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Сучасний період державотворення в Україні характеризується 

складними соціально-економічними, військово-політичними й духовними 

процесами. Реформування Збройних Сил України, на які покладена 

відповідальність за оборону України, захист її суверенітету, висуває підвищені 

вимоги до свідомості, самосвідомості, мотивації, життєвих настанов, 

моральності військовослужбовців. Відомо, що значний вплив на їх 

формування та розвиток здійснює система патріотичного виховання взагалі та 

військово-патріотичного, зокрема. Аналіз наукової літератури з проблем 

патріотичного виховання та військово-патріотичного виховання в історії 

українського суспільства та його Збройних Сил показує, що патріотизм і 

висока моральність є рисами, які споконвічно були властиві українському 

народу та відігравали виключно важливу роль на всіх етапах державотворчого 

процесу та становлення Українського війська.

Політична ситуація, що склалась в Україні та за її межами диктує нові 

вимоги до підготовленості, бойових якостей та патріотичної вихованості 

військовослужбовців. Складні умови, в яких сучасним офіцерам доводиться 

виконувати професійний та громадянський обов’язок, актуалізують 

проблематику патріотичного виховання курсантів військових закладів вищої 

освіти. Адже саме тут починається гартування майбутніх офіцерів, яке 

продовжуватиметься впродовж усієї офіцерської кар’єри.

Відсутність комплексної воєнно-історичної праці, присвяченої

заявленій проблематиці робить дане дисертаційне дослідження актуальним.
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Надзвичайно важливим також є впровадження його в освітній процес вищих 

військових навчальних закладів та оновлення змісту військово-патріотичного 

виховання майбутніх офіцерів Збройних Сил України.

Тема дисертаційного дослідження, сформульована дисертанткою, є 

актуальною і важливою. їй відповідає запропонована система науково- 

дослідних завдань, які більшістю узгоджується з темою роботи і її 

внутрішньою композиційною структурою. Обрана теоретико-методологічна 

основа забезпечила опрацювання та аналіз великої кількості джерел та 

літератури, дала можливість застосувати спеціальні методи 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.

Дисертаційне дослідження Пашкової Ольги складається зі вступу та 

трьох розділів і підрозділів, висновків списку використаних джерел та 

літератури, додатків. Вступ містить обґрунтування актуальності теми, 

розкриває її зв’язок з науковими програмами, планами, темами, визначає мету 

і завдання, об’єкт, предмет, хронологічні і територіальні межі роботи, її 

методи, наукову новизну і практичне значення. З трактовкою цих складових 

загалом можна погодитись. Структура роботи є логічною та завершеною.

Наукова новизна і значимість результатів дисертаційного дослідження

представлена досить чітко, зокрема, 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
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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; 

встановлення тенденцій удосконалення військово-патріотичного виховання у 

вищих військових навчальних закладах в умовах збройної агресії Російської 

Федерації проти України.

Завдання, поставлені у дослідженні, демонструють досягнення мети 

та отримання наукових результатів. Авторка узагальнила історичний досвід 

виховання воїнів державних утворень, що існували на теренах України, як 

передумову військово-патріотичного виховання військовослужбовців 

Збройних Сил України; показала процес трансформації військово- 

патріотичного виховання військовослужбовців Збройних Сил України у 1991— 

2013 pp. та визначила його позитивні і негативні аспекти; розкрила 

особливості військово-патріотичного виховання курсантів у вищих військових 

навчальних закладах України в умовах російської збройної агресії; визначила 

роль і місце воєнної історії у процесі військово-патріотичного виховання; 

виявила тенденції військово-патріотичного виховання курсантів у вищих 

військових навчальних закладах України.

Проаналізувавши праці істориків, які досліджували різні аспекти

військово-патріотичного та патріотичного виховання авторка зазначає, що

військово-патріотичне виховання молоді та військовослужбовців 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. На думку Ольги

Пашкової, більшість наукових досліджень здійснювали військові, цивільні

педагоги та психологи. Дисертантка 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. Водночас, аналіз літератури потребує більш
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глибокого аналізу для осмислення даної проблеми. На нашу думку, 

історіографічний матеріал варто було б виділити в окремі групи та показати 

які досягнення з даної проблеми вже має історична наука, а де відкриваються 

нові можливості для наукових розвідок.

