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МІСЦЕ ТА ЗНАЧЕННЯ КУРСУ ПОЛІТОЛОГІЇ 
В НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ 
КУРСАНТІВ І СЛУХАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ 

Аналізовано значення політичної грамотності у формуванні національно-
патріотичної свідомості курсантів і слухачів вищих навчальних закладів МВС 
України. Розглянуто роль навчального курсу політології у підвищенні рівня їх 
політичної свідомості. 

Тривала практика викладання курсу політології у Харківському 
національному університеті внутрішніх справ дає можливість говорити 
про велике значення даного курсу для формування державно-
патріотичної політичної свідомості майбутніх правоохоронців. 

Якщо подивитися на навчальні плани, за якими навчаються 
курсанти та слухачі, то ми не знайдемо там жодної дисципліни, крім 
політології, яка б висвітлювала і роз’яснювала сутність сучасних 
соціально-політичних процесів в Україні, навколо неї, та в світі в цілому. 

Спілкування з курсантами денної та слухачами заочної форм 
навчання свідчить про їх, переважно, слабку обізнаність в соціально-
політичних реаліях сучасної України і світу. Багато хто з них 
демонструють політичну неосвіченість, відсутність власної 
аргументованої, патріотичної громадянської позиції. Дехто користуються 
хибними, запозиченими у недружніх до України країн, ідеологічними 
конструкціями та політичними міфологемами. 

Складний, часом болючий і суперечливий, процес соціально-
політичних змін в нашій державі потребує додаткового роз’яснення 
серед курсантів та слухачів. Процес реформування Національної поліції 
має відбуватися не лише в площині змін структури, функцій і завдань, а 
й торкатися духовних засад функціонування поліцейських. В умовах 
інформаційної війни відсутність ідейного впливу з боку власної держави 
«компенсується» цілеспрямованою, з використанням новітніх 
інформаційних технологій, обробкою свідомості наших громадян з боку 
ворожих суб’єктів ідеологічного впливу. 

Таким чином, можна стверджувати, що відсутність продуманої 
системи політичної освіти, спрямованої на формування демократичної 
політичної свідомості у діючих та майбутніх правоохоронців 
призводить до їх певної обмеженості (внаслідок різного роду 
суб’єктивних та об’єктивних причин і обставин) розібратися в реаліях 



Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти 
та патріотичного виховання персоналу системи МВС України. Харків, 2018 

 32 

сучасного політичного життя, що в свою чергу спричиняє зневіру у 
державно-політичних інститутах, розмиває та деформує почуття 
патріотизму, підриває моральні засади їх професійної діяльності.  

За таких умов багатократно зростає роль і значення практичних 
заходів і дій, спрямованих на формування національно-патріотичної 
політичної свідомості працівників правоохоронних органів, в цілому, та 
курсантів та слухачів навчальних закладів МВС України, зокрема. 
Підвищуючи рівень матеріального-технічного забезпечення діяльності 
правоохоронних органів, нашій державі вкрай необхідно належну увагу 
приділити ідейному озброєнню своїх правоохоронців. 

Розуміння особливостей і тенденцій політичного розвитку власної 
країни, політичних процесів, що відбуваються на міжнародній арені, без 
сумніву, сприятиме значному посиленню потенціалу патріотизму і, 
відповідно, служитиме запобіжником проявам сепаратизму, службової 
недбалості, правового нігілізму. 

Соціологічними дослідженнями встановлено факт прямої 
залежності рівня довіри до окремих державних інститутів і держави, в 
цілому, від рівня політичної грамотності громадян. 

Патріотизм, відданість своєму народові неможливі без достатніх 
політичних знань і сформованих на їх базі стійких переконань. 
Політична грамотність є фундаментом патріотизму.  

Навчальний курс політології, який викладається у ХНУВС, саме й 
спрямований на підвищення такого рівня політичної грамотності курсантів і 
слухачів. На лекційних заняттях даються установчі знання з різних аспектів 
соціально-політичного життя України та зарубіжжя. На семінарських 
заняттях, часто у жвавих, емоційних дискусіях, обговорюються актуальні 
проблеми розбудови незалежної української держави, соціально-політичних 
та економічних реформ. Саме на цих заняттях обговорюються і 
розбираються найбільш злободенні проблеми внутрішнього українського 
політичного життя, взаємовідносин України з Росією, України з Європою та 
США, зовнішньополітичної стратегії, в цілому. 

Враховуючи сказане, абсолютно незрозумілою є практика по 
скороченню в навчальних планах аудиторних годин відведених на 
вивчення такої важливої для формування національно-патріотичної 
свідомості курсантів і слухачів дисципліни, якою є політологія. 
Простежується тенденція до пониження її навчального статусу. На 
деяких спеціальностях політологію взагалі прибрали з навчальних 
планів і припинили викладати. На нашу думку подібна ситуація є 
неприпустимою і потребує реагування. 

Отримано 27.02.2018 

 
 


