за Донецький 

аеропорт [Додаток Т.3]. Відповідна експозиція була створена в музеї 

Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова [Додаток Т.4]. 

У музеї Військової академії (м. Одеса) було представлено експозиції, 

що висвітлювали основні операції Другої світової війни, розвиток військової 

освіти Південного регіону України з 1865 року, у тому числі історію 

створення та розвитку закладу. Після початку збройного конфлікту в 

окремих районах Донецької і Луганської областей було утворено окремий 

зал, присвячений подіям сучасної воєнної історії України: особисті речі 

випускників одеських військових вишів, які були удостоєні звання Герой 

України, стенди з інформацією про випускників закладу, які загинули під час 

виконання військового обов’язку на Сході України. 
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Музей Бойової слави на факультеті військової підготовки імені 

Верховної Ради України НТУ “ХПІ” було поповнився чотирма експозиціями, 

що містили фото із району бойових дій, військове спорядження, обереги, 

документи, особисті речі учасників антитерористичної операції, а також 

“Книгу пам’яті” та “Книгу пошани”. Експозицію, присвячену 

антитерористичній операції, що містила інформацію про участь випускників 

закладу у бойових діях на Сході країни, а також про нагородження їх 

державними нагородами, було відкрито також у музеї Національної академії 

сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного [Додаток Т.1; Т.2]. 

Так, половина курсантів 1 курсу НУОУ імені Івана Черняховського 

(55%) у межах заходів, організованих закладом, відвідувала музеї, музейні 

комплекси, фотовиставки на воєнно-історичну тематику. При цьому до 

здійснення аналогічних заходів було задіяно переважну більшість (92%) 

курсантів 2 курсу. Водночас у позанавчальний музейні утворення відвідувала 

третина (33%) курсантів 2 курсу і лише 10% – 1 курсу [Додаток Б]. 

Діяльність музеїв вищих військових навчальних закладів 

здійснювалася також відповідно до планів воєнно-історичної роботи у 

ЗС України. Так, плани ВІР на 2017–2019 роки передбачалися огляди-

конкурси військових музеїв (ХНУПС), обладнання залу бойової слави музею 

та Зали вшанування героїв АТО – випускників (ВА м. Одеса) [105; 107], 

реекспозицію Народного музею бойової слави через створення експозиції 

військової історії Житомирщини (ЖВІ); обладнання експозиції стрілецької 

зброї, створення окремої експозиції розвитку українського війська  

(1991–2018 рр.), наповнення експозицій новими матеріалами про 

випускників (НАСВ) [106]. 

Водночас перевірка стану військово-патріотичного виховання у вищих 

військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах 

закладів вищої освіти, проведена у травні 2018 року, виявила низку недоліків 

його організації. Органи військового управління встановили відсутність 

системної роботи посадових осіб із демонтажу символів комуністичного 
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тоталітарного режиму, а також імперського періоду, зокрема у 

Військовій академії (м. Одеса), Харківському національному університеті 

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Військовому інституті 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Військовому інституті 

танкових військ Національного технічного університету “Харківський 

політехнічний Інститут”. 

В окремих закладах (Військовому інституті телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут, Харківському національному університеті 

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Військовому інституті танкових 

військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний 

інститут”) не якісно була організована робота з приведення музейних 

експозицій із історії навчальних закладів, бібліотечних фондів у 

відповідність до Закону України “Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки”, а також відображення подій, 

пов’язаних із історією українського державотворення, війська, а також участі 

ЗС України у відбитті російської збройної агресії. При цьому краще робота у 

цьому напрямі була організована в Національній академії сухопутних військ 

імені гетьмана Петра Сагайдачного, Військовому інституті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, Житомирському 

військовому інституті імені С.П. Корольова. Основними причинами такого 

стану справ було визначено: 

незадовільну роботу керівників вищих військових навчальних закладів 

щодо приведення музейного та бібліотечного фондів, наочної агітації та 

символіки до встановлених вимог; 

неналежну роботу посадових осіб структурних підрозділів 

Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, 

командувань видів Збройних Сил України з вивчення стану справ щодо 

засудження комуністичного режиму в підпорядкованих вищих військових 

навчальних закладах; 
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недостатнє висвітлення позитивного досвіду застосування Збройних 

Сил України в ході проведення антитерористичної операції/операції 

Об’єднаних сил та під час участі в миротворчих операціях; 

відсутність у керівного складу вищих військових навчальних закладів 

сформованих ідейно-національних переконань щодо необхідності рішучих 

дій та принципового ставлення до безумовного засудження комуністичного 

тоталітарного режиму в Україні та заборони пропаганди його символіки. 

За результатами перевірки у вищих військових навчальних закладах до 

30 червня 2018 року вимагалося організувати роботу комісій із приведення 

музейних фондів, наочної агітації та символіки на території військових вузів 

до вимог законодавства, до 1 липня – опрацювати проєкт наказу Міністерства 

оборони України з питань організації, функціонування та забезпечення 

діяльності військових музеїв, де передбачити типову тематику та наповнення 

плакатів (стендів) для обладнання музейних експозицій. Крім того, на трьох 

посадових осіб деяких вищих військових навчальних закладів було 

накладено дисциплінарне стягнення (зауваження), трьох посадових осіб – 

заохочено [63, Додаток К]. 

Відповідними наказами [111] приміщення (навчальні корпуси, 

аудиторії, лабораторії, казарми, коридори, світлиці, вартові та підсобні 

приміщення, майстерні, музеї тощо), території, службову документацію було 

приведено у відповідність до вимог “декомунізаційного” закону, а також 

уточнено програми навчальних дисциплін, навчально-методичні матеріали. 

