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РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ
ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ
З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ
Матеріал статті побудовано на виявленій суперечності між
декларуванням подальшого вдосконалення змісту, організаційного рівня та
ефективності роботи з особовим складом та недостатньою реалізацією
педагогічних умов підготовки курсантів до виховної роботи з особовим
складом у вищих навчальних закладах системи МВС України. У статті
наведено приклади прийомів, методів, форм, які забезпечують реалізацію
педагогічних. умов підготовки майбутніх офіцерів до виховної роботи з
особовим складом у вищих навчальних закладах системи МВС України.
Доведено, що організація виховної роботи курсантів має бути спрямована на
формування системи базових гуманістичних цінностей;
засвоєння
майбутніми офіцерами знань і вмінь виховної роботи з особовим складом на
заняттях, у самостійній підготовці, на практиці. Результатами дослідження
є доведення необхідності педагогічного забезпечення підготовки майбутніх
офіцерів до виховної роботи з особовим складом.
Ключові слова: професійна підготовка курсантів, виховна робота,
особовий склад, методи виховання, педагогічні умови, гуманістичні цінності.
С.А. Ищенко. Реализация педагогических условий подготовки
курсантов к воспитательной работе с личным составом в высших учебных
заведениях системы МВД Украины. Материал статьи построен на выявленном противоречии между декларированием дальнейшего совершенствования содержания, организационного уровня и эффективности работы з
личным составом и недостаточной реализацией педагогических условий
подготовки курсантов к воспитательной работе с личным составом у высших
учебных заведениях системы МВД Украины. В статье приведены примеры
приемов, методов, форм, которые обеспечивают реализацию педагогических
условий подготовки будущих офицеров к воспитательной работе с личным
составом у высших учебных заведениях системы МВД Украины. Доказано, что
организация воспитательной работы должна быть направлена на
формирование системы базовых гуманистических ценностей; усвоение
будущими офицерами знаний и умений воспитательной работы с личным
составом на занятиях, во время самостоятельной подготовки, на практике.
Результатами исследования являются доказательства необходимости
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педагогического обеспечения подготовки будущих офицеров к воспитательной
работе с личным составом.
Ключевые слова: профессиональная подготовка курсантов, воспитательная работа, личный состав, методы воспитания, педагогические условия,
гуманистические ценности.
S.O. Ischenko. Pedagogical conditions’ realization of cadets’ training for
educational work with the personnel in higher educational institutions of the mia
system of Ukraine. The article’s material is based on the detected contradiction
between the declaring of the further improvement of the content, the organizational
level, the effectiveness of work with the personnel and pedagogical conditions’
insufficient implementation of cadets’ training for educational work with the
personnel in higher educational institutions of the MIA system of Ukraine.
The article includes the examples of techniques, methods, forms, that ensure
pedagogical conditions’ realization of future officers’ training for educational work
with the personnel in higher educational institutions of the MIA system of Ukraine.
It is proved that the organization of cadets’ educational work should be aimed
at forming the system of basic human values; the mastering of knowledge and skills
of educational work with the personnel at the lessons, during the self-training, the
practice by future officers.
The study’s result is the need’s proof of the pedagogical ensuring of future
officers’ training for educational work with the personnel.
Keywords: cadets’ professional education, educational work, personnel,
methods of education, pedagogical conditions, humanistic values.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями. Як зазначено у
Директиві Національної гвардії України (2014 р.), на фоні політичних, соціальних та економічних змін у країні особливого значення
у військах набуває система роботи з особовим складом, провідними
ідеями якої є формування світогляду військовослужбовця, громадянина і патріота, усвідомлення ним особистої відповідальності за
виконання службово-бойових завдань за призначенням, свободу,
незалежність та захист нашої країни. У межах дослідження нами
виявлено суперечність між декларуванням подальшого вдосконалення змісту, організаційного рівня та ефективності роботи з особовим
складом та недостатньою реалізацією педагогічних умов підготовки
курсантів до виховної роботи з особовим складом у вищих
навчальних закладах системи МВС України.
Аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, і, на які спирається автор. У
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дослідженні посилаємося на дослідження учених, які розглядали
виховний процес у вищих військових навчальних закладах як
наукову проблему (М. Горліченко, Ю. Корнійчук та інші); розробляли й упроваджували педагогічні умови гуманітарної складової
професійної готовності майбутніх офіцерів (Є. Брижатий, М. Горліченко, Ю. Корнійчук, О. Мартиненко) [1–4].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми,
котрим присвячується означена стаття. У зазначених та інших
наукових працях [1–4] недостатньо звертається увага на вивчення
можливостей реалізації педагогічних умов підготовки курсантів до
виховної роботи з особовим складом у вищих навчальних закладах
системи МВС України, а саме: формування у курсантів системи
базових гуманістичних цінностей; організація засвоєння майбутніми
офіцерами знань і вмінь виховної роботи з особовим складом на
заняттях, у самостійній підготовці, на практиці.
Формулювання цілей статті (постановка завдання) – розкрити
можливості реалізації педагогічних умов підготовки курсантів до
виховної роботи з особовим складом у вищих навчальних закладах
системи МВС України.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Зазначимо, що діяльність з
підготовки курсантів вищих навчальних закладів системи МВС
України до виховної роботи з особовим складом має відбуватися
цілеспрямовано, планово, систематично та послідовно, за умови
охоплення виховним впливом усіх сфер життєдіяльності курсантів,
диференційованого підходу, персональної відповідальності за стан та
ефективність виховання, органічного зв’язку з організаторською
діяльністю.
