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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Забезпечення обороноздатності України є одним із найважливі-
ших завдань органів управління персоналом. 

Україна, проголосивши 24 серпня 1991 р. свою незалежність, 
прагне жити в мирі та дружбі з усіма державами світу. Однак нині не 
виключена можливість виникнення воєнних конфліктів, що загрожу-
ватимуть суверенітету нашої країни. 6 грудня 1991 р. Верховна Рада 
прийняла постанову про створення Збройних Сил України. 

Сучасні соціально-політичні процеси, що відбуваються у суспіль-
стві, значною мірою впливають на побудову та розвиток Збройних 
Сил України, які сьогодні перебувають у досить складних умовах. У 
цьому зв’язку підвищується інтерес молоді до військових формувань 
не тільки як інституту, а й досить складного організму, від якого зале-
жить незалежність України як держави.

Тому перед студентами постає важливе завдання — психологічно 
підготуватися як теоретично, так і практично до професійного вико-
нання своїх професійних обов’язків у структурах виховної роботи 
Збройних Сил. Шлях до цього — опанування воєнною психологією 
як провідною галуззю психологічної науки у військах.

Мета навчальної дисципліни “Воєнна психологія”: 
• сформувати систему знань про теоретико-методологічні засади 

воєнної психології, її особливості, місце в системі інших психо-
логічних і військових дисциплін; 

• виробити практичні вміння та навички з використання знань 
психології у професійній діяльності фахівців структур виховної 
роботи на посадах у військах;

• навчити організовувати проведення у військових частинах до-
слідження з метою соціально-психологічного забезпечення 
професійної діяльності особового складу.

Основні завдання навчальної дисципліни:
• дати знання про предмет, методи, завдання воєнної психології;
• ознайомити студентів з теоретичними основами та динамікою 

перебігу соціально-психологічних процесів і явищ у військових 
колективах, сучасними методиками комплектування війкових 
колективів за психологічною сумісністю;

• вивчити проблеми керування військовими підрозділами, особ-
ливості запобігання нестатутним відносинам, іншим негатив-
ним явищам, методики їх профілактики і корекції.
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Програму складено на основі нових психологічних досліджень особ-
ливостей професійної діяльності військовослужбовців різних видів та 
родів військ. Програма відповідає вимогам керівних документів Мініс-
терства оборони України і призначена для спеціалістів, викладацького 
складу, студентів МАУП з вивчення даної дисципліни.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
дисципліни  

“ВОЄННА  ПСИХОЛОГІЯ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

1
2
�

4

5

Змістовий модуль і. Наукові основи професійної психології 
Психологія як наука і практична діяльність 
Предмет вивчення воєнної психології
Психологія військової діяльності та її морально-психологічне 
забезпечення
Військовий колектив: дисципліна, міжособистісні відносини, 
конфлікти
Психологічна профілактика і реабілітація у військах

6
7
8

9
10

11

Змістовий модуль іі. Воєнна психологія як галузь науки 
Психологія сучасного бою. Бойові психотравми
Військова психологія в системі наукового знання
Професійна взаємодія як чинник професійного розвитку 
психолога
Психологія ведення переговорів з терористами
Дослідження психологічних явищ і закономірностей війни  
і бою
Основні схеми функціонування психолога в бойовій 
обстановці

12

Змістовий модуль ііі. Зміст і особливості професійної 
діяльності психолога у мирний час
Воєнна психологія в аспекті підготовки молоді до військової 
служби
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1 2
1�

14

Організація і ведення психологічної роботи серед допризовної 
молоді в мирний час
Структура психологічної роботи з допризовною молоддю 
і основні принципи її організації і проведення

Разом годин: 54

ЗМІСТ  
дисципліни  

“ВОЄННА  ПСИХОЛОГІЯ”

Змістовий модуль і. Наукові основи професійної психології 

Тема 1. Психологія як наука і практична діяльність
Основні терміни і поняття психології. Види діяльності психоло-

гів. Наукові напрями і галузі психології. Галузі психології. Наукові 
школи і напрями в психології. Основні сфери і завдання діяльності 
психологів. Організаційне оформлення практичної психології в на-
шій країні. Основні сфери діяльності практичних психологів. Форми 
професійної взаємодії психологів.

