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ВІДГУК
офіційного опонента кандидата історичних наук Скрябіна Олександра 

Леонідовича на дисертацію та автореферат Пашкової Ольги Олегівни 
“Військово-патріотичне виховання курсантів вищих військових навчальних 
закладів України (1991-2019)”, подану до захисту на здобуття наукового 
ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 -  військова 
історія

Окупація низки територій нашої держави, російська збройна агресія на 
Сході України зумовили актуалізацію державних завдань щодо військово- 
патріотичного виховання серед різних верств населення України. Воєнно- 
політична обстановка в державі, проведення антитерористичної операції та 
операції Об’єднаних сил на Сході України свідчать про важливу роль 
світоглядних установок особового складу Збройних Сил України, зокрема 
майбутніх офіцерів та спонукають до активізації всебічного вивчення досвіду 
військово-патріотичного виховання у мирний час та в особливий період, 
насамперед для використання в умовах триваючої збройної агресії Російської 
Федерації проти України.

Актуальність дослідження, поданого до захисту здобувачкою 
Пашковою О.О., на наш погляд, зумовлена потребами сьогодення, 
відсутністю критичного аналізу здобутків і прорахунків керівництва держави 
у питаннях військово-патріотичного виховання військовослужбовців. На 
теперішній час зазначена проблематика не була предметом окремого 
наукового пошуку і залишається маловивченою. Виходячи з цього вважаємо, 
що обрана дисертанткою тема є актуальною, заслуговує належної уваги щодо 
її ґрунтовного й об’єктивного вивчення.

Наукова новизна проведеного дисертаційного дослідження полягає у 
тому, що, спираючись на аналіз історіографічної бази дослідження та 
ретельний огляд наукових джерел, дисертанткою вперше визначено 
періодизацію процесу військово-патріотичного виховання в Україні;
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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 майбутніх військових 
фахівців в умовах російської збройної агресії.

Набула подальшого розвитку історіографія за напрямом дослідження, а 
до наукового обігу введено раніше не опубліковані архівні матеріали.

Структура дисертації має логічну і чітку структуру та підпорядкована 
досягненню мети та завданням дослідження. Ознайомлення з текстом 
автореферату дисертації дає підстави стверджувати, що за структурою та 
змістом він відповідає діючим вимогам МОН України. У його тексті 
відображено основні положення, зміст, результати і висновки здійсненого 
Пашковою О.О. дисертаційного дослідження.

У першому розділі дисертації представлено історіографію та 
джерельну базу дослідження. Історіографія умовно розділена на кілька груп. 
Авторка представила достатньо репрезентативну джерельну базу, зокрема 
архівні матеріали. Джерельну базу значно доповнює використана поточна 
документація Міністерства оборони, Генерального штабу ЗС України, 
органів військового управління, що розкриває основні аспекти їх діяльності 
по удосконаленню виховання майбутніх офіцерів в умовах збройної агресії.

У другому розділі роботи дисертантка розглядає історичні передумови 
становлення та розвитку військово-патріотичного виховання в Україні. 
Авторка узагальнила науковий доробок вітчизняних науковців на тему 
патріотичного виховання, водночас акцент зробила на ролі історичної 
спадщини у формуванні світогляду вояків військових формувань на теренах 
України. Щодо періоду незалежності, то авторка пов’язує зміст ВПВ 
військовослужбовців із пануючою у той чи інший період державною 
політикою національної пам’яті. Виходячи з цих позицій, авторка 
сформулювала власну періодизацію становлення та розвитку військово- 
патріотичного виховання в Україні.



У третьому розділі дисертації розкривається процес розвитку 
військово-патріотичного виховання курсантів вищих військових навчальних 
закладів України в умовах збройної агресії Російської Федерації проти 
України. Авторка ретельно торкається подій в Автономній Республіці Крим 
та на Сході України, розглядаючи їх як умову, за якої відбувалося 
удосконалення військово-патріотичного виховання майбутніх офіцерів. 
Дисертантка добре проаналізувала нормативно-правову базу у сфері 
військово-патріотичного виховання, прийняту у цей час.

Здобувачка розглядає участь науково-педагогічних працівників 
військових вузів в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил як 
елемент підвищення їх педагогічної майстерності у вихованні курсантів, 
оновлення навчальних програм окремих дисциплін, запровадження воєнно- 
історичної роботи у вищих військових навчальних закладах тощо. Додатки, 
використані у розділі, значно доповнюють його зміст і дають читачеві 
загальні уявлення про особливості діяльності вищих військових навчальних 
закладів із виховання курсантів в умовах збройної агресії.

У цілому, значну увагу дисертантка приділила ролі воєнно-історичної 
науки у вихованні, проаналізувавши зміст навчальних програм з історичних 
дисциплін. Окремо показана діяльність військових музеїв, як закладів 
військово-патріотичного спрямування.

Завершується робота загальними висновками, що випливають із її 
змісту, є логічними і віддзеркалюють основні результати дослідження. 
Очевидним є те, що ці результати мають не лише теоретичне, а і практичне 
значення.