Особлива увага при цьому зосереджувалася на україноцентричному 

висвітленні історії українського державотворення, війська, закладу, а також 

участі постійного та перемінного складу закладів в антитерористичній 

операції/операції Об’єднаних сил. 

У типових експозиціях музеїв передбачалося розміщення таких 

розділів: етапи державотворення в Україні; створення та функціонування 

українського війська у різні історичні епохи; створення закладу; бойовий 

шлях закладу; участь особового складу закладу у миротворчих операціях та 
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бойових діях по захисту суверенітету і територіальної цілісності України; 

видатні військовослужбовці закладу, які відзначились при захисті 

територіальної цілісності та незалежності України; досягнення закладу під 

час здійснення повсякденної діяльності; відомості про край за місцем 

дислокації закладу [64]. 

Крім того, у 2018 році у Департаменті військової освіти, науки, 

соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України було 

розроблено Методичні рекомендації щодо типової тематики інформаційного 

наповнення музейних експозицій військових музеїв та музеїв (кімнат) 

бойових традицій військових частин, установ, закладів Міністерства оборони 

України та Збройних Сил України відповідно до вимог часу. Основними 

напрямами музейної роботи було визначено: 

внесення змін до матеріалів експозицій музеїв, а за потреби, 

проведення реекспозиції, у музеях, що висвітлюють події періоду Другої 

світової війни або події, які довго замовчували чи трактували з позицій 

ідеологів радянського періоду; 

приведення у відповідність до трактувань української та світової 

історичної науки термінів, що вживають у музейних експозиціях, у тому 

числі періоду Другої світової війни; 

аналіз та перевірку історичної достовірності окремих дат, тверджень, 

посилань та оцінок подій і фактів, розміщених в експозиціях музеїв; 

використання комуністичної та нацистської символіки винятково як 

музейних предметів; 

оновлення експозиції музеїв, кімнат бойових традицій з обов’язковим 

представленням інформації про героїв антитерористичної операції/операції 

Об’єднаних сил; 

збір матеріалів, присвячених бойовим діям на Сході України, а саме: 

фото-, відеоматеріалів; речей військовослужбовців, які відзначились під час 

бойових дій; предметів уніформи; відзнак; спорядження; елементів державної 

символіки, що використовувались військовослужбовцями у районі 
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проведення бойових дій; побутові речі, що мають сліди ураження різними 

типами зброї тощо; 

проведення зустрічей із учасниками та свідками важливих подій XX та 

XXI століть, а також родичами учасників тих подій з метою документування 

окремих фактів, біографічних відомостей, отримання матеріалів для музею 

тощо [92]. 

Щодо періоду Другої світової війни, то визначальним в екскурсійній 

тематиці, в експозиціях музеїв, у формуванні архівів, проведенні виховних 

заходів на їхній базі, рекомендувалося робити акцент на українському вимірі 

перемоги, здобутків і втрат на тлі світової історії. Також рекомендації 

містили пропозиції Українського інституту національної пам’яті щодо 

термінів, що висвітлюють події Другої світової війни, зокрема відмовитися 

від вживання термінів “Велика Вітчизняна війна”, замінивши його історично 

коректним – “Друга світова війна”, “фашистські загарбники” – “нацистські 

окупанти”, “визволення України від фашистських загарбників” – “вигнання 

нацистських окупантів із України”. Також рекомендації пропонували 

спростування низки міфів російської пропаганди, пов’язаних із Другою 

світовою війною. 

Особливу увагу автори рекомендували приділити відображенню в 

експозиціях музеїв інформації про героїчні вчинки військовослужбовців 

ЗС України, бійців добровольчих формувань, волонтерів та інших громадян, 

які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України, 

поповненню музейних фондів предметами, пов’язаними з веденням бойових 

дій на Сході України, участю Збройних Сил України у миротворчих 

операціях. Таким чином, оновлення експозицій музеїв переважно торкалося 

висвітлення подій Другої світової війни і антитерористичної операції на 

Сході України, що було зумовлено необхідністю посилення військово-

патріотичного виховання особового складу, а також протидії негативним 

інформаційним впливам з боку противника на воєнно-історичну тематику. 
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Отже, діяльність військових музеїв Міністерства оборони України та 

Збройних Сил України, а також вищих військових навчальних закладів у 

досліджуваний період спрямовувалася на відновлення історичної пам’яті про 

вітчизняні військові традиції, донесення до відвідувачів ідеї української 

державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства і нації із 

урахуванням сучасних викликів та загроз національній безпеці України. 

Оновлення фондів стосувалося бібліотек вищих військових навчальних 

закладів, зокрема щодо забезпечення та поповнення їх виданнями 

українською мовою, у першу чергу з тематики національно-визвольної 

боротьби українського народу та подій у районі проведення 

антитерористичної операції. У бібліотеках вищих військових навчальних 

закладів вимагалося створити спеціальний фонд літератури із примірниками 

довідкової літератури радянського періоду, у кількості, необхідній для 

роботи наукових та науково-педагогічних працівників, а діяльність бібліотек 

спрямувати на пропаганду української національної, військової, наукової, 

технічної, спеціальної та художньої літератури [111], літературу 

спеціального призначення прокомуністичного, проросійського спрямування 

у разі необхідності перемістити до спеціальних фондів, обмежити коло 

користувачів [63].  

