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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, 
важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє активі-
зації засвоєння студентом знань та їх реалізації.

Самостійна робота студента є основним засобом опанування нав-
чального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять.

Індивідуально-консультативна робота — це форма організації нав-
чальної роботи викладача зі студентами, яка здійснюється шляхом 
створення необхідних умов для виявлення і розвитку індивідуальних 
особливостей студента.

Індивідуально-консультативна робота здійснюється з метою поси-
лення мотивації студентів до пізнавальної діяльності та спрямування 
її в необхідне русло.

Мета цих методичних рекомендацій — визначити вимоги та умо-
ви, необхідні для організації самостійної навчальної та наукової праці 
студентів. Вони спрямовані на виконання таких завдань:

• створення передумов для впровадження єдиного підходу викла-
дачів до організації самостійної роботи студентів та індивіду-
ально-консультативної роботи;

• створення організаційно-методичних засад щодо розвинення у 
студентів мотивації до навчання;

• сприяння формуванню у студентів навичок самостійної нав-
чальної, науково-дослідної та практичної роботи;

• сприяння формуванню професійних якостей, знань, умінь і на-
вичок майбутніх фахівців;

• створення умов для гармонійного творчого розвитку особистості 
студента;

• сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та 
формуванню самостійності як особистісної риси та важливої 
професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизу-
вати, планувати та контролювати власну діяльність.

Завдання самостійної роботи студентів — засвоєння певних знань, 
умінь, навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх 
застосування при виконанні практичних завдань та творчих робіт, а 
також виявлення прогалин у системі знань із предмета.

Самостійна робота студентів з дисципліни становить не менше 
51 % часу, передбаченого для виконання основної освітньої програ-
ми з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України 
щодо кількості годин аудиторних занять на тиждень.
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Зміст самостійної роботи студента з даної дисципліни визначаєть-
ся навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, 
завданнями викладача.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
дисципліни  

“ВОЄННА ПСИХОЛОГІЯ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми Годин

1
2
3

4

5

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

3
3

4

4
4

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

4
4

4
4

4

4

12

13

14

змістовий модуль ііі. зміст і особливості професійної 
діяльності психолога у мирний час
Воєнна психологія в аспекті підготовки молоді  
до військової служби
Організація і ведення психологічної роботи серед 
допризовної молоді в мирний час
Структура психологічної роботи з допризовною 
молоддю і основні принципи її організації 
і проведення

4

4

4
Разом годин: 54
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ДО ЗМІСТУ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Основним завданням для студентів у поглибленні знань при про-
веденні самостійної роботи є відпрацювання необхідних тем дис-
ципліни, викладених у даних методичних рекомендаціях. 

Відповідно до переліку додаткової літератури необхідно включа-
ти не тільки основні підручники і навчальні посібники, а також нові 
видання. У міру виходу нової навчальної літератури, зокрема у ви-
давництві МАУП, і надходження її до бібліотеки Академії необхід-
но оновлювати список рекомендованої літератури шляхом внесення 
змін і доповнень до робочої програми.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Активна самостійна робота студентів можлива лише за наявності 
серйозної та стійкої мотивації. Найпотужніший мотивуючий фак-
тор — підготовка до подальшої ефективної професійної діяльності. 
Активізують самостійну роботу також такі фактори:

1. Корисність роботи, що виконується.
2. Участь студентів у творчій діяльності
3. Інтенсивна педагогіка, що передбачає введення у навчальний 

процес активних методів навчання.
4. Використання мотивуючих факторів контролю знань (накопи-

чувальна система оцінювання знань, рейтинг).
5. Індивідуалізація завдань, які виконуються в аудиторії та в поза-

аудиторний час, постійне їх оновлення.
6. Особистість викладача. Викладач може бути прикладом для 

студента як професіонал і творча особистість.
Основне завдання організації самостійної роботи — навчити сту-

дентів свідомо та самостійно працювати спочатку з навчальним ма-
теріалом, а потім з науковою інформацією, закласти основи самоор-
ганізації та самовиховання, сформувати вміння та навички постійно 
підвищувати свою кваліфікацію.

