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Г. Х. Яворська 

ПІДГОТОВКА КУРСОВИХ ОФІЦЕРІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ  

В КУРСАНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Автор статті розкриває роль і специфіку організації виховної роботи у курсантському середовищі курсо-

вими офіцерами у ВНЗ МВС України.  
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Актуальність питань, що висвітлюються в стат-

ті пов’язана з головною проблемою сучасної профе-

сійної освіти – підготовкою висококваліфікованого, 

конкурентоспроможного фахівця, який не просто 

опановує певну кількість знань, умінь і навичок, а й 

проявляє себе як особистість високого загальноосвіт-

нього та культурного рівня. 

Навчальний заклад системи МВС України є важли-

вим соціальним інститутом формування особистості 

майбутнього правоохоронця як творчої професійної ін-

дивідуальності, й особлива роль у цьому процесі нале-

жить офіцеру-викладачеві, курсовому офіцеру. Адже, 

насамперед, офіцер-викладач (у ВНЗ системи МВС за 

підготовку курсантів відповідають також курсові офіце-

ри, начальники курсів та їх заступники, командири взво-

дів тощо) покликаний готувати висококваліфікованих, 

вихованих фахівців. Кваліфікація випускника втілюєть-

ся в професійній майстерності, що складається не тільки 

з сукупності знань, навичок та вмінь, але й зі сформова-

них професійно значущих якостей особистості (патріо-

тизм, честь, гідність, відповідальність, дисциплінова-

ність тощо), які забезпечують успішне виконання служ-

бових завдань у будь-яких умовах діяльності [1]. 

Разом із тим, курсові офіцери, начальники курсів 

та їх заступники, командири взводів у ВНЗ МВС 

України, окрім виховної роботи у курсантському се-

редовищі, виконують і службові обов’язки, притаман-

ні працівникам правоохоронних органів, діяльність 

яких сама по собі є чітко регламентованою, суборди-

наційною та екстремальною по суті. Курсові офіцери, 

начальники курсів та їх заступники, командири взво-

дів залучаються у складі постійного складу ВНЗ як 

міліцейського підрозділу до різноманітних правоохо-

ронних заходів, нарівні з іншими підрозділами ОВС. 

Виконання правоохоронних функцій передбачає реа-

лізацію службових обов’язків у напружених, екстре-

мальних, стресогенних умовах. Екстраполюючи зага-

льну характеристику правоохоронної діяльності, за-

пропоновану В.Г. Андросюком, Л.І. Казміренко,  

Я.Ю. Кондратьєвим та іншими [2], [3] можна констату-

вати, що службовій діяльності курсових офіцерів, нача-

льників курсів та їх заступників, командирів взводів у 

ВНЗ України притаманні особливості, характерні для 

інших "критичних" видів діяльності: дефіцит часу; 

вплив на особистість особливо сильних подразників та 

домінування негативних емоцій при нестачі позитивних; 

підвищена відповідальність за прийняття рішень та не-

обхідність невідкладного вживання заходів.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій пока-

зав, що різноманітні аспекти наукового підходу до вихо-

вання у вищих навчальних закладах, зокрема навчаль-

них закладах "закритого типу", розглядали І. Біжан,               

І. Грязнов, С. Дрожжина, Н. Ничкало, В. Райко, В. Мі-

рошніченко та ін., але роль курсових офіцерів у вихов-

ному процесі курсантського середовища не визначена. 

Мета статті полягає у визначені ролі курсових 

офіцерів у курсантському середовищі та їх підготовці 

до виховної роботи в курсантському середовищі. 