Під час поповнення та списання документів із бібліотечних фондів 

рекомендувалося послуговуватися законом України про “декомунізацію”, а 

до вилучення документів, що є ідейно застарілими, за необхідності залучати 

представників волонтерських, ветеранських та інших громадських 

організацій [104]. Так, до процесу поширення літератури на воєнно-

історичну тематику серед вищих військових навчальних закладів долучалися 

волонтери та громадські діячі. Зокрема, громадська організація “Центр 

військово-політичних досліджень” у рамках благодійної акції “Книжкова 

навала” у 2019 році безкоштовно передала до бібліотек військових вузів 

сучасні видання на військово-історичну тематику, серед яких “Історія без 

цензури”, “Війна і міф: Невідома Друга світова”, “Вторгнення в Україну: 
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Хроніка російської агресії” [115]. Крім того, для використання у навчально-

виховному процесі Національного університету оборони України до закладу 

надійшли збірники інформаційно-аналітичних матеріалів “Перша світова 

війна: події та факти. До 100-річчя завершення Першої світової війни”, 

“Україна: рік 1943-й. До 75-річчя визволення Лівобережної України від 

нацистських окупантів” і наукове видання “Україна в умовах воєнно-

політичного конфлікту: Історія та сучасність”, розроблені фахівцями 

Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України 

[116]. Разом з тим книжковий фонд закладу потребував поповнення 

літературою на воєнно-історичну тематику 2018–2019 років видання з метою 

подальшої протидії інформаційній агресії Російської Федерації [88]. 

Таким чином, у досліджуваний період використання воєнно-історичних 

знань в інтересах патріотичного виховання набуло розвитку після 

впровадження системної воєнно-історичної роботи у Збройних Силах 

України. Плани ВІР передбачали заходи військово-патріотичного виховання, 

у тому числі з курсантами вищих військових навчальних закладів. Інші види 

воєнно-історичної роботи також набули яскраво вираженої патріотичної 

спрямованості. При цьому оновлення наочної агітації, експозицій військових 

музеїв, фондів бібліотек здійснювалося за двома основними напрямами: 

демонтаж залишків радянської символіки та висвітлення діяльності Збройних 

Сил України в АТО/ООС на Сході України. 

Водночас, у Департаменті військової освіти, науки, соціальної та 

гуманітарної політики Міністерства оборони України констатували про 

наявність недоліків щодо впровадження державної гуманітарної та соціальної 

політики у ході навчально-виховного процесу ВВНЗ та ВНП ЗВО, пов’язаних 

з недостатнім рівнем: 

укомплектованості штатів ВВНЗ та ВНП ЗВО офіцерами первинної 

ланки – курсові офіцери, заступники з морально-психологічного 

забезпечення та рівня їхньої підготовки щодо форм і методів роботи з 

особовим складом; 
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безпосередньої участі керівництва факультетів та кафедр ВВНЗ та ВНП 

ЗВО у процесі виховання особового складу; 

організації внутрішніх комунікацій посадових осіб з постійним та 

перемінним складом ВВНЗ та ВНП ЗВО; 

використання у виховному процесі можливостей військових музеїв, 

кімнат традицій, відомих історичних місць, пам’яток та постатей; 

мотивації курсантів до навчання обраній спеціальності, 

загальновійськовим дисциплінам та дисциплінам спеціалізації; 

ініціативи структур морально-психологічного забезпечення у взаємодії 

із керівництвом закладів вищої освіти місцевого рівня щодо спільного 

проведення військово-патріотичної роботи та іміджевих заходів, 

спрямованих на висвітлення ролі Збройних Сил України у захисті 

територіальної цілісності та недоторканості держави; 

використання досвіду військовослужбовців-учасників бойових дій у 

навчально-виховному процесі, а також прикладів їх високої професійної 

майстерності у ході виконання завдань за призначенням; 

ефективності військово-професійної орієнтації та відбору кандидатів на 

навчання у ВВНЗ та ВНП ЗВО; 

формальним проведенням виховних заходів з особовим складом. 

Організаційно-методичні вказівки Департаменту військової освіти, 

науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України 

щодо реалізації державної гуманітарної та соціальної політики у вищих 

військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах 

закладів вищої освіти в умовах політичного, економічного, інформаційного, 

релігійного та іншого впливу Російської Федерації на 2019–2020 навчальний 

рік передбачали. 

забезпечення державної, патріотичної спрямованості навчально-

виховного процесу, формування у курсантів (студентів, слухачів) високої 

мотивації і стійкого прагнення до оволодіння військовою спеціальністю та 
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практичного застосування отриманих знань і навичок у військах (силах) в 

умовах стримування зовнішньої збройної агресії; 

формування у курсантів (студентів, слухачів) світоглядних установок і 

мотивів захисника України, вірності Військовій присязі та військовому 

обов’язку, підтримання належного морально-психологічного стану, 

створення соціально-гуманітарних умов для зміни ментальності особового 

складу; 

підготовку військових фахівців, спроможних застосовувати інноваційні 

підходи, форми і способи організації та мобілізації підлеглого особового 

складу на успішне виконання завдань за призначенням, здатних ефективно 

діяти у складній обстановці, створювати умови для позитивного соціально-

психологічного клімату у військових частинах (підрозділах); 

використання у процесі підготовки військових фахівців досвіду 

проведення антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил, бойових 

дій та міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки, передових 

методик підготовки збройних сил держав-членів НАТО; 

ефективну діяльність структур морально-психологічного забезпечення 

та науково-педагогічних працівників ВВНЗ (ВНП ЗВО) у загальній системі 

реалізації державної гуманітарної та соціальної політики в Збройних Силах 

України; 

вдосконалення професійної та педагогічної майстерності науково-

педагогічних працівників, зокрема гуманітарних кафедр, керівного складу 

щодо створення необхідних умов для поступових змін у ментальності 

військовослужбовців на основі європейських і національних цінностей [91]. 