При вивченні кожної дисципліни організація самостійної роботи 
студентів являє собою єдність трьох взаємопов’язаних форм:

1. Аудиторна самостійна робота.
2. Позааудиторна пошуково-аналітична робота. 
3. Творча наукова робота.
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ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
з дисципліни  

“ ВОЄННА ПСИХОЛОГІЯ”

змістовий модуль і. наукові основи професійної психології 

Тема 1. Психологія як наука і практична діяльність
1. Основні терміни і поняття психології. 
2. Види діяльності психологів. 
3. Наукові напрями і галузі психології. 
4. Галузі психології. 
5. Наукові школи і напрями в психології. 
6. Основні сфери і завдання діяльності психологів. 
7. Організаційне оформлення практичної психології в нашій 

країні. 
8. Основні сфери діяльності практичних психологів. 
9. Форми професійної взаємодії психологів.

Література: основна [1; 10; 13; 16; 19; 32; 36; 39; 41; 49–51;  
54; 55]; 

додаткова [7; 9; 10; 13; 18; 19; 24; 30; 34]

Питання для самоконтролю

1. Назвіть основні терміни і поняття психології.
2. Основні види діяльності психологів.
3. Розкрийте нукові напрями і галузі психології.
4. Які Ви знаєте наукові напрями і галузі психології?
5. Які Ви знаєте форми професійної взаємодії психологів?

Теми рефератів

1. Наукові напрями і галузі психології.
2. Наукові школи і напрями в психології. 
3. Основні сфери діяльності практичних психологів. 

Тема 2. Предмет вивчення воєнної психології
1. Індивідуальність, особа, діяльність. Воєнна діяльність.
2. Зміни, що відбуваються з людиною в умовах загрози для її жит-

тя.
3. Стратегії поведінки, які вибирає людина під час бойових дій.
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4. Зберігання психічного здоров’я військовослужбовців в умовах 
бойового стресу та в екстремальних ситуаціях.

5. Соціально-психологічні засоби підвищення ефективності бойо-
вої підготовки військ в мирний та воєнний періоди.

Література: основна [1; 5; 6; 10; 17; 19; 22; 25; 32; 33; 48; 49; 51;  
54; 55];

 додаткова [15; 16; 23; 25; 29]

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте поняття “індивідуальність, особа, діяльність. Воєнна 
діяльність”.

2. Зміни, що відбуваються з людиною в умовах загрози для її жит-
тя.

3. Стратегії поведінки, які вибирає людина під час бойових дій.
4. Як зберегти психічне здоров’я військовослужбовців в умовах 

бойового стресу та в екстремальних ситуаціях?
5. Соціально-психологічні засоби підвищення ефективності бойо-

вої підготовки військ в мирний та воєнний періоди.

Теми рефератів

1. Стратегії поведінки, які вибирає людина під час бойових дій.
2. Зберігання психічного здоров’я військовослужбовців в умовах 

бойового стресу та в екстремальних ситуаціях.
3. Соціально-психологічні засоби підвищення ефективності бойо-

вої підготовки військ в мирний та воєнний періоди.

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

1. Психологічні особливості військової діяльності. 
2. Адаптація до умов військової діяльності. 
3. Психологічне забезпечення бойової підготовки. 
4. Шляхи підвищення ефективності морально-психологічної під-

готовки у військах. 
5. Престиж армії: практичні основи організації реклами військо-

вої служби.
Література: основна [9; 10; 12; 16; 19; 29; 31; 32; 36; 46; 49; 51];

 додаткова [1; 4; 6; 7; 15; 18; 22]
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Питання для самоконтролю

1. Назвіть психологічні особливості військової діяльності.
2. Що таке адаптація до умов військової діяльності? 
3. Психологічне забезпечення під час бойової підготовки.
4. Шляхи підвищення ефективності морально-психологічної під-

готовки у військах.
5. Престиж армії: практичні основи організації реклами військо-

вої служби.

Теми рефератів

1. Психологічні особливості військової діяльності. 
2. Адаптація до умов військової діяльності. 
3. Психологічне забезпечення під час бойової підготовки. 