Виклад основного матеріалу починаємо з того, 

що визначаючи активну участь курсантів як провід-

ний фактор їх власного розвитку, необхідно підкрес-

лити й іншу сторону - активність педагога-курсового 

офіцера, який є головним організатором цієї діяльнос-

ті. Курсантський, командний та науково-педагогічний 

колективи є компонентами однієї системи. Вони є 

компонентами середовища навчального закладу МВС 

України та не можуть існувати один без одного, їх 

взаємодія, взаємовплив, співпраця носять об'єктивний 

характер. Курсовий офіцер прямо чи опосередковано 

(наприклад, через власний досвід) розкриває перед 

http://www.mon.gov.ua/
http://osvita.ua/


Педагогіка – Педагогика – Pedagogic 
 

237 "Наука і освіта", №1-2, 2013 

курсантами національно-громадянські ідеї, спонукає 

до самостійного відкриття цих ідей, мисленнєвої та 

досвідної їх перевірки, до нагромадження особистого 

досвіду патріотичної поведінки відповідно до цих 

ідей. На основі зворотної інформації він судить про 

ефективність виховної діяльності і, за умови успішної 

реалізації виховних завдань, у нього виникає задово-

леність власною діяльністю, що зміцнює його педаго-

гічну позицію; у протилежному випадку курсовий 

офіцер-педагог вирішує, якої помилки він допустився, 

чого не врахував, робить висновки на майбутнє [4]. 

У вищому навчальному закладі МВС України 

взаємовідносини між учасниками педагогічного про-

цесу керуються програмою, навчальними планами, 

статутами, розкладом занять та іншими адміністрати-

вними засобами. Як наслідок цього вони мають служ-

бовий, офіційно-діловий характер. За офіційних сто-

сунків особистісні риси вихованців не враховуються. 

Суто офіційні, ділові стосунки сприймаються курсан-

тами як казармові, бездушні. 

Виховання курсантів передбачає певну, до дета-

лей продуману, організацію життя курсантів, їхнього 

навчання, відпочинку та залучення до виконання норм і 

правил, щоб сформувати звичні норми поведінки. Важ-

ливе місце у вихованні посідають різні практичні занят-

тя, вони безпосередньо пов'язані з вихованням. Великий 

вплив на курсантів справляє повсякденна поведінка офі-

церів, їхній приклад. Сила впливу прикладу на майбут-

ніх офіцерів ґрунтується на спонуканні їх до насліду-

вання. Не маючи достатніх знань, переконань і життєво-

го досвіду, вони дуже уважно стежать за поведінкою ку-

рсових офіцерів, котрі проводять з ними багато часу в 

казармі, на плацу, під час самопідготовки. Сила впливу 

прикладу полягає і в тому, що офіцери не нав'язують ку-

рсантам своїх поглядів, вчинків, вони самі помічають їх, 

оскільки це привертає їхню увагу, і сприймаються ними 

як взірець поведінки. 

Отже, ураховуючи цю думку, та на підставі про-

веденого дослідження, процес виховання майбутніх 

офіцерів міліції слід розглядати як взаємодію команд-

ного та науково-педагогічного складу і курсантів, у 

якій поведінка одних обумовлює визначення дій ін-

ших. Звідси виховні дії мають двобічний характер і 

об'єктивно слугують виконанню педагогічних цілей 

через вираження елементів патріотичної культури ко-

мандирів та викладачів в цій системі. 

 Під час дослідно-експериментальної роботи на-

ми була виявлена пряма залежність між наявністю в 

офіцера патріотичної культури (її рівня) та його здат-

ністю ефективно організовувати патріотичне вихо-

вання курсантів. З метою виявлення впливу різних 

форм навчально-методичної роботи з командним та 

науково-педагогічним складом на підвищення їх пат-

ріотичної культури у ВНЗ МВС України вивчалась 

думка щодо цього питання різних категорій офіцерів. 

Методом опитування 24 офіцерів курсантських під-

розділів та 76 осіб науково-педагогічного складу нами 

було отримано результати з визначених питань, які 

дали можливість виявленню тенденції, яка розкриває 

прямий взаємозв'язок між культурою офіцера та його 

фаховим становленням як педагога. На основі цього 

можна стверджувати, що підвищення якості психоло-

го-педагогічної освіти офіцера є однією з умов підви-

щення його культури. 

Відношення "вихователь-вихованець" є визнача-

льними у навчально-виховному процесі, оскільки жи-

вий контакт не можуть замінити ніякі підручники та 

комп'ютерні технології навчання. Тільки безпосередні 

людські взаємини мають повноцінне емоційне напов-

нення і є визначальним фактором формування патріо-

тичної вихованості курсантів.  

Звичайно, на індивідуальному рівні ми мали мо-

жливість спостерігати значні відмінності в соціально-

психологічних характеристиках офіцерів курсантсь-

ких підрозділів, які здійснювали керівництво органі-

зацією та проведенням виховних заходів. 