Основними завданнями було визначено: 

приведення змісту навчання з суспільно-гуманітарних дисциплін до 

сучасних вимог, зокрема дисципліни “Історія України та українського 

війська”(з варіативною складовою відповідно до специфіки підготовки 

фахівців видів (родів) військ Збройних Сил України); 



 241 

розроблення підручників, посібників з воєнної історії та інших 

суспільно-гуманітарних дисциплін для вищих військових навчальних 

закладів з використанням останніх досягнень вітчизняної науки, досвіду 

застосування військових частин (підрозділів) Збройних Сил України в 

антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил; 

упровадження у вищих військових навчальних закладах таких форм 

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

олімпіада для популяризації та поширення воєнно-історичних знань; 

набуття курсантами практичних навичок роботи з підлеглими, 

особливо у питаннях підтримання належного рівня морально-психологічної 

готовності особового складу до виконання завдань за призначенням, 

навчання курсантів (слухачів) сучасним ефективним формам та методам 

роботи з особовим складом із застосуванням останніх досягнень педагогіки, 

психології, соціології тощо; 

підготовка майбутніх офіцерів до ведення бойових дій в умовах 

гібридної війни, з урахуванням особливостей військово-професійної 

діяльності видів (родів військ) Збройних Сил України та досвіду операції 

Об’єднаних сил (антитерористичної операції); 

забезпечення належного рівня заходів системи інформаційно-

пропагандистського забезпечення у Збройних Силах України та протидії 

негативно-інформаційному впливу на особовий склад з метою формування у 

курсантів (студентів, слухачів) світоглядних ідеалів, цінностей та орієнтирів; 

здійснення заходів із запровадження на багатоконфесійній основі 

служби військового духовенства (капеланської служби), забезпечення 

задоволення духовних і релігійних потреб військовослужбовців з 

урахуванням багатоконфесійності українського суспільства; 

здійснення шефства військово-навчальних закладів над родинами 

військовослужбовців, які виконують завдання антитерористичної операції, 

тих, які загинули, отримали поранення, потребують соціальної підтримки та 

допомоги; 
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підтримання, розвиток та впровадження нових бойових традицій, які 

ґрунтуються на національній воєнно-історичній спадщині Збройних Сил 

України, військового навчального закладу, виховання особового складу на 

героїчних вчинках випускників ВВНЗ (ВНП ВНЗ); 

організацію і проведення роботи та взаємодії з органами влади, 

місцевого самоврядування та громадськістю з військово-патріотичного 

виховання на прикладах героїчних дій військовослужбовців, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; 

організацію роботи щодо заходів з відзначення державних, видатних 

історичних дат та подій, відзначення військово-професійних свят відповідних 

видів та родів, військ (сил) із урахуванням військово-історичного минулого 

України. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Початок збройної агресії проти України у 2014 році засвідчив системні 

недоліки у готовності особового складу Збройних Сил України до захисту 

держави, зокрема моральну неготовність до відбиття агресії держави, що 

декларувала добросусідські відносини. Розвиток нормативно-правової бази у сфері 

військово-патріотичного виховання у досліджуваний період супроводжувався 

оновленням підходів до питань інформаційної політики та національної пам’яті як 

важливих елементів національної безпеки. В умовах збройної та інформаційної 

агресії посилення національної самоідентифікації, необхідної для формування в 

особового складу стійких ідейних переконань, а також подолання радянських та 

імперських рудиментів у свідомості особового складу, набули пріоритетного 

значення через упорядкування військово-професійних свят; оновлення військової 

символіки; запровадження нових військових традицій. Вищезгадані заходи 

супроводжувалися тісною взаємодією органів військового управління, державних 

інститутів пам’яті, науково-дослідних установ та фахівців у галузі воєнної історії 

для наукового обґрунтування прийнятих рішень. Аналіз зазначених заходів дав 
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змогу також зробити висновок про використання потенціалу воєнно-історичних 

знань не лише у процесі військово-патріотичного виховання особового складу, а й 

під час інформаційного протиборства як провідної діяльності на усіх етапах 

конфлікту. 

Встановлено, що особливістю діяльності військових вузів  

у 2014–2019 роках стало використання здобутків воєнної історії в науковій 

діяльності, освітньому та виховному процесах, що набуло виняткового 

значення. Науковий компонент був представлений створенням у структурі 

окремих вищих військових навчальних закладів науково-дослідних 

підрозділів, активізацією воєнно-історичних досліджень. Водночас залучення 

курсантів до наукової роботи (участь у воєнно-історичних гуртках, наукових 

воєнно-історичних конференціях, круглих столах, конкурсах наукових робіт, 

проведення бесід з учнями закладів середньої освіти тощо) сприяло 

поширенню воєнно-історичних знань, а її зміст мав яскраво виражене 

військово-патріотичне спрямування. Зміни в освітньому процесі закладів 

супроводжувалися оновленням змісту навчальних планів і програм 

історичних дисциплін з урахуванням подій сучасної воєнної історії України. 