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

1. Психологія військового колективу. 
2. Психологічна характеристика взаємин у військовому колек-

тиві. 
3. Конфлікти у військових колективах і шляхи їх дозволу. 
4. Вивчення і формування згуртованості в малих військових ко-

лективах. 
5. Психологічні особливості професійної діяльності військово-

службовців-жінок. 
6. Психологія військової дисципліни. 
7. Діяльність органів військового управління щодо підтримки і 

зміцнення військової дисципліни. 
8. Соціально-психологічна профілактика нестатутних взаємин.
Література: основна [1; 10; 15; 21; 22; 28–30; 32; 36; 45; 49; 51; 53];

 додаткова [4; 6; 7; 11; 14; 16; 17; 23; 25; 26]

Питання для самоконтролю

1. Що таке психологія військового колективу?
2. Розкрийте поняття “психологічна характеристика взаємин у 

військовому колективі”. 
3. Конфлікти у військових колективах і шляхи їх усунення. 
4. Вивчення і формування згуртованості в малих військових ко-

лективах. 
5. Психологічні особливості професійної діяльності військово-

службовців.
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Теми рефератів

1. Вивчення і формування згуртованості в малих військових ко-
лективах. 

2. Психологічні особливості професійної діяльності військово-
службовців-жінок. 

3. Діяльність органів військового управління щодо підтримки і 
зміцнення військової дисципліни. 

Тема 5. Психологічна профілактика і реабілітація у військах
1. Організація психогігієни і психопрофілактики в Збройних Си-

лах України. 
2. Психологічні особливості поведінки військовослужбовців і їх 

профілактика. 
3. Рекомендації по роботі з військовослужбовцями, що пережива-

ють стресові і кризові ситуації. 
4. Групова психотерапія військовослужбовців. 
5. Методи психічної саморегуляції військовослужбовців.

Література: основна [9; 10; 15; 17; 19; 22; 28–30; 32; 49];
додаткова [6; 13; 18; 22]

Питання для самоконтролю

1. Як організувати психогігієну і психопрофілактику в Збройних 
Силах України ?

2. Психологічні особливості поведінки військовослужбовців і їх 
профілактика. 

3. Надайте рекомендації по роботі з військовослужбовцями, що 
переживають стресові і кризові ситуації. 

4. Групова психотерапія військовослужбовців. 
5. Методи психічної саморегуляції військовослужбовців.

Теми рефератів

1. Рекомендації по роботі з військовослужбовцями, що пережива-
ють стресові і кризові ситуації. 

2. Групова психотерапія військовослужбовців. 
3. Методи психічної саморегуляції військовослужбовців.

змістовий модуль іі. воєнна психологія як галузь науки 

Тема 6. Психологія сучасного бою. Бойові психотравми
1. Сучасний бій і його вплив на психіку воїнів. 
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2. Психологічні особливості бойових дій у різних видах і умовах 
бою. 

3. Бойовий стрес і його психологічні наслідки. 
4. Психологічна реабілітація військовослужбовців у бойовій об-

становці. 
Література: основна [10; 15; 17; 22; 34; 49; 51];

 додаткова [7; 13; 20; 27; 28]

Питання для самоконтролю

1. Що таке сучасний бій і його вплив на психіку воїнів? 
2. Психологічні особливості бойових дій у різних видах і умовах 

бою. 
3. Бойовий стрес і його психологічні наслідки. 
4. Психологічна реабілітація військовослужбовців у бойовій об-

становці. 
Теми рефератів

1. Сучасний бій і його вплив на психіку воїнів. 
2. Психологічні особливості бойових дій у різних видах і умовах 

бою. 
3. Психологічна реабілітація військовослужбовців у бойовій об-

становці. 

Тема 7. Військова психологія в системі наукового знання
1. Об’єкт і предмет воєнної психології. 
2. Місце воєнної психології в системі наукового знання. 
3. Методи воєнної психології.
4. Завдання воєнної психології. 

