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Тема (укр.)
Виховання громадянської відповідальності майбутніх офіцерів військових закладів вищої освіти.

Тема (англ.)
Training Civic Responsibility of Future Officers of Higher Military Education Institutions.

Реферат (укр.)
У дисертації досліджено проблему виховання громадянської відповідальності майбутніх офіцерів військових закладів
вищої освіти. На основі аналізу науково-педагогічних джерел, досвіду минулих епох щодо виховання громадянської
відповідальності молодого покоління та проведене опитування науково-педагогічних працівників і здобувачів освіти ЗВО,
що приймали участь в експерименті дозволив визначити проблеми виховання громадянської відповідальності майбутніх
офіцерів військових закладах вищої освіти, які в межах наукової розвідки будуть вирішені, а саме: не розробленість
понятійно-термінологічного апарату виховання громадянської відповідальності майбутніх офіцерів військових закладах
вищої освіти; теоретичних основ виховання даної відповідальності, а також відсутність ефективного комплексу
інноваційних методів, форм, засобів, який би забезпечив результативність процесу виховання громадянської
відповідальності майбутніх офіцерів військових закладах вищої освіти. Уточнено сутність базових понять дослідження
«громадянськість»,

«громадянська

відповідальність».

Визначено

ключові

поняття

дослідження:

«громадянська

відповідальність майбутніх офіцерів військових закладів вищої освіти» – здатність майбутніх офіцерів професійно
ставитися до виконання своїх обов’язків перед державою та суспільством (особливо під час службово-бойової діяльності);
формувати гармонійні відносини у системах «майбутній офіцер-держава», «майбутній офіцер-військовослужбовець»,

«майбутній офіцер-суспільство», власну активну громадянську позицію щодо служіння й відданості військовій справі;
проявляти патріотизм, чесність, почуття поваги до інституцій влади, захисту громадян своєї держави, як при виконанні
професійних обов’язків, так і в повсякденному житті, шанобливе ставлення до культурних, духовних та матеріальних
цінностей Батьківщини», «виховання громадянської відповідальності у майбутніх офіцерів військових закладів вищої
освіти – як інтегрований процес цілеспрямованого і систематичного впливу на курсантів/підлеглих з метою формування
у них гармонійних відносин у системах «майбутній офіцер-держава», «майбутній офіцер- військовослужбовець»,
«майбутній офіцер-суспільство»; прищеплення їм поваги до культурних, духовних та матеріальних цінностей держави, її
символіки, мови та громадян, здатності проявляти особистісну ініціативу на підставі власної активної громадянської
позиції».

Реферат (англ.)
The thesis deals with studying the issue of training future officers’ civic responsibility in higher education institutions. Having
analysed scientific and pedagogical sources, the past experience on the education of civic responsibility of the younger
generation and after surveying the academic staff and the students who participated in the experiment, we identified the issues
of training civic responsibility of future officers of higher military education institutions, which are to be solved in the
framework of the current research, namely: insufficient development of the conceptual and terminological apparatus of training
civic responsibility of future officers of higher military education institutions; theoretical foundations for educating this
responsibility, as well as the lack of an effective set of innovative methods, forms, tools that would ensure the effectiveness of
training civic responsibility of future officers of higher military education institutions. The content of the basic research
concepts «civic consciousness», «civic responsibility» is specified. The key research concepts are defined: «civic responsibility of
future officers of higher military education institutions» as future officers’ ability to professionally treat their duties to the state
and society (especially when performing military service); to form harmonious relations in the systems «future officer-state»,
«future officer-serviceman», «future officer- society», their own active civic stand on service and devotion to military art; to act
patriotically, to be honest, to respect state institutions, to protect their fellow citizens, both when performing professional
duties and in everyday life, to respect cultural, spiritual and material values of the Motherland, «training civic responsibility of
future military officers of higher military education institutions» as an integrated process of purposeful and systematic influence
on cadets / subordinates aimed at the formation of their harmonious relations in the systems «future officer-state», «future
officer-serviceman», «future officer-society»; inculcating respect for the cultural, spiritual and material values of the state, its
symbols, language and citizens into them, their ability to show personal initiative on the grounds of their own active civic stand.
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