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ЖВІ НАУ 

ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ВІЙСЬКОВИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

На сучасному етапі розвитку Збройних Сил України важливим є 

питання забезпечення високого рівня духовності військовослужбовців 

Від того, наскільки розвинута духовна сфера військовослужбовця, 

залежить те, наскільки віддано, відповідально та свідомо він буде 

ставитися до виконання поставлених завдань, керувати та 

обслуговувати сучасні складні інформаційні системи. Духовний 

потенціал - це можливість і певний рівень суспільної та  

індивідуальної свідомості, морально-психологічний стан народу й 

армії, який безпосередньо впливає на перемогу в сучасній збройній 

боротьбі. Лід духовним потенціалом ми розуміємо також рівень 

сформованості моральних, політичних, психологічних і культурних 

цінностей, який відображає ступінь готов пості й спроможності людей 

виконувати суспільне значущі завдання, зокрема воєнні. Духовний 

потенціал суспільства та держави формується протягом тривалого 

історичного періоду. Він є наслідком соціокультурних перетворень у 

певній спільноті. Як чинник обороноздатності він формується 

внаслідок цілеспрямованої дії військового керівництва держави і 

військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань 

України. Реалізація духовного потенціалу є насамперед питанням 

гнучкого керівництва та цілеспрямованого виховання, оскільки те, що 

спонукає людей до усвідомленої дії, має бути спочатку засвоєне як 

внутрішнє, особисте переконання кожної окремої людини або певного 

колективу людей. 

Загалом, ефективність реалізації духовного потенціалу 

визначається рівнем готовності членів суспільства й народу в цілому 

та особового складу Збройних Сил долати різні труднощі, інколи в 

екстремальних ситуаціях, зберігаючи при цьому прагнення до 

перемоги. Духовний чинник в умовах бойових дій містить широкий 

спектр явищ від розуміння та усвідомлення воїном цілей і відведеної 

йому ролі в бойових діях до сильної волі та відданості цінностям, за 

які ведеться боротьба, а також до того, що необхідне для успішного 

виконання бойових завдань. 
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