Література: основна [10; 18; 30; 32; 49; 51];
 додаткова [7–10; 14; 18; 20; 30]

Питання для самоконтролю

1. Що таке сучасний бій і його вплив на психіку воїнів?
2. Назвіть психологічні особливості бойових дій у різних видах і 

умовах бою. 
3. Розкрийте поняття “бойовий стрес і його психологічні наслід-

ки”. 
4. Психологічна реабілітація військовослужбовців у бойовій об-

становці. 
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5. Розкрийте поняття “професійна взаємодія як чинник професій-
ного розвитку психолога”.

Теми рефератів

1. Об’єкт і предмет воєнної психології. 
2. Місце воєнної психології в системі наукового знання. 
3. Методи воєнної психології.

Тема 8. Професійна взаємодія як чинник професійного  
розвитку психолога

1. Наукові організації і професійні співтовариства психологів в 
Україні і за кордоном. 

2. Воєнно-психологічне співтовариство України.
Література: основна [10; 13; 16; 19; 32; 49; 51];

додаткова [7; 13; 18; 34]

Питання для самоконтролю

1. Як проводить наукова організація роботу щодо професійного 
співтовариства психологів в Україні і за кордоном. 

2. Розкрийте поняття “воєнно-психологічне співтовариство Ук-
раїни”.

3. Розкрийте поняття “професійна взаємодія як чинник професій-
ного розвитку психолога”.

4. Бойовий стрес і його психологічні наслідки
5. Психологічна реабілітація військовослужбовців у бойовій об-

становці

Теми рефератів

1. Воєнно-психологічне співтовариство України.
2. Професійна взаємодія як чинник професійного розвитку пси-

холога.
3. Психологічна реабілітація військовослужбовців у бойовій об-

становці.

Тема 9. Психологія ведення переговорів з терористами
1. Наукові організації і професійні співтовариства психологів в 

Україні і за кордоном.
2. Цілі, завдання і умови ведення переговорів з терористами. 
3. Організаційні основи ведення переговорів із злочинцями. 
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4. Психологічні основи ефективного ведення переговорів з теро-
ристами.

Література: основна [10; 14; 15; 22; 36; 42; 43; 51];
 додаткова [7; 31]

Питання для самоконтролю

1. Професійні співтовариства психологів в Україні і за кордоном.
2. Цілі, завдання і умови ведення переговорів з терористами. 
3. Організаційні основи ведення переговорів із злочинцями. 
4. Психологічні основи ефективного ведення переговорів з теро-

ристами.

Теми рефератів

1. Організаційні основи ведення переговорів із злочинцями. 
2. Психологічні основи ефективного ведення переговорів з теро-

ристами.

Тема 10. Дослідження психологічних явищ і закономірностей 
війни і бою

1. Виявлення характеру впливу бою на психіку і особу воїна. 
2. Вивчення соціально-психологічних явищ війни і бою. 
3. Пізнання психологічних особливостей управлінської діяльності 

в бойовій зупинці. 
4. Психологічне обгрунтування тактики, оперативного мистецтва 

і стратегії. 
5. Психологічне обгрунтування цілей, принципів і методів бойо-

вої підготовки військ.
6. Розробка теорії і технологій психологічної підготовки військо-

вослужбовців до бойових дій. 
7. Обгрунтування завдань і способів психологічного супроводу 

бойових дій.
Література: основна [10; 12; 15; 17; 19; 20; 25; 28; 34; 36; 38; 40; 42; 

44; 45; 53];
 додаткова [14; 18]

Питання для самоконтролю

1. Виявіть характер впливу бою на психіку і особу воїна. 
2. Вивчення соціально-психологічних явищ війни і бою. 
3. Пізнання психологічних особливостей управлінської діяльності 

в бойовій зупинці. 
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4. Психологічне обгрунтування тактики, оперативного мистецтва 
і стратегії. 

5. Психологічне обгрунтування цілей, принципів і методів бойо-
вої підготовки військ.

Теми рефератів

1. Пізнання психологічних особливостей управлінської діяльності 
в бойовій зупинці. 

2. Психологічне обгрунтування тактики, оперативного мистецтва 
і стратегії. 

3. Психологічне обгрунтування цілей, принципів і методів бойо-
вої підготовки військ.