У процесі виховання, наприклад патріотичного, 

особлива роль належить емоційності педагога, що має 

свої особливості у кожній конкретній виховній ситуа-

ції та у кожному колективі.  

Офіцеру-вихователю, викладачу належить воло-

діти словом, засобом переконання. Адже переконання 

- це є ключ до вирішення багатьох ситуацій, а інколи і 

конфліктів, які виникають під час педагогічного про-

цесу. Не менш важливим є виховний аспект взаємодії 

педагогів з підлеглими, який здійснюється в результа-

ті персоналізації постійного складу і трансляції їхніх 

індивідуальних якостей, майстерності вихованців. 

Значний вплив на розвиток патріотичної вихова-

ності курсантів має стимул довіри та взаємопідтримки 

або педагогічного оптимізму. Віра в потенційні мож-

ливості курсанта збуджує його інтерес до патріотич-

ної діяльності. Використовуючи цей стимул, педагоги 

намагаються підняти курсантів у їхніх очах через по-

важне ставлення, оптимальні вимоги до них. Такий 

стимул не існує ізольовано. Він уплетений не тільки в 

різноманітність стосунків, але й проникає в організа-

цію будь-яких видів діяльності з урахуванням реаль-

них можливостей курсантів. 

Проведені нами опитування дали змогу виявити 

вимоги, які пред’являє курсант до командного та науко-

во-педагогічного складу як необхідну умову для виник-

нення довіри. Це такі, як контактність, уміння легко 

вступати у розмову з підлеглими; демократизація стилю 

керівництва, яка передбачає поєднання поваги до особи-

стості кожного курсанта з необхідною вимогливістю; 

розуміння, терпимість, вміння йти в ногу з часом, еру-

диція, чуйність, здатність до співпереживання - одним 

словом, все те, що може відкрити душу майбутнього 

офіцера назустріч курсовому офіцеру-педагогу. 

Стиль спілкування безпосередньо впливає на 

психологічну атмосферу в курсантському колективі, 

яка, в свою чергу, багато в чому визначає результати-

вність виховання [5]. Як свідчать матеріали дослі-

дження, в групах курсантів, що характеризувалися 

більш високими рівнями вихованості, педагоги харак-
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теризувалися: дещо вищими показниками патріотич-

ної спрямованості діяльності і, разом з тим, більш ви-

сокою здатністю до педагогічної роботи; наявністю 

значно більшої схильності до пошуку індивідуального 

підходу до курсантів; значно вищою об'єктивністю та 

здатністю сприймати курсанта таким, яким він є, а не 

таким, яким хотів би його бачити курсовий офіцер. 

На підставі зазначеного були надані такі ре-

комендації командному та науково-педагогічному 

складу щодо психолого-педагогічного забезпечення 

підвищення їх культури взагалі та патріотичної, без-

посередньо: оволодіння новими виховними техноло-

гіями, що бережуть психіку молодої людини, індиві-

дуальний підхід в організації того чи іншого виду дія-

льності; оволодіння курсовими офіцерами гуманною 

педагогічною позицією, що ґрунтується на знанні за-

кономірностей поведінки, на новій філософії вихо-

вання; оволодіння ефективними методами проведення 

патріотичних заходів, індивідуальних бесід, стимулю-

вання патріотичної активності. 

Таким чином, підвищення культури командного та 

науково-педагогічного складу є одним із напрямів реалі-

зації системи патріотичного виховання майбутніх офі-

церів міліції. Умовами реалізації цього напряму є: ура-

хування принципів андрагогіки; налагодження тісної 

взаємодії між курсовим офіцером та підлеглими; систе-

матизація роботи щодо підвищення патріотичної культу-

ри командного та науково-педагогічного складу. 

 Отже, педагогічна діяльність взагалі та педагогі-

чна діяльність в органах внутрішніх справ, зокрема, 

має свої професійні й психологічні особливості. Вона 

належить до складних соціономічних професій, це по-

требує вивчення та узагальнення існуючих наукових 

джерел, а також теоретичної та практичної розробки 

проблеми підготовки курсових офіцерів до виховної 

роботи в курсантському середовищі - це і є перспек-

тива подальшого наукового пошуку. 
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