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ЗМІСТ ТА ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-
ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ  

І СТУДЕНТІВ У ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ 
УНІВЕРСИТЕТІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

Розглянуто питання, пов’язані із національно-патріотичним вихованням 
курсантів та студентів. Виокремлено етапи реалізації національно-патріотич-
ного виховання майбутніх офіцерів поліції. Розкрито зміст, напрями, методи і 
форми роботи із студентською молоддю у закладі вищої освіти МВС України. 

В основу національної системи патріотичного виховання покладено 
національну ідею, як консолідуючий чинник розвитку суспільства й нації 
в цілому. Форми й методи виховання базуються на народних традиціях, 
кращих надбаннях національної та світової педагогіки й психології. 

У той же час ця Концепція виходить з ідеї об’єднання різних наро-
дів, національних та етнічних груп, які проживають на території Украї-
ни, довкола ідеї української державності, українського громадянства, що 
виступають загальними надбаннями, забезпечують їхній всебічний соці-
альний та культурний розвиток. Українська держава заперечує будь-які 
форми дискримінації, підтримуючи всі мови і культури, що зазнали та-
кої дискримінації в часи колоніальної залежності України. 

На сучасному етапі розвитку України, коли існує пряма загроза де-
націоналізації, втрати державної незалежності та потрапляння у сферу 
впливу іншої держави, виникає нагальна необхідність переосмислення 
зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на посилення 
патріотичного виховання молоді – формування громадянина-українця, 
що діє на основі національних та європейських цінностей, а саме: 

– повага до національних символів (Герба, Прапора, Гімну України); 
– участь у громадсько-політичному житті країни; 
– повага до прав людини; 
– верховенство права; 
– толерантне ставлення до цінностей і переконань представників 

іншої культури, а також до регіональних та національно-мовних особли-
востей; 

– рівність всіх перед законом; 
– готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України. 
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Відтак, актуальність національно-патріотичного виховання молоді, 
особливо нового покоління правоохоронців, зумовлюється процесами 
консолідації та розвитку українського суспільства, сучасними виклика-
ми, що стоять перед Україною, зокрема процесами реформування націо-
нальної поліції, і вимагають подальшого вдосконалення системи націо-
нально-патріотичного виховання. Національно-патріотичне виховання 
має набути характеру системної і цілеспрямованої діяльності з форму-
вання у людини і громадянина високої національно-патріотичної свідо-
мості, почуття відданості своїй державі. 

Національно-патріотичне виховання спрямоване на формування і 
розвиток особистості громадянина-патріота держави, що характеризу-
ється самостійністю мислення, моральними якостями, почуттям грома-
дянського обов’язку, проявом почуття любові до Батьківщини, рідного 
краю, мові, звичаям і традиціям свого народу, толерантним ставленням 
до інших народів та культур, шанування національних святинь і симво-
лів, повагою до Конституції, правовим основам держави. 

Національно-патріотичне виховання являє собою комплекс заходів 
духовно-морального, соціально-політичного, психолого-педагогічного, 
військово-технічного та іншого характеру, реалізація яких сприяє форму-
ванню у підростаючого покоління патріотичної самосвідомості, готовнос-
ті до виконання громадянського і конституційного обов’язку по захисту 
інтересів держави, прагнення брати участь в діяльності, яка спрямована на 
її розвиток, збереження національно-культурних традицій.  

Етапи реалізації національно-патріотичного виховання курсантів, 
слухачів та студентів у Харківському національному університеті внут-
рішніх справ: 

– створення нормативно-правового підґрунтя, інформаційно-ме-
тодичного забезпечення для здійснення національно-патріотичного ви-
ховання курсантів, слухачів та студентів Харківського національного 
університету внутрішніх справ; 

– створення інформаційного ресурсу на Веб-сайті Харківського 
національного університету внутрішніх справ, присвяченого національ-
но-патриотичному вихованню; 

– адаптація програм, навчально-методичних посібників з дисцип-
лін гуманітарно-соціального спрямування, на патріотичне виховання 
курсантів, слухачів та студентів Харківського національного університе-
ту внутрішніх справ; 

– підготовка та видання науково-методичних посібників і мето-
дичних рекомендацій з організації виховних заходів, роботи гуртків пат-
ріотичного виховання тощо; 

– проведення моніторингу системи національно-патріотичного 
виховання курсантів, слухачів та студентів Харківського національного 
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університету внутрішніх справ за допомогою соціологічних опитувань, 
анкетування, психологічного тестування; 

– проведення науково-методичних конференцій, створення банку 
передового педагогічного досвіду на інформаційному веб-ресурсі; 

– розвиток міжнародної співпраці з державами Європейського 
Союзу та іншими розвинутими державами, які успішно впроваджують 
заходи у сфері національно-патріотичного виховання; 

– аналіз здобутого, встановлення досягнень і викликів, корекція 
навчально-виховних впливів з урахуванням результатів моніторингу. 

З метою реалізації національно-патріотичного виховання викорис-
товують такі методи і форми роботи із студентською молоддю у межах 
освітнього процесу закладу вищої освіти: 

– словесні (бесіди, розповіді, лекції, семінари, робота з книгою та 
періодичною пресою, написання рефератів на статей, обговорення та ін.); 

– наглядні (ілюстрації, демонстрації, презентації, відеоперегляд, 
екскурсії, оформлення тематичних листівок та ін.); 

– практичні (метод вправ, метод прикладів, змагання, командно-
штабні навчання, тактичні навчання та ін.); 

– інтерактивні (зустрічі-діалоги, диспути, дискусії, творчі конкур-
си, організація та проведення тематичних свят, ігри, тематичні виставки, 
конференції, «круглі столи», зустрічі з видатними людьми); 

– методи психологічного впливу на особистість: переконання, на-
віювання, власного прикладу. 

Досягнення цілей національно-патріотичного виховання можливе 
лише за умов цілеспрямованої, систематичної і організованої роботи з 
формування у молоді покоління патріотичних ідей та переконань. 

Отримано 25.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 