Література: основна [1; 10; 1�; 16; 19; �2; �6; �9; 41; 
49; 50; 51;54; 55]; 

додаткова [7; 9; 10; 1�; 18; 19; 24; �0; �4]

Тема 2. Предмет вивчення воєнної психології
Індивідуальність, особа, діяльність. Воєнна діяльність. Що відбу-

вається з людиною в умовах загрози для її життя, які стратегії по-
ведінки вона вибирає в бою, як зберегти психічне здоров’я військово-
службовців в умовах дії бойового стресу, як підвищити ефективність 
бойової підготовки військ в мирний час.

Література: основна [1; 5; 6; 10; 17; 19; 22; 25; �2; ��; 48; 49; 51;  
54; 55];

додаткова [15; 16; 2�; 25; 29]

Тема 3. Психологія військової діяльності  
та її морально-психологічне забезпечення

Психологічні особливості військової діяльності. Адаптація до 
умов військової діяльності. Психологічне забезпечення бойової під-
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готовки. Шляхи підвищення ефективності морально-психологічного 
у військах. Престиж армії: практичні основи організації реклами вій-
ськової служби.

Література: основна [9; 12; 16; 19; 29; �1; �2; �6; 46; 49; 51];
додаткова [1; 4; 6; 7; 15; 18; 22]

Тема 4. Військовий колектив: дисципліна, міжособистісні  
відносини, конфлікти

Психологія військового колективу. Психологічна характеристика 
взаємин у військовому колективі. Конфлікти у військових колекти-
вах і шляхи їх дозволу. Вивчення і формування згуртованості в малих 
військових колективах. Психологічні особливості професійної діяль-
ності військовослужбовців жінок. Психологія військової дисципліни. 
Діяльність органів військового управління по підтриманню і зміц-
ненню військової дисципліни. Соціально-психологічна профілакти-
ка нестатутних взаємин.

Література: основна [1; 15; 21; 22; 28–�0; �2; �6; 45; 49; 51; 5�];
додаткова [4; 6; 7; 11; 14; 16; 17; 2�; 25; 26]

Тема 5. Психологічна профілактика і реабілітація у військах
Організація психогігієни і психопрофілактики в Збройних Силах 

України. Психологічні особливості поведінки військовослужбовців і 
їх профілактика. Рекомендації по роботі з військовослужбовцями, що 
переживають стресові і кризові ситуації. Групова психотерапія війсь-
ковослужбовців. Методи психічної саморегуляції військовослужбов-
ців.

Література: основна [9; 15; 17; 19; 22; 28–�0; �2; 49];
додаткова [6; 1�; 18; 22]

Змістовий модуль іі. Воєнна психологія як галузь науки 

Тема 6. Психологія сучасного бою. Бойові психотравми
Сучасний бій і його вплив на психіку воїнів. Психологічні особли-

вості бойових дій воїнів в різних видах і умовах бою. Бойовий стрес 
і його психологічні наслідки. Психологічна реабілітація військово-
службовців у бойовій обстановці. 

Література: основна [10; 15; 17; 22; �4; 49; 51];
 додаткова [7; 1�; 20; 27; 28]
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Тема 7. Військова психологія в системі наукового знання
Об’єкт і предмет воєнної психології. Місце воєнної психології 

в системі наукового знання. Методи воєнної психології. Завдання 
воєнної психології. 

Література: основна [10; 18; �0; �2; 49; 51];
додаткова [7–10; 14; 18; 20; �0]

Тема 8. Професійна взаємодія як чинник професійного  
розвитку психолога

Наукові організації і професійні співтовариства психологів в Ук-
раїні і за кордоном. Військово-психологічне співтовариство України.