Тема 11. Основні схеми функціонування психолога  
в бойовій обстановці

1. Роль і місце військового психолога в бойовій обстановці. 
2. Функції психолога полку в бойовій обстановці. 
3. Обов’язки військового психолога на різних етапах бойових дій. 
4. Професійно важливі якості особи військового психолога.

Література: основна [7; 10; 12; 14; 17; 19; 20; 25; 40; 44; 51; 55];
додаткова [9; 18]

Питання для самоконтролю

1. Яка роль і місце військового психолога в бойовій обстановці?
2. Які функції психолога полку в бойовій обстановці? 
3. Назвіть обов’язки військового психолога на різних етапах бойо-

вих дій. 
4. Професійно важливі якості особи військового психолога.

Теми рефератів

1. Роль і місце військового психолога в бойовій обстановці. 
2. Професійно важливі якості особи військового психолога.

змістовий модуль ііі.   зміст і особливості професійної  
діяльності психолога у мирний час

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

1. Закон України “Про Збройні Сили України”.
2. Психологічна характеристика військової служби та військового 

колективу. 
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3. Психологічна підготовка до служби у Збройних Силах Украї-
ни. 

4. Способи та методи вивчення власної психологічної готовності 
до військової служби. 

5. Методи вдосконалення психологічної готовності до служби в 
армії.

Література: основна [1; 9; 10; 29; 30; 32; 49; 51];
 додаткова [1; 4; 7]

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте і дайте трактування Закону України “Про Збройні 
Сили України”.

2. Дайте психологічну характеристику військової служби та вій-
ськового колективу. 

3. Шляхи психологічної підготовки до служби у Збройних Силах 
України. 

4. Способи та методи вивчення власної психологічної готовності 
до військової служби. 

5. Які Ви знаєте методи вдосконалення психологічної готовності 
до служби в армії.

Теми рефератів

1. Психологічна характеристика військової служби та військового 
колективу. 

2. Психологічна підготовка до служби у Збройних Силах Украї-
ни. 

3. Способи та методи вивчення власної психологічної готовності 
до військової служби. 

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

1. Психологічна робота в Збройних Силах України. Зміст і методи 
діяльності психологів військових частин у мирний час. 

2. Суть психологічної роботи в Збройних Силах України. 
3. Завдання і особливості професійної діяльності психолога. 
4. Основні види професійної діяльності психолога. 
5. Професійно-етичні норми діяльності військового психолога. 
6. Вітчизняний і зарубіжний досвід підготовки психологів. 
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7. Професійне вдосконалення психологів після закінчення вищо-
го навчальногго закладу.

Література: основна [1; 10; 26; 29–33; 49; 51];
 додаткова [1; 4–6]

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте суть психологічної роботи у Збройних Силах Украї-
ни. 

2. Яке з авдання і особливості професійної діяльності психолога. 
3. Назвіть основні види професійної діяльності психолога. 
4. Професійно-етичні норми діяльності військового психолога. 
5. Вітчизняний і зарубіжний досвід підготовки психологів. 
6. Професійне вдосконалення психологів після закінчення вищо-

го навчальногго закладу.

Теми рефератів

1. Психологічна робота в Збройних Силах України. Зміст і методи 
діяльності психологів військових частин у мирний час. 

2. Професійно-етичні норми діяльності військового психолога. 
3. Суть психологічної роботи в Збройних Силах України. 

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

1. Методи системно-ситуативного аналізу діяльності психолога. 
2. Структура психологічної роботи. 
3. Основні принципи організації психологічної роботи воєнного 

психолога. 
4. Правові і організаційно-методичні аспекти проведення психо-

логічної роботи. 
Література: основна [10; 29; 33; 49; 51];

 додаткова [1; 4–6]

Питання для самоконтролю

1. Методи системно-ситуативного аналізу діяльності психолога. 
2. Структура психологічної роботи. 
3. Основні принципи організації психологічної роботи воєнного 

психолога. 
4. Правові і організаційно-методичні аспекти проведення психо-

логічної роботи.
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5. Назвіть методи психологічної роботи з допризовною молоддю 

Теми рефератів

1. Основні принципи організації психологічної роботи воєнного 
психолога. 