Крім того, військово-патріотичне виховання курсантів вищих військових 

навчальних закладів України у 2017–2019 роках здійснювалося у ході системної 

воєнно-історичної роботи, що регламентувалася відповідними керівними 

документами, розробленими у цей період. Аналіз планів воєнно-історичної роботи 

у Збройних Силах України свідчить, що заходи військово-патріотичного 

виховання базувалися на воєнно-історичному наративі, а їх кількість щорічно 

збільшувалася. Водночас стан військово-патріотичного виховання у вищих 

військових навчальних закладах засвідчив недостатній рівень роботи по 

здійсненню декомунізаційних заходів. Таким чином, у досліджуваний період 

встановилася стійка тенденція підвищення ролі і місця воєнно-історичної науки в 

освітньому і виховному процесах вищих військових навчальних закладів 

Збройних Сил України. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації вирішено наукове завдання, що полягало яке полягало у 

розкритті процесу становлення та трансформацій військово-патріотичного 

виховання курсантів вищих військових навчальних закладів України та його 

розвитку в умовах збройної агресії Російської Федерації, встановленні 

особливостей і тенденцій цього процесу та визначенні актуальних напрямів 

використання набутого досвіду в інтересах подальшого розвитку Збройних 

Сил України. 

Основні наукові результати дослідження репрезентують такі 

положення. 

1. З’ясування стану наукової розробленості проблематики військово-

патріотичного виховання у Збройних Силах України дає підстави 

стверджувати, що у науковій літературі певним чином висвітлена заявлена 

тема, переважно у працях із педагогіки та психології. У вітчизняній воєнно-

історичній науці перевага надавалася дослідженням проблем військового 

виховання в інших історичних періодах. Військово-патріотичне виховання 

курсантів вищих військових навчальних закладів України у 1991–2019 роках 

в історичній науковій літературі досліджене недостатньо. 

Наявна джерельна база представлена значною кількістю матеріалів, що 

включають законодавчі та нормативно-правові акти та документи, що 

зберігаються в архівних установах України, поточну документацію 

міністерств та відомств, фотографічні документи і матеріали тощо. Виявлені 

та використані джерела є достатньо репрезентативними для вирішення 

поставлених у дослідженні завдань. 

2. Виявлено, що набутий досвід військово-патріотичного виховання 

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

давніх часів до кінця ХХ століття, має суперечливий характер. Він 

зумовлений взаємодією таких факторів, з одного боку, нівелюванням 

національних інтересів воїнів в умовах домінування імперської ідеології, а з 

іншого – зверненням до національних традицій у періоди боротьби за 
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державність. З’ясовано, що у справі військово-патріотичного виховання 

військовослужбовців на теренах України чільне місце відводилося 

поширенню воєнно-історичних знань та використанню історичного наративу: 

для формування світогляду вояків, підвищення мотивації до проходження 

військової служби, інформаційно-пропагандистського забезпечення 

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

навколо державних інтересів тощо. 

3. Проведений аналіз фактичних матеріалів дав змогу сформулювати 

авторську періодизацію становлення та розвитку процесу військово-

патріотичного виховання у Збройних Силах України у 1991–2019 роках. 

На першому етапі (1991–2004 рр.) в умовах пострадянського простору 

відбувалось становлення військово-патріотичного виховання у Збройних 

Силах України. Із проголошенням незалежності України почалося 

формування її збройних сил, нормативно-правової основи їх діяльності, що 

охоплювала сферу виховної роботи, утворювалися органи, на які покладалося 

завдання її здійснення. На цьому етапі формувався новий зміст військово-

патріотичного виховання курсантів вищих військових навчальних закладів, 

що увібрав у себе як елементи, що утверджували українську державність 

(державна та військова символіка, геральдика, фалеристика тощо), так і 

радянську спадщину (окремі військово-професійні свята, почесні 

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

частини офіцерів Збройних Сил України до впровадження у виховний процес 

української мови, переосмислених поглядів на історію України тощо. 

Водночас складне соціально-економічне становище в Україні призводило до 

напруження у військових колективах, що відображалося на рівні військової 

дисципліни. Підхід до здійснення військово-патріотичного виховання 

характеризувався переважно формалізмом, а положення нормативних і 

нормативно-правових документів у сфері військового виховання носили 

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

патріотичного виховання у Збройних Силах України у контексті 

проголошених євроінтеграційних процесів. Нормативне закріплення 

євроінтеграційних та євроатлантичних устремлінь державного керівництва 

України знайшли відображення у змісті військово-патріотичного виховання 

особового складу Збройних Сил (Директиви Міністра оборони України “Про 

вдосконалення системи військово-патріотичного виховання у Збройних 

Силах України” (2006), “Про організацію культурно-виховної, 

просвітницької роботи та дозвілля військовослужбовців, членів їхніх сімей, 

працівників Збройних Сил України” (2006) тощо). Іншою характерною 

ознакою цього етапу стала державна політика національної пам’яті, що 

супроводжувалася спробами відновлення окремого історичного наративу, що 

раніше мав контроверсійний характер, запровадження воєнно-історичної 

роботи у Збройних Силах України тощо. 

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

військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України у контексті 

посилення російського впливу на українське суспільство. Характерною 

особливістю цього етапу стала зміна військово-політичного вектору розвитку 

держави: відхід від ідеї європейської та євроатлантичної інтеграції України 

до позаблокового статусу, що суттєво впливало на виховну роботу у 

Збройних Силах: стала набувати поглиблена військова співпраця та у 

гуманітарній сфері із окремими країнами СНД, формування спільного 

комеморативного простору, зокрема в Автономній Республіці Крим, спільне 

проведення окремих військово-професійних свят тощо. Водночас на цьому 

етапі було розроблено низку нормативних документів у сфері військово-

патріотичного виховання у Збройних Силах України (Концепція військово-

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

Концепція розвитку державно-патріотичних та військових традицій (2013). 