Формування гуманістичних цінностей у майбутніх офіцерів
здійснюється, насамперед, через набуття гуманітарної освіти. Так,
дослідник С. Тауланов запропонував нову концепцію проектування
змісту військової педагогіки, яка розглядає педагогічні знання через
призму майбутньої військово-професійної діяльності офіцера. Учений наголошує, що викладання військової педагогіки активізує
цінності майбутньої військової діяльності через усвідомлення важливості, смислу і таким чином, розвиває мотивацію, волю, потребу,
стійкість інтересу, активність, професійну направленість майбутніх
офіцерів [5].
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Але, на жаль, викладання гуманітарних дисциплін недостатньо
розкриває поняття «цінностей» та недостатньо впливає на виховання
їх у курсантів. Тому, важливо й доцільно здійснювати виховну роботу
серед майбутніх офіцерів за допомогою гуманітарних методів,
прийомів, форм виховання.
У визначенні ефективного інструментарію формування в
майбутніх офіцерів гуманістичних цінностей ми спиралися на теоретичні напрацювання та практичний досвід дослідниці О. Мартиненко
[4]. Так, учена вважає, що формування в курсантів гуманітарної
культури є можливим завдяки заходам, які проводяться згідно
виховного плану з курсантами; участь у розробці виховних планів,
наповнення їх гуманітарним змістом та застосування форм
проведення – гуманітарні технології. З урахуванням рекомендацій
О. Мартиненко запроваджували методи та форми виховної
роботи, що носили інтерактивний характер: колективна робота з
книгою (спільне читання, вивчення, виклад, конспектування),
обговорення книг, бесіди (індивідуальні, групові), дискусії, диспути,
вечірні зустрічі, поетичні вечори, семінари, конференції, тренінги.
Курсанти до кожної зустрічі ретельно готувалися: вивчали літературу,
готовили есе, дискутували, критично аналізували позиції партнерів.
З метою формування гуманітарних цінностей майбутніх
офіцерів доцільною виявилася організація систематичної роботи
наукового дискусійного клубу «Логос» та кіно-клубу. Це дозволило
розширити інтелектуальний та емоційний простір майбутніх курсантів, а також розвинути простір їхньої гуманітарної взаємодії зі
студентами цивільних ВНЗ.
Здобуття курсантами сукупності необхідних знань і умінь
виховної роботи з особовим складом передбачало занурення їх до
змісту виховної роботи у вищих навчальних закладах системи МВС
України (насамперед, через систему взаємин «сержант – курсант»),
безпосередньої організації курсантського колективу, а згодом – до
колективних творчих справ (КТС).
Особливу увагу ми звертали на відпрацювання в курсантів
техніки виховної роботи як сукупності способів і засобів керування
собою та впливу на інших, спрямованих на організацію педагогічно
доцільної взаємодії. У проведенні навчальних занять, під час проведення самостійної підготовки, практики в частинах, позанавчальній
діяльності, особистих бесідах прищеплювали майбутнім офіцерам
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уміння вибирати правильний стиль і тон у звертанні до підлеглих,
уміння управляти їхньою увагою, почуттями темпу, навички
демонстрації свого ставлення до вчинків оточуючих, самоконтролю й
адекватної самооцінки. Підкреслювали, що майбутній вихователь має
досконало володіти технікою мовлення та грамотно використовувати
невербальні засоби впливу на оточуючих. Так, мовлення офіцера має
бути емоційним, образним, інтонаційно виразним, точним, грамотним,
з виправданим ритмом, темпом, дикцією. Міміка, жести, рухи
командира мають сприяти адекватній передачі його думок і почуттів.
Вважаємо, що основна роль у прищепленні курсантам техніки
виховної роботи має належати офіцеру-вихователю, який має бути
взірцем для підлеглих. Окрім особистого прикладу, показу зразку
проведення виховної роботи, актуальними виявилися такі методи
виховного впливу на свідомість і поведінку курсантів, як: формування поглядів, обміну інформацією – навіювання, розповідь, діалог,
доведення, інструктаж, лекція, звертання; організації діяльності –
доручення, вимога, змагання, створення ситуацій успіху, перспектива; стимулювання оцінки й самооцінки – зауваження, ситуація
контролю, заохочення, покарання, ситуація критики, самокритики,
довіра, колективна думка [6, c. 32].
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших
розвідок у даному напрямку. Нами зроблено висновок, що організація виховної роботи курсантів має бути спрямована на формування
системи базових гуманістичних цінностей; засвоєння майбутніми
офіцерами знань і вмінь виховної роботи з особовим складом на
заняттях, у самостійній підготовці, на практиці. Зміст виховної
роботи у військах має бути зорієнтований на гуманне й турботливе
ставлення до людини, загалом до особового складу.
Перспективами подальших розвідок у даному напрямі є
організація засвоєння майбутніми офіцерами командно-штабного,
інженерно-технічного, економіки та менеджменту напрямів підготовки, а не лише курсантів гуманітарного факультету, знаннями і вміннями виховної роботи з особовим складом на заняттях, у самостійній
підготовці, на практиці.
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