Література: основна [10–1�; 16; 19; �2; 49; 51];
додаткова [7; 1�; 18; �4]

Тема 9. Психологія ведення переговорів з терористами
Цілі, завдання і умови ведення переговорів з терористами. Органі-

заційні основи ведення переговорів із злочинцями. Психологічні ос-
нови ефективного ведення переговорів з терористами

Література: основна [14; 15; 22; �6; 42; 4�; 51];
додаткова [7; �1]

Тема 10.  Дослідження психологічних явищ і закономірностей 
війни і бою

Виявлення характеру впливу бою на психіку і особу воїна. Вив-
чення соціально-психологічних явищ війни і бою. Пізнання психо-
логічних особливостей управлінської діяльності в бойовій зупинці. 
Психологічне обгрунтування тактики, оперативного мистецтва і 
стратегії. Психологічне обгрунтування цілей, принципів і методів 
бойової підготовки військ. Розробка теорії і технологій психологічної 
підготовки військовослужбовців до бойових дій. Обгрунтування за-
вдань і способів психологічного супроводу бойових дій.

Література: основна [12; 15; 17; 19; 20; 25; 28; �4; �6; �8; 40; 42; 44; 
45; 5�];

додаткова [14; 18]

Тема 11.  Основні схеми функціонування психолога в бойовій 
обстановці

Роль і місце військового психолога в бойовій обстановці. Функції 
психолога полку в бойовій обстановці. Обов’язки військового психо-
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лога на різних етапах бойових дій. Професійно важливі якості особи 
військового психолога.

Література: основна [7; 12; 14; 17; 19; 20; 25; 40; 44; 51; 55];
додаткова [9; 18]

Змістовий модуль ііі.   Зміст і особливості професійної  
діяльності психолога у мирний час

Тема 12.  Воєнна психологія в аспекті підготовки молоді 
до військової служби

Психологічна характеристика військової служби та військового 
колективу. Психологічна підготовка до служби у Збройних Силах 
України. Способи та методи вивчення власної психологічної готов-
ності до військової служби. Методи вдосконалення психологічної го-
товності до служби в армії.

Література: основна [1; 9; 29; �0; �2; 49; 51];
додаткова [1; 4; 7]

Тема 13.  Організація і ведення психологічної роботи  
серед допризовної молоді в мирний час

Психологічна робота в Збройних Силах України. Зміст і методи 
діяльності психологів військових частин у мирний час. Суть психо-
логічної роботи в Збройних Силах України. Завдання і особливості 
професійної діяльності психолога. Основні види професійної діяль-
ності психолога. Професійно-етичні норми діяльності військового 
психолога. Вітчизняний і зарубіжний досвід підготовки психологів. 
Професійне вдосконалення психологів після закінчення вищого нав-
чального закладу.

Література: основна [1; 26; 29–��; 49; 51];
додаткова [1; 4–6]

Тема 14.  Структура психологічної роботи з допризовною  
молоддю і основні принципи її організації  
і проведення

Методи системно-ситуативного аналізу діяльності психолога. 
Структура психологічної роботи. Основні принципи організації пси-
хологічної роботи воєнного психолога. Правові і організаційно-мето-
дичні аспекти проведення психологічної роботи. 

Література: основна [29–��; 49; 51];
додаткова [1; 4–6]
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 1. Розкрийте зміст поняття “психології”. Які основні терміни вико-
ристовуються в психології?