Однак суттєво обмежувалися можливості використання результатів 

військово-історичних досліджень, а станом на кінець 2013 року в Україні 
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було ліквідовано єдину існуючу кафедру воєнної історії у Національному 

університеті оборони України, були відсутні відповідні науково-дослідні 

підрозділи, що мали провадити дослідження проблем воєнної історії в 

інтересах виховання військовослужбовців Збройних Сил. До того ж, 

соціальне напруження у військових колективах у зв’язку із неможливістю 

держави забезпечити належний рівень соціального захисту 

військовослужбовців та їх сімей, скороченням чисельності Збройних Сил та 

інші організаційні заходи на цьому етапі зумовлювали сприйняття військово-

патріотичного виховання як непріоритетного напряму роботи. 

Аналіз стану військово-патріотичного виховання військовослужбовців 

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

перебувало під зовнішнім впливом з боку Російської Федерації через тісне 

військове співробітництво та діяльність проросійських громадських та 

релігійних організацій тощо. 

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

виховання у Збройних Силах України в умовах збройної агресії – 

супроводжується змінами у нормативно-правовій базі, оновленням військової 

символіки та ритуалів, що базувалися на національно-історичній спадщині. 

Окупація території України, російська збройна агресія на Сході України 

зумовили актуалізацію завдань військово-патріотичного виховання, зокрема 

майбутніх офіцерів. Розвиток нормативно-правової бази у сфері військово-

патріотичного виховання (Стратегія національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді на 2016–2020 роки (2015), Концепція національно-

патріотичного виховання молоді (2015), Стратегія національно-

патріотичного виховання (2019) тощо) на цьому етапі відбувався разом зі 

змінами у підходах до здійснення інформаційної політики та політики 

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

виховання курсантів вищих військових навчальних закладів. 

Позитивний вплив на військово-патріотичне виховання вчинив відхід 

від радянських комеморативних практик (Закон України “Про засудження 
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комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки” (2015), що 

відобразилося на діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил 

України (План дій з відновлення та впровадження військових традицій 

Українського народу в систему діяльності Міністерства оборони та Збройних 

Сил України на 2018–2020 рр. (2018), Програма заходів щодо відновлення та 

впровадження національних бойових традицій у Збройних Силах України 

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

тощо). 

Пріоритетним напрямом на цьому етапі стало вивчення, популяризація 

та протидія фальсифікації у сфері воєнної історії України (Положення про 

воєнно-історичну роботу у Збройних Силах України (2017), Концепція 

воєнної історії України (2017), Концепція військово-морської історії України 

(2019). Військово-патріотичне виховання курсантів вищих військових 

навчальних закладів здійснювалося через популяризацію мілітарної історії у 

Збройних Силах України, а саме: присвоєнням почесних найменувань, 

встановленням військово-професійних свят, запровадженням нової форми 

одягу, введенням нового військового вітання. 

4. Визначено особливості діяльності вищих військових навчальних 

закладів у справі військово-патріотичного виховання курсантів в умовах 

тривалої збройної агресії Російської Федерації, а саме: 

частково відновлено та створено навчальні та науково-дослідні 

підрозділи для проведення воєнно-історичних досліджень та впровадження їх 

результатів в освітній та виховний процес вищих військових навчальних 

закладів; 

узагальнення та впровадження в освітній процес досвіду 

антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил з метою підвищення 

ефективності підготовки військових фахівців через внесення змін до 

навчальних планів та програм, проведення факультативних занять, залучення 
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до проведення занять військовослужбовців – учасників бойових дій на Сході 

України, корегування тематики дипломних та магістерських робіт курсантів; 

здійснення декомунізаційних заходів через оновлення наочної агітації, 

експозицій військових музеїв, кімнат традицій, бібліотек закладів за двома 

основними напрямами: демонтаж залишків радянської символіки та 

висвітлення участі військовослужбовців Збройних Сил України у відсічі та 

стримуванні збройної агресії проти України, увіковічнення пам’яті про 

випускників, які загинули під час виконання бойових завдань. 

Встановлено основні тенденції розвитку військово-патріотичного 

виховання у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України 

упродовж 2014–2019 років: удосконалення вітчизняної нормативно-правової 

бази у сфері військово-патріотичного виховання; поліпшення якісної 

характеристики учасників освітнього процесу як серед постійного, так і 

перемінного складу закладів за рахунок набуття ними досвіду участі у 

бойових діях; підвищення ролі і місця воєнно-історичної науки в освітньому і 

виховному процесах; налагодження системної воєнно-історичної роботи у 

вищих військових навчальних закладах в умовах збройної агресії проти 

України. 

Розглянуто роль і місце воєнної історії у військово-патріотичному 

вихованні майбутніх офіцерів в умовах збройної агресії Російської Федерації. 

Встановлено, що в означений період у структурі окремих вищих військових 

навчальних закладів було створено навчальні та науково-дослідні підрозділи 

воєнно-історичного спрямування; активізовано проведення ними воєнно-

історичних досліджень, у першу чергу сучасної воєнної історії України; 

ініційовано впровадження їх результатів в освітній та виховний процес 

закладів через перегляд робочих програм, планів історичних дисциплін, 

оновлення їх навчально-методичної бази. 

