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Дисертацію присвячено вирішенню наукового завдання, яке полягає у 

з’ясуванні психологічних чинників патріотизму у структурі особистості 

військовослужбовця, формування світогляду воїна – захисника, громадянина 

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

Мета роботи – проаналізувати стан формування патріотизму особового 

складу Збройних Сил України, сформулювати теоретичні висновки і 

практичні рекомендації щодо оцінювання його результативності. 

Актуальність завдання зумовлена тим, що високий рівень свідомості і 

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

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

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

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

загрози національній безпеці потребує проведення комплексу заходів не 

тільки з підвищення її оборонних можливостей, а й підвищення моральної 

готовності та психічної стійкості громадян до спротиву агресії. 

Це зумовлено рядом важливих обставин: 

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

спричиненої тривалим їх реформуванням, непродуманими організаційними і 

кадровими змінами, що призвело до небезпечного зниження їх боєздатності. 

За цих умов стають соціально значущими усвідомлення кожним 



громадянином України своєї відповідальності за захист її суверенітету та 

територіальної цілісності, готовність відстояти її незалежність і цілісність;  

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

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

сучасних новітніх війнах значущість патріотизму військовослужбовців 

зросла, тому пріоритетності набуває підвищення ефективності системи 

патріотичного виховання та виокремлення психологічних чинників, що 

впливають на формування патріотизму в структурі особистості 

військовослужбовця ЗС України; 

по-третє, необхідно розробити нову концепцію патріотичного 

виховання громадян України, впровадження якої у практику роботи органів 

державного та військового управління, а також громадянського суспільства з 

урахуванням набутого досвіду дасть змогу підвищити ефективність процесу 

патріотичного виховання молоді, зокрема військовослужбовців.  

Доцільність наукового пошуку продуктивних шляхів формування 

патріотизму у військовослужбовців ЗС України, сил безпеки та оборони 

актуалізують порушену проблему. 

Аналіз та узагальнення теоретичних джерел, у яких розглянуто 

проблему, показали, що патріотизм завжди вважали символом мужності, 

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

держави. Проблема патріотизму, пізнання його сутності привертали увагу 

видатних українських мислителів, державних і політичних діячів, 

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

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

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

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

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

громадян України має бути одним із головних завдань їх громадянського та 

національного виховання. 

Значну увагу вихованню почуття патріотизму у війську приділяли такі 



полководці-українці, як Богдан Хмельницький, Данило Галицький, Петро 

Дорошенко, Іван Мазепа, Северин Наливайко, Іван Сулима, Роман Шухевич, 

Іван Богун, Максим Кривоніс, Дмитро Байда-Вишневецький, Петро 

Конашевич-Сагайдачний та ін. 

Теоретичні та методичні засади виховання військовослужбовців, 

основи формування патріотизму у громадян України обґрунтовано у 

дослідженнях вітчизняних військових науковців: В. Алещенка, 

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

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

Одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства є 

формування і розвиток особистості, піднесення національної свідомості на 

основі суспільно-державних (національних) цінностей, формування у 

громадян почуття патріотизму, поваги до Конституції і законів України, 

соціальної активності та відповідальності за доручені державні та громадські 

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

територіальної цілісності України, сповідування європейських цінностей. 

Отже, актуальність проблеми дослідження формування патріотизму 

громадян, особистості військовослужбовця у Збройних Силах України 

зумовлена необхідністю консолідації та розвитку суспільства, сучасними 

викликами, що стоять перед Україною і потребують постійного 

вдосконалення національно-патріотичного виховання. На сьогодні 

невирішеними залишаються дискусійні питання, що розширюють поле 

наукового пошуку вирішення порушеної проблеми, зокрема до цього часу не 

проведено повноцінних сучасних досліджень, а праці минулого не 

враховують нинішніх тенденцій у суспільстві, ЗС України, інших силових 

структурах. 