Джерельна база дослідження є достатньою для розкриття теми. 

Дисертантка відібрала та залучила до дослідження такі групи історичних 

джерел: документи архівного зберігання, документи міністерств, відомств 

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

інші види джерел. Для повноцінного розкриття теми дослідження широко 

залучалися документи архівного зберігання, зокрема, Галузевого державного 

архіву Міністерства оборони 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. Інтерес для дисертантки становили документи фонду 

Міністерства освіти України, що зберігаються у Центральному державному 

архіві вищих органів влади та управління України. Залучені важливі дані, що 

містяться у протоколах засідань колегії Міністерства освіти України, в 

матеріалах яких неодноразово порушувалося питання патріотичного 

виховання української молоді, у тому числі через історичну освіту та 

відповідну мовну політику. Повною мірою були використанні фонди 

Українського інституту національної пам’яті.

Водночас, щоб показати трансформацію військово-патріотичного 

виховання варто було б провести соціологічне дослідження серед 

військовослужбовців Збройних Сил України і визначити його позитивні і 

негативні аспекти. Також, у процесі дослідження військово-патріотичного 

виховання військовослужбовців Збройних Сил України та характеристиці 

воєнно-історичних знань загубився сам курсант, зворотній зв’язок від якого є 

дуже важливим у даній науковій роботі.



Щодо методології, то дисертантка дає нам розуміння, що собою являють 

історичний та логічний методи, аналіз та синтез, індукція і дедукція, 

порівняння і аналогія, абстрагування і узагальнення і яке вони місце займають 

в історичній науці. У підрозділі «Теоретичні засади та методи дослідження» 

ми знайомимося з технічними характеристиками, а хотілося б побачити як 

працюють заявлені методи у дисертаційному дослідженні, і до яких висновків 

приводять авторку дисертації. Підсумовуючи розглянуті методологічні 

підходи зауважимо, дисертантка зазначає, що питання військово- 

патріотичного виховання військовослужбовців ЗС України пов’язані зі 

знаннями різноманітних наук, у першу чергу таких як педагогіка, психологія, 

соціологія, політологія. Якщо це так, то у даному підрозділі необхідно було б 

показати, які саме методи та підходи цих наук були застосовані авторкою.

У другому розділі дисертаційного дослідження авторка показала

історичні передумови становлення та трансформацій військово-патріотичного

виховання курсантів вищих військових навчальних закладів України, зокрема:

історичний досвід військово-патріотичного виховання воїнів у військах

державних утворень на теренах України та його використання в ході

підготовки військових фахівців; військово-патріотичне виховання майбутніх

військових фахівців у 1991-2013 pp. Дисертантка дійшла висновку, що

історичний досвід патріотичного виховання на теренах України свідчить про

те, 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. В умовах відсутності єдиних поглядів

військово-політичного керівництва держави щодо піходів до здійснення
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військово-патріотичного виховання військовослужбовців Збройних Сил 

України його зміст обумовлювався зміною політичного вектору розвитку 

держави.

Розділ 3-й Ольга Пашкова присвятила розкриттю військово- 

патріотичного виховання майбутніх військових фахівців Збройних Сил 

України в умовах збройної агресії (2014-2019), зокрема: розвитку військово- 

патріотичного виховання курсантів ВВНЗ України в умовах відсічі та 

стримування збройної агресії Російської Федерації (2014-2019); ролі і місцю 

воєнно-історичної науки у військово-патріотичному вихованні курсантів 

ВВНЗ України. Аналізуючи роль і місце воєнно-історичної науки у військово- 

патріотичному вихованні курсантів авторка встановлює, що особливістю 

діяльності військових вузів у 2014-2019 роках стало використання здобутків 

воєнної історії в науковій діяльності, освітньому та виховному процесах. На її 

думку, 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. Пріоритетним напрямом у 2014-2019 

роках, на думку дисертантки, стало вивчення, популяризація та протидія 

фальсифікації у сфері воєнної історії України.