5. У дисертації розроблено рекомендації щодо напрямів використання 

набутого досвіду військово-патріотичного виховання у вищих військових 

навчальних закладах України у сучасних умовах: впровадження нових 
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бойових традицій, що базуються на національній воєнно-історичній 

спадщині українських військових формувань, вищих військових навчальних 

закладів із залученням фахових істориків для прийняття обґрунтованих 

рішень; формування базової програми навчальної дисципліни “Історія 

України та українського війська” (з варіативною складовою відповідно до 

специфіки підготовки фахівців видів (родів) військ Збройних Сил України) та 

розроблення посібників із зазначеної дисципліни для усіх вищих військових 

навчальних закладів тактичного рівня освіти; упровадження таких форм 

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

олімпіада серед курсантів вищих військових навчальних закладів. 

Перспективними напрямами подальших досліджень можуть бути: 

вивчення досвіду проведення заходів військово-патріотичного виховання 

військовослужбовців Збройних Сил України у районі проведення 

антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил; досвід національно-

патріотичного виховання студентів та курсантів військових та цивільних 

вищих навчальних закладів; вивчення досвіду так званого військово-

патріотичного виховання молоді на тимчасово окупованій території у 

Донецькій та Луганській областях України. 
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Додаток А 

Стан допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання у середніх загальноосвітніх навчальних 

закладах України у 1990/1991 навчальному році 

 

Область 

Кількість шкіл, 

де проводилася 

допризовна 

підготовка 

Кількість 

юнаків-учнів 

шкіл і пед. 

училищ, які 

залучалися до 

ДП 

Кількість шкіл із 

музеями, 

кімнатами, 

залами бойової і 

трудової слави 

Кількість 

секцій, 

гуртків 

Кількість 

тих, хто 

брав участь 

у роботі 

секцій, 

гуртків 

Кількість 

бажаючих вступити 

до воєнного 

училища 

(кількість тих, хто 

вступив) 

Вінницька 458 11543 496 1141 20211 
962 

(-) 

Волинська 286 7739 213 1104 17160 
236 

(-) 

Донецька 755 22935 703 1805 23434 
628 

(265) 

Дніпропетровська 727 21732 662 3390 28670 
1442 

(-) 

Закарпатська 

217 

(100% шкіл 

брали участь у 

Всесоюзному 

огляді-конкурсі 

військово-

патріотичної 

роботи) 

19913 126 - - - 
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Запорізька 377 10699 277 623 11891 
628 

(296) 

Івано-

Франківська 
250 9317 126 - 12933 

345 

(151) 

Кіровоградська 332 7783 313 916 12000 
256 

(-) 

Київська 446 12304 371 1315 23750 
990 

(630) 

Кримська АССР 

421 

(186 шкіл брали 

участь у 

Всесоюзному 

огляді-конкурсі 

військово-

патріотичної 

роботи) 

15122 204 1304 25643 
928 

(382) 

Львівська 464 16387 184 1043 25480 
543 

(-) 

Луганська 441 12600 394 1056 26118 
1603 

(617) 

Миколаївська 354 8640 193 1234 20272 
711 

(433) 

Одеська 

505 

(501 школа 

брала участь у 

Всесоюзному 

огляді-конкурсі 

військово-

15388 385 748 20304 
425 

(117) 
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патріотичної 

роботи) 

Полтавська 392 10590 275 833 12761 
601 

(232) 

Рівненська 264 8293 227 1561 26464 
233 

(145) 

Сумська 336 7119 315 903 12866 
619 

(260) 

Тернопільська 206 6390 141 735 14435 
215 

(19) 

Харківська - - 440 2002 29599 
976 

(-) 

Херсонська 344 8341 294 1150 15672 
459 

(212) 

Хмельницька 380 9724 370 948 11473 
741 

(504) 

Чернівецька 225 5092 131 419 11092 
210 

(-) 

Черкаська 406 10486 382 1038 14626 
780 

(388) 

Чернігівська 351 8960 235 1439 24573 
870 

(-) 
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Додаток Б 

 

Опитувальник 

Пропонуємо Вам взяти участь в опитуванні з метою дослідження ролі і 

місця воєнної історії у формуванні патріотизму майбутніх офіцерів Збройних 

Сил України. 

Прочитайте питання і варіанти відповідей на нього. Оберіть і відмітьте 

галочкою варіант (їх може бути кілька), який найбільше відображає Вашу 

особисту думку. 

 

Курсант ______ курсу. 

 

1. У яких заходах військово-патріотичного виховання Ви брали 

участь під час навчання у вищому військовому навчальному закладі? 

 проведення наукової роботи у воєнно-історичних гуртках; 

 участь у конкурсах наукових робіт на воєнно-історичну тематику; 

 участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах на 

воєнно-історичну тематику; 

 відвідування музеїв, музейних комплексів, фотовиставок, виставок 

літератури на воєнно-історичну тематику; 

 участь у воєнно-історичних поїздках на місця знакових подій у 

воєнній історії України; 

 участь у воєнно-історичних реконструкціях; 

 участь у масових заходах, присвячених визначним датам в історії 

України; 

 зустрічі, бесіди із учасниками антитерористичної операції/операції 

Об’єднаних сил на Сході України, іншими учасниками боротьби за 

українську державність; 

 в жодному; 

 ________________________________________________________ 
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(свій варіант за наявності). 

2. Вивчення якої навчальної дисципліни, на Вашу думку, впливає 

на формування патріотизму курсантів вищих військових навчальних 

закладів(у 100%)?  

 Військова педагогіка та психологія ___%; 

 Політологія та соціологія ___%; 

 Історія війн та воєнного мистецтва ___%; 

 Морально-психологічне забезпечення підготовки військ (сил) ___%. 

3. Які, на Вашу думку, найвизначніші події у воєнній історії 

України? 

 __________________________________________________________; 

 __________________________________________________________; 

 __________________________________________________________; 

 вагаюсь відповісти. 