2. Правові і організаційно-методичні аспекти проведення психо-
логічної роботи. 

ЗБІРНИК ТЕСТІВ  
ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

варіант 1
1. Керівництво службою психологічного забезпеченні полягає 

у:
а) забезпеченні своєчасного планування, правильної її організації, 

виконанні вимог нормативно-правових документів; 
б) особистій участі керівників усіх рівнів у впровадженні заходів 

психологічного забезпечення;
в) складанні планів та звітної документації непідзвітним структу-

рам.

2. Завданнями системи психологічного забезпечення є: _____
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(вказати не менше трьох причин)

3. Cистема психологічного забезпечення складається з таких 
напрямів: 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(вказати не менше трьох причин)

4. Завданнями професійно-психологічного відбору кандидатів 
на службу є:

а) правильно орієнтуватися у планово-фінансових показниках 
охоронцями;
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б) участь у комплектуванні підрозділів з урахуванням психологіч-
ної сумісності;

в) виявлення осіб з нервово-психічною нестійкістю.

5. Основними завданнями психологічного забезпечення служ-
бової діяльності є:

а) психологічний аналіз причин та умов виникнення психологіч-
них травм, підготовка пропозицій до методичних рекомендацій 
щодо їх попередження;

б) психолого-педагогічний супровід навчально-виховного проце-
су у вищих навчальних закладах та навчальних підрозділах по-
чаткової підготовки працівників; 

в)  участь у фундаментальних і прикладних наукових досліджен-
нях з проблем психологічного забезпечення.

6. Профорієнтаційне консультування, здійснюване під час 
проведення ознайомчої бесіди з особою, яка виявила бажання 
проходити військову службу на контрактній основі, передбачає:

а) проведення роз’яснювальної роботи з соціальної значущості ря-
тувальної діяльності, її змісту та завдань, відповідальності, яка 
покладається на працівників, і вимог, що ставляться до їх дис-
циплінованості, рівня загальної та фізичної підготовки;

б) проведення роз’яснювальної роботи з працівником охоронної 
структури після звільнення з роботи;

в) доведення до відома кандидата інформації про наявність труд-
нощів, із якими пов’язане проходження служби.

7. Завданнями науково-методичного забезпечення заходів про-
фесійно-психологічного відбору є:

а) аналіз і прогнозування динаміки професійно важливих індиві-
дуально-психологічних якостей кандидатів на службу та нав-
чання;

б) обгрунтування перспектив розвитку професійно-психологічно-
го відбору кандидатів на службу охорони та навчання до струк-
турних підрозділів державної служби України;

в) підготовка навчальної програми та робочих планів з охоронної 
діяльності.
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8. Керівництво службою психологічного забезпечення полягає:
а) у забезпеченні своєчасного планування, правильної її організа-

ції, виконанні вимог нормативно-правових документів; 
б) у складанні планів та звітної документації непідзвітним струк-

турам;
в)  у особистій участі керівників усіх рівнів у впровадженні заходів 

психологічного забезпечення.

9. Головним завданням профорієнтаційної роботи є сприяння 
підвищенню ефективності проходження військової служби че-
рез поліпшення якості кадрового забезпечення підрозділів у спів-
робітництві з населенням і за його підтримки шляхом:

а) набуття навичок і уявлення про службову діяльність військово-
службовця у структурних підрозділах;

б) формування у громадян об’єктивного уявлення про службу 
охорони та усвідомленої мотивації до навчання у вищих нав-
чальних закладах з метою оволодіння певною професією (спе-
ціальністю) і подальшої служби в системі охорони; 

в) уміння працівником користуватись засобами охорони.

10. Завданнями науково-методичного забезпечення заходів 
професійно-психологічного відбору є:

а) підготовка науково-методичної документації для охоронця;
б) розробка теоретичних основ організації і проведення професій-

но-психологічного відбору, а також методів і форм професійної 
орієнтації;

в) визначення переліку посад, для яких є обов’язковим професій-
но-психологічний відбір.

