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починає відчувати якесь почуття, що вимагає від неї долучитися до групи 
людей (країн) і виступати за її інтереси, намагаючись тим захиститися або 
від відчуття навислої загрози, або від реального ворога. 

Учені з’ясували, що, оскільки патріотизм є почуттям, пов’язаним із 
проблемою виживання індивіда, він справляє надзвичайно сильний 
вплив практично на всі сторони життя людини, починаючи від 
поведінки і закінчуючи світоглядом. Також дослідники стверджують, 
що людина, яка повністю є орієнтованою лише на одну групу і йде зі 
своєю групою нога в ногу, намагаючись у всьому їй відповідати, 
виявляється менш відкритою для чогось нового. 

Бурхливі зміни, що відбуваються в усіх сферах життєдіяльності 
українського суспільства, активна ціннісна переорієнтація громадян, а 
також практична відсутність цілісної державної ідеології актуалізують 
питання всебічного вивчення, розвитку й застосування потенціалу 
патріотизму в інтересах виховання сучасної молоді, зокрема – 
майбутніх правоохоронців. 
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Визначена мета та принципи національно-патріотичного виховання. 
Зазначені результати, які очікуються при запровадженні заходів із 
національно-патріотичного виховання курсантів, слухачів та студентів 
Харківського національного університету внутрішніх справ. 
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Становлення української державності, побудова громадянського 
суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство 
передбачають орієнтацію на людину, її духовну культуру й визначають 
основні напрями виховної роботи з молоддю. 

Національно-патріотичне виховання курсантів, слухачів та 
студентів університету є комплексною і цілеспрямованою діяльністю 
усіх підрозділів університету, сім’ї та інших соціальних інститутів 
щодо формування у правоохоронців, та молодого покоління в цілому, 
високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до 
Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до 
виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту 
національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння 
становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. 
Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є 
формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, 
Батьківщини, держави, нації. 

Метою національно-патріотичного виховання є формування і 
розвиток патріотизму як важливої духовно-моральної і соціальної 
цінності, виховання людини з почуттями національної гордості, 
громадянської гідності, соціальної активності, любові до Батьківщини, 
здатної проявити їх як у захисті держави та її інтересів, так і в розбудові 
громадянського суспільства. 

Національно-патріотичне виховання необхідно здійснювати на 
основі дотримання принципів: 

 національної спрямованості навчання і виховання у вищому 
закладі освіти; 

 самоактивності й саморегуляції особистості; 
 полі культурності; 
 соціальної відповідності сучасним потребам суспільства; 
 історичної і соціальної пам’яті; 
 культурного наслідування та дотриманні історичних, релігійних 

та культурних традицій українського народу. 
При вихованні у курсантів, студентів та слухачів національного 

патріотизму в освітньому процесі вищого закладу освіти із 
специфічними умовами навчання необхідно звернути увагу на такі 
напрямки діяльності, як: 

 духовно-моральний напрям, який пов'язаний з формуванням 
морально стійкої особистості, яка має такі моральні якості, як чесність, 
сумлінність, відповідальність, повага до старших, мужність, любов до 
Батьківщини і свого народу; 

 культурно-історичний напрям, який передбачає виховання 
потреби в оволодінні і збереженні національної культури, традицій і 
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звичаїв народів, які живуть на території України та Харківської області 
зокрема; 

 громадсько-правовий напрям, який пов'язаний із вивченням 
основ державності України, знання її Конституції, Гімну, державної 
символіки, прав і обов’язків громадянина України; із формуванням 
глибокого розуміння громадянського обов’язку, ціннісного ставлення до 
національних інтересів України, її суверенітету і цілісності; 

 військово-патріотичний напрям, відображає збереження військових 
традицій та традицій, які існують в правоохоронних органах; 
забезпечення зв’язку між поколіннями, формування позитивного іміджу 
працівника поліції, готовності до сумлінного виконання професійного 
обов’язку. 

Важливо підкреслити, що в Харківському національному 
університеті реалізовуються відповідні напрямки національно-
патріотичного виховання курсантів і студентів. З цією метою було 
розроблено і запроваджено в освітній процес Концепцію національно-
патріотичного виховання студентської молоді на 2017–2020 рр. 
Науково-педагогічний склад, працівники відділу соціально-гуманітарної 
роботи, курсові офіцери в рамках реалізації зазначеної Концепції 
проводять з курсантами і студентами освітні та виховні заходи 
національно-патріотичного спрямування. 

У результаті запровадження заходів із національно-патріотичного 
виховання курсантів, слухачів та студентів Харківського національного 
університету внутрішніх справ очікується: 

– забезпечення у молодого покоління розвинутої патріотичної 
свідомості і відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, 
турботи про спільне благо, збереження та шанування національної 
пам’яті; 

– готовність до захисту України та виконання громадянського і 
конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, 
незалежності України, з метою становлення її як правової, 
демократичної, соціальної держави; 

– збереження стабільності в суспільстві, соціальному та 
економічному розвитку країни, зміцнення її обороноздатності та 
безпеки. 
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