4. Які, на Вашу думку, найвизначніші постаті у воєнній історії 

України? 

 __________________________________________________________; 

 __________________________________________________________; 

 __________________________________________________________; 

 вагаюсь відповісти. 

5. Знання з якої теми Ви би хотіли поглибити у ході вивчення 

навчальної дисципліни “Історія війн та воєнного мистецтва”?  

 __________________________________________________________; 

 __________________________________________________________; 

 __________________________________________________________; 

 вагаюсь відповісти. 

6. Які з наведених заходів Ви самостійно здійснюєте у 

позанавчальний час? 

 читаю наукову, науково-популярну, художню літературу на воєнно-

історичну тематику; 
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 переглядаю документальні, художні кіно- та телефільми і 

телепрограми на військово-історичну тематику; 

 відвідую музеї, музейні комплекси, виставки, інші заходи на воєнно-

історичну тематику; 

 жодний; 

 _________________________________________________________  

(свій варіант за наявності). 

7. Чи сприяють, на Вашу думку, знання з воєнної історії України 

становленню патріотизму військовослужбовців ЗС України? 

 так, сприяють; 

 скоріше сприяють; 

 ні, не сприяють. 

8. Вкажіть відомі Вам почесні найменування військових частин 

Збройних Сил України? 

 __________________________________________________________; 

 __________________________________________________________; 

 __________________________________________________________; 

 вагаюсь відповісти. 

9. Який період воєнної історії України, на Вашу думку, найбільше 

піддається фальсифікаціям з боку інших держав? 

 воєнна справа Давньої України (до середини IX ст.);  

 воєнна історія Києво-Галицького періоду (друга половина IX ст. – 

40-ві роки ХІV ст.);  

 українська воєнна історія в Литовсько-Польську добу (40-ві роки 

ХІV ст. – 1648 р.);  

 воєнна історія років української національної революції та доби 

Гетьманщини (1648 р. – кінець ХVІІІ ст.);  

 воєнна історія України в роки російсько-австрійського панування 

(ХVІІІ ст. – 1917 р.);  
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 воєнна історія в роки національно-демократичної революції в 

Україні (1917 – 1921 рр.);  

 воєнна історія України в добу радянської влади (1921 – серпень 

1991 р.);  

 воєнна історія незалежної України (1991 р. – теперішній час). 

 жодний. 

10. Як часто Ви перевіряєте на достовірність нову почуту, 

прочитану інформацію на воєнно-історичну тематику? 

 завжди; 

 інколи; 

 ніколи. 
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Додаток В 

Копія телеграми щодо виконання вимог Закону України  

у вищих військових навчальних закладах 
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Додаток Д 

Окреме доручення тимчасово виконуючого обов’язки  

Міністра оборони України щодо комплектування посад  

у вищих військових навчальних закладах 
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Додаток Ж 

Копія додатка доручення Державного секретаря  

Міністерства оборони України щодо підготовки до інтерв’ю 
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Додаток З 

Копія окремого доручення заступника Міністра оборони України 

щодо проведення урочистостей у Збройних Силах України 
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Додаток К 

Копія наказу Міністерства оборони України  
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Додаток Л 

Копія листа Міністру оборони України щодо пропозицій із посилення 

військово-патріотичного виховання  
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Додаток М 

Копія листа заступнику Міністра оборони України  

щодо посилення військово-патріотичного виховання курсантів  
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Фото Н.1. О. Селіванов на засіданні Координаційної ради 

у Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України 

Додаток Н 

Участь членів громадської організації “Вірне козацтво”  

у заходах Міністерства оборони України 

Додаток Н Фото Н.2. О. Селіванов на засіданні Громадської ради 

Міністерства оборони України 
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Додаток П 

Курсанти Академії ВМС і ліцеїсти Військово-Морського ліцею  

під час окупації Автономної Республіки Крим 

Фото П.1. Курсанти Академії ВМС імені П. С.Нахімова  

співають гімн України (березень 2014) 

Фото П.2. Ліцеїсти Військово-Морського ліцею  

піднімають прапор України (березень 2014) 
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Додаток Р 

Меморіальні об’єкти на території вищих військових 

навчальних закладів України 

Фото Р.2. Меморіал загиблим у Військовій академії (м. Одеса)  

Фото Р.1. Меморіал загиблим у Військовому інституті 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 
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Фото Р.3. Меморіал загиблим у Національній академії  

сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 

Фото Р.4. Меморіал загиблим у  

Військовому інституті танкових військ НТУ “ХПІ” 
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Фото С.2. Курсанти Військового інституту  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Додаток С 

Участь курсантів вищих військових навчальних закладів України  

в урочистих заходах 

Фото С.1. Курсанти Військового інституту телекомунікацій  

та інформатизації імені Героїв Крут  

у Залі Пам’яті Міністерства оборони України 
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Фото С.3. Курсанти Військового інституту телекомунікацій  

та інформатизації імені Героїв Крут з нагоди складання присяги 
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Фото Т.2. Стенд, присвячений випускникам Національної академії  

сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 

Фото Т.1. Експозиція музею Національної академії  

сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 

Додаток Т 

Експозиції музеїв вищих військових навчальних закладів України 
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Фото Т.3. Експозиція музею Харківського національного  

університету Повітряних Сил 

Фото Т.4. Експозиція музею Житомирського військового  

інституту імені С. П. Корольова 
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Додаток Ф 

Лист Міністерства освіти і науки України 
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Акт реалізації результатів дисертаційного дослідження 
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Акт реалізації результатів дисертаційного дослідження 
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