
 

Рекомендації психолога для батьків, 

діти, яких поступають до Кадетського корпусу 
 

Адаптація 

Слід зазначити, що діти, вступаючи до Кадетського корпусу, 

опиняються в умовах посилених розумових, фізичних і психологічних 

навантажень. 
 

Навчання в Кадетському корпусі - це новий етап у житті 12-15- 

річних хлопчиків, діти потрапляють в нові, незвичні соціальні умови: 

• перебування в закритому освітньому закладі; 

• зміна місця проживання; 

 • відокремлення від сім'ї і звичного соціального оточення; 

 • перехід до самостійного побуту; 

 • зміна харчування; 

 • зміни режиму дня і його жорстка регламентація; 

 • життя в новому колективі та переважання групових видів 

діяльності; 

 • елементи військової дисципліни. 
 

Перед 12 - 15 річними дітьми стоять такі завдання: 

• прийняти правила і традиції Кадетського корпусу, дотримуватися 

КОДЕКСА ЧЕСТІ КАДЕТА; 

• нести відповідальність за свої вчинки, свідомо ставитися до своїх 

обов'язків; 

• розвивати здібності до самостійного і якісного засвоєння 

навчального матеріалу; 

• знайти своє місце в колективі; 

• виробити адекватний стиль спілкування у взаємовідносинах з 

кадетами, педагогами й офіцерами- вихователями. 
 

Кадетський корпус відрізняється від середньої загальноосвітньої 

школи. На першому році навчання у кадетів та їх батьків часто виникають 

труднощі: високі дисциплінарні та навчальні вимоги, особливості 

виховання в закладі з посиленою військово-фізичною підготовкою, 

відсутність навичок самообслуговування та досвіду життя у відповідності 

до чіткої регламентації розпорядку дня. 

Нові умови вимагають зміни стереотипу мислення й поведінки 

підлітків, і чим швидше підліток сприйме або переосмислить для себе 

дійсність і буде готовий до подолання перешкод, тим швидше і 

безболісніше пройде процес адаптації. 

Найчастіше включитися в навчально-виховний процес дитині заважає 

ряд психологічних складнощів (утруднені комунікації, недотримання меж 



спілкування, низька навчальна мотивація), які виникли в особистості ще до 

вступу до Кадетського корпусу. 

 

Міфи батьків 
 

• Кадетська освіта зробить дитину більш дисциплінованою та вихованою. 

Для того щоб підліток засвоїв дисциплінарні моменти та сформував 

відповідальність за свої вчинки і свідомо ставився до правил і традицій 

Кадетського корпусу він насамперед повинен мати бажання і високу 

мотивацію до навчання, виражену стресостійкість і гнучкість у 

спілкуванні. 

 

• Кадетський корпус - виправний заклад. 

Кадетський корпус є закритим навчальним закладом з елементами 

військової дисципліни і не ставить своїм завданням перевиховувати чи 

змінювати особистість підлітка. Кадетська освіта направлена на 

розвиток інтелектуальної та високо-моральної компонента особистості. 

 

 

Рекомендації батькам 

 

Враховуючи специфіку кадетської освіти, батькам важливо 

усвідомлювати відповідальність свого вибору і реально дивитися на умови 

виховання, навчання і на передбачені дисциплінарні вимоги. 

Ще до вступу до Кадетського корпусу батькам необхідно проводити 

бесіди з дитиною, усвідомлювати її готовність, мотивацію і бажання 

навчатися в Кадетському корпусі. 

Намагатися оцінити можливості і здібності своєї дитини для 

навчання в Кадетському корпусі. 

Якщо на момент вступу до Кадетського корпусу ваша дитина має 

схильність до залежної поведінки (Інтернет та ігрова залежність, 

тютюнопаління, токсикоманія) потрібно реально оцінити можливість її 

навчання в режимі цілодобового перебування в закладі. 
 

Батькам, важливо розуміти, що вибираючи кадетську 

освіту для своєї дитини, вони вибирають майбутнє. 

 

 

 

 

 

 



 