 2. Наукові школи в психології, проаналізуйте їх напрями.
 �. Які ви знаєте галузі в психології?
 4. Види діяльності психолога, його завдання.
 5. Основні сфери діяльності психолога.
 6. Розкрийте організаційне оформлення практичної психології, 

його сутність у нашій країні.
 7. Які є основні сфери діяльності практичного психолога? Розкрий-

те їх сутність.
 8. Дайте характеристику формам професійної взаємодії психологів.
 9. Розкрийте сутність предмета вивчення воєнної психології.
 10. Дайте характеристику поняттям — індивідуальність, особа, діяль-

ність.
 11. Що мається на увазі під науковою діяльністю? Розкрийте сут-

ність цього поняття.
 12. Які стратегії поведінки людина вибирає в бою?
 1�. Що відбувається з людиною за умов загрози її життю?
 14. Як підвищити ефективність бойової підготовки військ у мирний 

час?
 15. Як зберегти психічне здоров’я військовослужбовців в умовах дії 

бойового стресу?
 16. Розкрийте зміст психологічних особливостей військової діяль-

ності.
 17. Дайте характеристику морально-психологічному забезпеченню 

психології військової діяльності.
 18. Розкрийте основні моменти адаптації до умов військової діяль-

ності.
 19. Проаналізуйте сутність психологічного забезпечення бойової 

підготовки.
 20. Які є шляхи підвищення ефективності морально-психологічного 

забезпечення у військах?
 21. Дайте характеристику визначенню “престиж армії”.
 22. Розкрийте зміст практичних основ організації реклами військо-

вої служби.
 2�. Дайте характеристику психології військового колективу.
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 24. Розкрийте сутність психологічної характеристики взаємин у вій-
ськовому колективі.

 25. Проаналізуйте сутність конфлікту у військових колективах та 
вкажіть на основні шляхи його дозволу.

 26. Проаналізуйте феномен формування згуртованості в малих вій-
ськових колективах. Вкажіть на ступінь його вивчення.

 27. Які відмінні характеристики психологічних особливостей про-
фесійної діяльності військовослужбовців жінок?

 29. Розкрийте основні моменти психології військової дисципліни.
 �0. Проаналізуйте особливості діяльності органів військового управ-

ління з підтримання і зміцнення військової дисципліни.
 �1. Дайте характеристику соціально-психологічній профілактиці 

нестатутних взаємин.
 �2. Розкрийте основні моменти міжособистісних відносин у військо-

вому колективі.
 ��. Розкрийте сутність організації психогігієни і психопрофілактики 

у Збройних Силах України. В чому вона полягає?
 �4. Дайте характеристику психологічним особливостям поведінки 

військовослужбовців при проходженні військової служби і його 
профілактика.

 �5. Розкрийте основні моменти реабілітації у військах.
 �6. Наведіть особливості рекомендацій щодо роботи з військово-

службовцями, які переживають стресові і кризові ситуації.
 �7. Розкрийте сутність і методику групової психотерапії військово-

службовців. 
 �8. Методи психічної саморегуляції військовослужбовців, їх сут-

ність.
 �9. Розкрийте сутність психології сучасного бою.
 40. Дайте характеристику сучасному бою.
 41. Розкрийте сутність впливу сучасного бою на психіку воїна.
 42. Дайте характеристику бойовим психотравмам.
 4�. Проаналізуйте психологічні особливості бойових дій воїнів у різ-

них видах і умовах бою.
 44. Дайте характеристику поняттю “бойовий стрес”.
 45. Які ви знаєте психологічні наслідки бойового стресу?
 46. Розкрийте сутність психологічної реабілітації військовослужбов-

ців у бойовій обстановці.
 47. Розкрийте основні аспекти підготовки молоді до військової служ-

би з погляду воєнної психології.



11

 48. Розкрийте психологічну характеристику військової служби та 
військового колективу.

 49. Проаналізуйте основні моменти психологічної підготовки до 
служби у Збройних Силах України.

 50. Вкажіть на способи вивчення власної психологічної готовності до 
військової служби.

 51. Які ви знаєте методи вивчення власної психологічної готовності 
до військової служби? Розкрийте їх сутність.

 52. Які ви знаєте методи вдосконалення психологічної готовності до 
служби в армії?