Таким чином, існує об’єктивна необхідність концептуального 

визначення єдиних підходів щодо формування психологічних чинників 

патріотизму в структурі особистості військовослужбовця Збройних Сил 

України, виховання захисника Батьківщини з урахуванням економічної, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


військово-політичної, демографічної ситуації, формування морально-

етичних, національно-історичних основ їхньої діяльності, підвищення 

ефективності військово-патріотичної роботи у Збройних Силах України. 

Доведено, що формування патріотизму громадян України, зокрема 

військовослужбовців ЗС України, слід розглядати як активний процес 

системного, комплексного і всебічного впливу державних та військових 

органів управління, командирів та начальників, відповідних службових 

посадових осіб, громадських організацій на свідомість, підсвідомість і 

поведінку особистості військовослужбовця і психологію військового 

колективу у процесі їх життєдіяльності для формування у них високих 

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

психологічних, психічних і фізичних якостей, необхідних для успішного 

виконання конституційного обов’язку щодо захисту української держави за 

будь-яких умов. 

З’ясовано, що розвиток у суспільстві національної свідомості, 

формування почуття патріотизму на засадах духовності та моральності, 

популяризація духовно-культурної спадщини, традицій Українського народу, 

а також активізація взаємодії органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та громадських об’єднань у питаннях національно-

патріотичного виховання є важливою умовою формування патріотизму й 

утвердження національних цінностей. Ідеалом патріотичного 

військовослужбовця Збройних Сил України, на нашу думку, є 

військовослужбовець із сформованою патріотичною свідомістю та 

самосвідомістю; стійкими, позитивно спрямованими та соціально значущими 

поглядами, почуттями, ставленнями і нормами поведінки, який глибоко 

усвідомлює соціальні вимоги держави, що містяться у Конституції України, 

Військовій присязі та статутах ЗС України, переконаний у необхідності їх 

безумовного дотримання, морально і психологічно готовий до цього, 

сумлінно виконує військовий обов’язок, прагне практичними справами 

зміцнювати Українську державу та суспільство в цілому й готовий стати на 



їх захист. 

Доведено, що патріотизм є двояким явищем, тобто його можна 

зрозуміти як базову духовну цінність загальнонаціонального рівня, яку 

покладено в основу патріотичної ідеології, що є критерієм потрібного й 

бажаного в патріотичній поведінці, або як систему властивостей особистості 

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

готовність до патріотичних соціальних дій в інтересах суспільства і держави. 

Патріотизм як базова цінність загальнодержавного рівня належить до 

системи ціннісних орієнтацій особистості як професійно значуща цінність, 

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

практично-діяльнісну. 

Розроблено й обґрунтовано модель формування патріотизму курсантів 

в освітньому середовищі вищого військового навчального закладу (ВВНЗ), 

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

діагностичного, проєктувального, організаційного, контрольно-оціночного. 

Модель розроблено з урахуванням вимог системно-діяльнісного, історико-

культурного, компетентнісного і діагностичного підходів. 

Складено та експериментально апробовано Цільову програму 

формування патріотизму військовослужбовців “Патріот України”, що 

реалізована в освітньому процесі Військового інституту Київського 

Національного університету імені Тараса Шевченка. Для оцінювання 

ефективності результатів Цільової програми проведено такі заходи: 

1) первинне діагностування курсантів за розробленою методикою 

формування й оцінювання рівня патріотизму курсантів у відкритому 

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

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

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

відповідною моделлю та авторською цільовою програмою формування 

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

підготовки фахівців; 4) підсумкове тестування курсантів після повного 



вивчення авторської цільової програми “Патріот України”; 5) оцінювання та 

інтерпретацію емпіричних даних, отриманих у ході психологічного 

експерименту. 

В психологічному експерименті взяли участь 156 курсантів. Підсумкові 

емпіричні дані наведено окремо за кожним показником і кожним 

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

математичної перевірки висунутої гіпотези.  

За результатами проведення психологічного експерименту рівень 

розуміння сутності патріотизму курсантами експериментальної групи 

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

сутності патріотизму під час констатуючого етапу експерименту, вдалося 

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

необхідно поінформовані про сучасне розуміння патріотизму, його зміст і 

суть. 