Цілком самостійною виглядає думка про те, що саме 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. Вдалою також є думка авторки дисертаційного

дослідження про те, що в умовах збройної та інформаційної агресії посилення

національної самоідентифікації, необхідної для формування в особового
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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 та запровадження нових військових традицій.

У висновках до розділів та загальних висновках викладено найбільш 

важливі результати, одержані в дисертації, які містять формулювання 

розв'язаної наукової проблеми. У Додатках уміщено великий фактичний 

матеріал, що поглиблює аналіз теми і доповнює окремі сюжети праці. Загалом 

робота свідчить, що здобувачці вдалося досягнути визначеної мети, вирішити 

поставлені завдання і достатньо повно розкрити проблему військово- 

патріотичного виховання курсантів вищих військових навчальних закладів 

У країни у 1991 -2019 роках.

Таким чином, вищенаведене свідчить, що в обговорюваному 

дослідженні дисертанткою вирішено низку важливих наукових завдань, що 

дало змогу з’ясувати стан вивчення теми в історичній літературі, узагальнити 

історичний досвід виховання воїнів державних утворень, що існували на 

теренах України, як передумову військово-патріотичного виховання 

військовослужбовців Збройних Сил України; показати процес трансформації 

військово-патріотичного виховання військовослужбовців Збройних Сил 

України у 1991-2013 pp. та визначити його позитивні і негативні аспекти; 

розкрити 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.

Положення і висновки сформульовані у дисертації О.О. Пашкової 

загалом обґрунтовані та науково достовірні. Основні результати й положення 

дисертації викладені авторкою 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.

Мета та поставлені завдання є достатньо обґрунтованими та науково 

виваженими. Кожний розділ і підрозділ дисертації завершується висновками, 

має теоретичні узагальнення. Авторці вдалося виконати поставлену мету і 

завдання її науково-кваліфікаційної роботи, хоча вона не позбавлена певних 

упущень. У зв’язку з цим, хочу звернути увагу на окремі недоліки 

дисертаційного дослідження та висловити конкретні рекомендації:

1. Історіографія дисертаційного дослідження хоча й досить 

презентабельна, але в окремих випадках вимагає більш глибокого 

аналізу, зокрема на с. 34, 35, 37.

2. Оскільки в роботі мова йде про військовослужбовців, на нашу думку, 

має бути представлене і їхнє бачення проблеми. Наразі роботу тільки 

збагатило б соціологічне дослідження серед військовослужбовців 

Збройних Сил України, використання спогадів та свідчень їх та офіцерів, 

що безпосередньо займаються військово-патріотичним вихованням.

3. Також важливим, був би показ загальної картини ставлення до подій на 

сході України та до Збройних Сил України у сучасному українському 

суспільстві, а звідси й усвідомлення потенційними 

військовослужбовцями необхідності захищати власну державу.

4. Крім того, робота не позбавлена граматичних та стилістичних огріхів, 

зокрема у назві та тексті наявні незначні різночитання: вищий 

навчальний заклад та заклад вищої освіти.

Викладені офіційним опонентом у ході аналізу тексту дисертації

зауваження та пропозиції в цілому слід сприймати як рекомендаційні. Вони не

впливають на загальну позитивну оцінку дисертаційного дослідження. Праця

О. О. Пашкової є завершеним, науково актуальним, суспільно значимим і

оригінальним дослідженням, виконаним на належному науково-теоретичному

рівні та на основі ґрунтовного вивчення широкого комплексу архівних й
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опублікованих джерел і літератури. Результати, отримані авторкою, значною 

мірою нові та науково обґрунтовані, в сукупності становлять завершений 

варіант однієї з можливих версій комплексного вивчення досвіду військово- 

патріотичного виховання курсантів вищих військових навчальних закладів 

України в умовах російської збройної агресії.

Офіційний опонент зазначає, що дисертація Ольги Олегівни Пашкової 

«Військово-патріотичне виховання курсантів вищих військових навчальних 

закладів України (1991-2019)» загалом відповідає вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 липня 20013 р. № 567 (зі змінами), а її авторка заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 

20.02.22 -  військова історія.
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