 5�. Назвіть провідні чинники професійного розвитку психолога.
 54. Розкрийте сутність професійних співтовариств психологів в Ук-

раїні. Які ви знаєте професійні співтовариства психологів за кор-
доном? 

 55. Розкрийте основні моменти наукових організацій психологів в 
Україні. Які ви знаєте наукові організації психологів за кордо-
ном?

 56. Розкрийте сутність військово-психологічного співтовариства Ук-
раїни.

 57. Розкрийте зміст об’єкта воєнної психології.
 58. Розкрийте зміст предмета воєнної психології.
 59. Вкажіть на місце воєнної психології в системі наукового знання. 

Обгрунтуйте свою відповідь.
 60. Які ви знаєте методи воєнної психології?
 61. Які ви знаєте завдання воєнної психології?
 62. Проаналізуйте виявлення характеру впливу бою на психіку вої-

на.
 6�. Проаналізуйте виявлення характеру впливу бою на особу воїна.
 64. Назвіть та обгрунтуйте завдання психологічного супроводу бойо-

вих дій.
 65. Назвіть та обгрунтуйте способи психологічного супроводу бойо-

вих дій.
 66. Проаналізуйте вивчення соціально-психологічного явища війни.
 67. Проаналізуйте вивчення соціально-психологічного явища бою.
 68. Розкрийте особливості розробки теорій і технологій психологіч-

ної підготовки військовослужбовців до бойових дій.
 69. Розкрийте ступінь пізнання психологічних особливостей управ-

лінської діяльності в бойовій зупинці.
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 70. Проаналізуйте психологічне обгрунтування тактики, оператив-
ного мистецтва і стратегії. 

 71. Проаналізуйте психологічне обгрунтування цілей, принципів 
бойової підготовки військ. 

 72. Які ви знаєте методи бойової підготовки військ?
 7�. Розкрийте основні схеми функціонування психолога в бойовій 

обстановці.
 74. Яка роль військового психолога в бойовій обстановці?
 75. Визначте місце військового психолога в бойовій обстановці.
 76. Які функції психолога полку в бойовій обстановці?
 77. Розкрийте обов’язки військового психолога на різних етапах 

бойових дій.
 78. Проаналізуйте професійно важливі якості особи військового пси-

холога.
 79. Розкрийте зміст організації психологічної роботи в мирний час.
 80. Дайте визначення психологічній роботі в Збройних Силах Украї-

ни.
 81. Розкрийте зміст ведення психологічної роботи в мирний час.
 82. Дайте характеристику професійному вдосконаленню психологів 

після закінчення вищого навчального закладу.
 8�. Проаналізуйте вітчизняний і зарубіжний досвід підготовки пси-

хологів. 
 84. Розкрийте зміст діяльності психологів військових частин у мир-

ний час.
 85. Розкрийте методи діяльності психологів військових частин у 

мирний час.
 86. Дайте характеристику професійно-етичним нормам діяльності 

військового психолога. 
 87. Розкрийте сутність психологічної роботи в Збройних Силах Ук-

раїни.
 88. Які завдання професійної діяльності психолога?
 89. Які особливості професійної діяльності психолога?
 90. Основні види професійної діяльності психолога? 
 91. Основні методи системно-ситуативного аналізу діяльності пси-

холога.
 92. Розкрийте зміст структури психологічної роботи.
 9�. Дайте характеристику основним принципам організації психоло-

гічної роботи воєнного психолога.
 94. Розкрийте сутність організаційно-методичних аспектів прове-

дення психологічної роботи. 
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 95. Розкрийте сутність правових аспектів проведення психологіч-
ної роботи. 

 96. Розкрийте зміст психології ведення переговорів з терористами.
 97. Які цілі ведення переговорів з терористами?
 98. Які завдання ведення переговорів з терористами?
 99. Розкрийте сутність організаційних основ ведення переговорів із 

злочинцями.
100. Розкрийте сутність цілей ведення переговорів з терористами.
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