Загалом 53,9 % учасників тестування здобули середній рівень 

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

досліджуваного показника когнітивного компонента патріотизму. 

Дослідження рівня сформованості патріотизму курсантів з точки зору 

мотиваційного компонента показали істотні якісні зміни в житті та 

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

психологічного експерименту. Так, 68 % респондентів після формувального 

етапу психологічного експерименту досягли високого рівня, 21 % – 

середнього рівня, 11 % мали низький рівень сформованості ціннісних 

орієнтацій особистості. Порівняно з результатами констатуючого етапу 

психологічного експерименту рівень сформованості досліджуваних якостей 

зріс більш ніж на 20 %. 

Результати дослідження показують, що обрана технологія, передбачена 

в авторських Програмі та моделі формування патріотизму, мала позитивний 

результат і кількість курсантів з високим рівнем сформованості патріотизму 

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



експерименту свій рівень сформованості патріотизму як низький (9,9 %), на 

кінець формувального етапу експерименту усвідомили свою позицію й 

підняли власний рейтинг під час повторного анкетування. 

Позитивна динаміка з’явилася в експериментальній групі після 

проведення ряду заходів, передбачених авторською моделлю формування 

патріотизму. Результати формувального етапу експерименту показали, що 

цілеспрямована систематична співпраця курсантів і викладачів згідно із 

розробленою моделлю формування патріотизму дала змогу досягнути 

позитивної динаміки формування патріотичної свідомості та політичних 

переконань, без яких немислиме прийняття духовно-моральних цінностей 

суспільства на основі патріотизму. 

Отримані результати стали підставою для висновку про необхідність 

запровадження в освітній процес ВВНЗ Цільової програми формування 

патріотизму військовослужбовців “Патріот України”, спрямованої на 

формування психічно і патріотично стійкої особистості та мотивації її до 

проходження військової служби. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в 

такому:  

Уперше: 

обґрунтовано, що ціннісні орієнтації виступають ключовим 

психологічним чинником патріотизму в структурі особистості 

військовослужбовця Збройних Сил України. Емпірично з’ясовано структурні 

компоненти патріотизму як ціннісної орієнтації особистості, яка сповідує 

національні та європейські цінності (патріотичне почуття, відповідальність за 

долю Батьківщини; національну гідність; патріотичну свідомість; потребу у 

збереженні і передачі вітчизняних духовно-культурних цінностей 

майбутньому поколінню; потребу і готовність до діяльності патріотичного 

змісту); 

встановлено, що патріотизм, як соціально-психологічний ресурс 

особистості військовослужбовця забезпечує потенційну здатність до 



спротиву інформаційній агресії, створює психологічну готовність громадян 

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

благополуччя; 

Удосконалено:  

цільову Програму формування патріотизму військовослужбовців 

“Патріот України”, шляхом додаткового включення до її змісту комплексу 

заходів військово-патріотичної роботи спрямованих на розвиток ціннісно-

орієнтаційної сфери курсантів як майбутніх офіцерів. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

отримані результати дослідження можуть застосовуватися в системі 

національно-патріотичного виховання, військово-патріотичній роботі з 

військовослужбовцями ЗС України, що сприятиме формування психічно і 

патріотично стійкої особистості та мотивації її до проходження військової 

служби, а також можуть бути використані в діяльності органів військового 

управління, ВВНЗ, військових частин та окремих підрозділів. 

Положення та висновки дослідження, Цільова програма формування 

патріотизму “Патріот України” впроваджені в освітній процес курсантів 

ВВНЗ під час проведення занять соціально-гуманітарного циклу, що 

сприяло розширенню їх самосвідомості, ерудованості та розвитку творчого 

мислення. Результати дослідження можуть бути впроваджені в систему 

внутрішньо-комунікаційної та військово-патріотичної роботи з 

військовослужбовцями Збройних Сил України. 

Ключові слова: патріотизм; ціннісні орієнтації; психологічні 

чинники; патріотична свідомість; патріотична діяльність; соціально-

психологічний ресурс; курсант. 
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Defence University of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The aim of the dissertation is to solve the science task, in particular to clarify 

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

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

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

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

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

formulate theoretical conclusions and practical recommendations based on the 

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

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

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

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

Adequate response to existing and potential challenges and threats to national 

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

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

aggression. 