Позитивним є те, що матеріали дисертаційного дослідження вже 
неодноразово використовувалися під час розробки нормативно-правової бази 
Збройних Сил України з актуальних питань військово-патріотичного 
виховання та воєнно-історичної роботи, зокрема, наказу Генерального штабу 
ЗС України, яким затверджено Положення про конкурс на кращий реферат з 
воєнної історії, у тому числі серед курсантів вищих військових навчальних 
закладів. Крім цього важливим особистим здобутком дисертантки стало 
впровадження матеріалів, присвячених сучасній воєнній історії України, в
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освітній і виховний процес вітчизняних закладів освіти. Дисертантка взяла 
найактивнішу участь в їх опрацюванні, що засвідчує лист від заступника 
Міністра освіти і науки України Вадима Карандія (вих. №1/9-355 від 
05.06.2019).

Вагомим здобутком Пашкової О.О. є численні публікації результатів 
дисертаційного дослідження, оприлюднені у фахових виданнях України та 
апробовані на наукових конференціях і семінарах. Важливо, що здобувачка 
активно публікується у наукових часописах країн Європейського Союзу. 
Спрямованість конференцій, характер статей дисертантки, в яких 
відображено результати проведених досліджень, повною мірою розкривають 
тему дослідження.

Усього за темою дисертації опубліковано 15 наукових праць.
Позитивно оцінюючи здобутки дисертантки, вважаємо за доцільне 

зазначити такі зауваження, пропозиції та побажання до поданої 
дисертаційної роботи:

1. Не дивлячись на те, що історіографія дослідження є досить 
презентаційною, в роботі дуже обмежено використані наукові праці, де 
предметом дослідження виступає безпосередньо курсант військового 
навчального закладу, його діяльність, побут, традиції середовища тощо. 
Оскільки курсант є специфічною категорією військовослужбовця, розуміння 
цієї специфіки дає можливість глибше, зсередини, зрозуміти які форми і 
методи виховання, в тому числі військово-патріотичного, були найбільш 
дієвими в роботі командирів і начальників різних часів.

2. До дисертаційного дослідження залучена достатня кількість 
джерел. Зокрема, документи Міністерства оборони, Генерального штабу ЗС 
України, а також різних органів військового управління. У той же час 
залишилися недостатньо використаними документи Галузевого державного 
архіву МО України безпосередньо військово-навчальних закладів (до 
середини 1990-х -  військових училищ, після цього -  військових інститутів, 
академій тощо). Використання в роботі цих документів продемонструвало б 
трансформації у системі вищої військової освіти у хронологічних межах, що 
досліджувалися.



Крім цього в джерельній базі явно не вистачає матеріалів, в яких 
розкривалися б спогади учасників тих подій, що досліджувалися в дисертації.

3. У параграфі 2.2 автор справедливо приділяє багато уваги 
національно-патріотичному вихованню населення України у 1991 -  2013 pp., 
однак на цьому тлі проблематика ВПВ в ВВНЗ висвітлюється дотично, і 
майже не демонструє курсанта як специфічного об'єкта даного дослідження.

4. У висновках за другий розділ автор визначає, що “в умовах 
перебування у складі імперій (Австро-Угорської, Російської, радянської) 
система військового виховання на теренах України була спрямована на 
формування відданого служіння інтересам метрополії”. У той же час, крім 
ідеологічно-національних питань, не дається належна оцінка ефективності 
впливу військово-патріотичного виховання на формування професійних 
якостей майбутніх офіцерів.

5. У параграфі 3.1 (с. 193-194) наводиться значна кількість керівних 
документів щодо необхідності поступової зміни ментальності (образу 
мислення) особового складу, а також вимог щодо удосконалення форм і 
методів військово-патріотичної роботи серед військовослужбовців. 
Водночас, у дисертації не наведено відомостей, як ці завдання були 
практично реалізовані в конкретно взятих ВВНЗ.

6. Під час розгляду ролі і місця воєнно-історичної науки у 
формуванні патріотизму майбутніх офіцерів Збройних Сил України авторка 
неодноразово посилається на результати відповідного опитування 
(додаток Б), проте сам додаток демонструє лише формалізований зразок 
“Опитувальника”, що не демонструє тих результатів, якими оперує авторка 
на сторінках основного змісту (с. 211-212).

Загалом, висловлені зауваження не ставлять під сумнів отримані 
наукові результати та можуть бути враховані в подальшій науковій роботі 
дисертантки.

Дисертаційна робота на вищезазначену тему виконана вперше та 
поглиблює існуючі знання історичної науки. Вивчення дисертації дозволяє 
зробити висновок, що вона є самостійною і завершеною науковою працею, 
яка виконана на належному науковому рівні.



Дисертація Пашкової Ольги Олегівни “Військово-патріотичне 

виховання курсантів вищих військових навчальних закладів України 

(1991-2019)” відповідає вимогам п. 9, 11 “Порядку присудження наукових 

ступенів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24 липня 2013 року № 567 (зі змінами), а її авторка заслуговує присудження 

наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 — 

військова історія.

Офіційний опонент -  кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник науково-дослідного відділу проблем педагогіки у воєнній сфері 

науково-дослідного управління військово-гуманітарних досліджень науково- 

дослідного центру Військового інституту Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка

працівник ЗС України

ідпис Скрябіна О.Л. засвідчую.

О.СКРЯБІН