All this is due to a number of important circumstances –  

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

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

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

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

responsibility for the protection of the sovereignty and territorial integrity of the 



homeland, the willingness to defend its independence and integrity acquire social 

significance;  

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

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

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

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

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

Ukraine acquires priority;  

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

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

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

among young people, and service personnel in particular.  

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

formation of patriotism among Ukrainian service members gives priority to this 

issue.  

The analysis and generalization of theoretical sources related to this issue 

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

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

and power of the State.  

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

the attention of prominent Ukrainian thinkers, statesmen and politicians, 

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

Taras Shevchenko, Mykhailo Hrushevskyi, Anton Makarenko, Hryhorii 

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

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

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

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

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

comprehensively developed personality.  



Great Ukrainian military leaders, such as Bohdan Khmelnytskyi, Danylo 

Halytskyi, Petro Doroshenko, Ivan Mazepa, Severyn Nalyvaiko, Ivan Sulyma, 

Roman Shukhevych, Ivan Bohun, Maksym Kryvonis, Dmytro Baida-

Vyshnevetskhyi, and Petro Konashevych-Sahaidachnyi, paid considerable 

attention to cultivating a sense of patriotism among soldiers, considering military 

service in general as a sign of patriotism.  

Theoretical and methodological grounds of education for service personnel, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

our European values. 

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

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

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

ensure continuous improvement of patriotic education. Currently, debatable issues 

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

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

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

have not been taken into account in past scientific works.  

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

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

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

Motherland taking into account economic, military and political, demographic 



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

effectiveness of military and patriotic work in the Armed Forces of Ukraine.  

It is well known that the formation of patriotism among the citizens of 

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

considered as an active process of systematic and comprehensive influence of 

governmental and military authorities, commanders and chiefs, relevant officials 

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

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

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

successful fulfillment of the constitutional duty to protect the Ukrainian State 

under any circumstances.  

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

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

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

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

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

national values.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

interests of society and the State.  

Patriotism as a basic value of the national level is a professionally significant 

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

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

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

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

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

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

cultural, and competency based assessment.  

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

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

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

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

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

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

educational environment using the developed methodology for the formation and 

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

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

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

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

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

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

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

empirical data obtained during a psychological experiment.  

It should be noted that 156 cadets took part in this psychological experiment. 

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

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

comprehensive mathematical test applied to the proposed hypothesis.  



Based on the psychological experiment findings, the cadets' understanding of 

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

demonstrated their misunderstanding of the essence of patriotism during the 

ascertaining stage of the experiment was reduced to 2%, while 24% of the control 

group, unfortunately, were not sufficiently informed about the modern 

understanding of patriotism, its essence and content.  

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

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

patriotism.  

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

the motivational component showed that their lives and activities have undergone 

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

psychological experiment. After completing the formative stage of the 

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

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

The research findings show that the chosen methodology provided in the 

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

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

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

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

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

the re-survey.  

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

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

patriotism. Formative phase findings showed that task-oriented systematic 

interaction between cadets and teachers within the developed model for the 

formation of patriotism provided positive dynamics for the formation of patriotic 

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

and moral values of society based on patriotism is impossible.  



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

implement in higher military educational institutions a Patriot of Ukraine targeted 

program aimed at forming a mentally and patriotically stable personality and 

motivating it to military service.  

The scientific novelty of the study is as follows: 

For the first time –  

It was substantiated that value orientations are the key psychological factors 

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

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

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

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

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

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

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

individual service member provides a potential ability to resist information 

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

promote its well-being. 

The following has been improved – 

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

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

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

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

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

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

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

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

military authorities, higher military educational institutions, military units and 

individual units.  

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

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



higher military educational institutions during the humanitarian cycle of education, 

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

The research findings can be implemented in the system of internal communication 

and military-patriotic work with service members of the Armed Forces of Ukraine.  

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

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

 

 