11. В основу профорієнтаційної роботи з населенням щодо 
можливостей військової служби і навчання у військових навчаль-
них закладах України покладено такі принципи:

а) обов’язковість проходження професійно-психологічного відбо-
ру;

б) вивчення та вміння застосовувати посадові інструкції;
в) добровільність отримання профорієнтаційних послуг на гаран-

тованому державному рівні.

12. Психологічна підготовка — це: 
а) наука щодо охоронної діяльності та професійного спрямування 

працівників з надання охорони підприємницькій діяльності;
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б) дисципліна, яка вивчає закономірності охоронної діяльності 
працівників;

в) комплекс заходів, спрямованих на формування та підтримку у 
працівників професійно важливих психологічних і морально-
ділових якостей, внутрішнього самоконтролю під час конфлік-
тних ситуацій, комунікативної культури, психологічної готов-
ності до професійної діяльності в екстремальних ситуаціях, 
позитивної мотивації на дотримання правил особистої безпеки.

13. Основними завданнями психологічного забезпечення служ-
бової діяльності є:

а) забезпечення належного психологічного рівня підготовки вій-
ськовослужбовців;

б) надання допомоги керівникам усіх рівнів у створенні ефектив-
ної системи забезпечення психологічної надійності особового 
складу;

в) сприяння поліпшенню кадрового потенціалу військових підроз-
ділів шляхом професійної орієнтації кандидатів на службу і нав-
чання у вищих навчальних закладах України та їх професійно-
психологічного відбору на підставі вивчення комплексу знань, 
умінь і особистісних якостей, систем потреб та мотивації, необ-
хідних для виконання професійної діяльності.

14. В основу профорієнтаційної роботи з населенням щодо 
можливостей проходження військової служби і навчання в нав-
чальних закладах України покладено такі принципи:

а) конфіденційність висновків професійних консультацій і про-
фесійно-психологічного відбору, додержання норм професійної 
етики;

б) дієвий підхід до визначення професійної придатності;
в) знання своїх службових обов’язків як керівника.

15. Завданнями професійно-психологічного відбору кандидатів 
на військову службу та навчання є:

а) правильно орієнтуватися у планово-фінансових показниках 
військової частини;

б) визначення психологічної придатності громадян, які є кандида-
тами на службу та навчання;

в) забезпечення раціонального розподілу громадян, які є кандида-
тами на службу, за профілями підготовки і відповідними поса-
дами.
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варіант 2
1. Завданнями науково-методичного забезпечення заходів про-

фесійно-психологічного відбору є:
а) аналіз і прогнозування динаміки професійно важливих індиві-

дуально-психологічних якостей кандидатів на військову служ-
бу та навчання;

б) обгрунтування перспектив розвитку професійно-психологіч-
ного відбору кандидатів на військову службу та навчання до 
структурних підрозділів Збройних Сил України;

в) підготовка навчальної програми та робочих планів з забезпе-
чення бойової готовності військ.

2. Психологічна підготовка — це: 
а) наука щодо охоронної діяльності та професійного спрямування 

працівників з надання охорони підприємницькій діяльності;
б) дисципліна, яка вивчає закономірності охоронної діяльності 

працівників;
в) комплекс заходів, спрямованих на формування та підтримку у 

працівників професійно важливих психологічних і морально-
ділових якостей, внутрішнього самоконтролю під час конфлік-
тних ситуацій, комунікативної культури, психологічної готов-
ності до професійної діяльності в екстремальних ситуаціях, 
позитивної мотивації на дотримання правил особистої безпеки.

3. Головним завданням профорієнтаційної роботи є сприяння 
підвищенню ефективності проходження військової служби че-
рез поліпшення якості кадрового забезпечення підрозділів у спів-
робітництві з населенням і за його підтримки шляхом:

а) набуття навичок і уявлення про службову діяльність військово-
службовців у структурних підрозділах військової частини;

б) формування у громадян об’єктивного уявлення про військову 
службу та усвідомленої мотивації до навчання у вищих навчаль-
них закладах з метою оволодіння військовою професією (спе-
ціальністю) і подальшого проходження військової служби. 

в)  уміння військовослужбовця користуватись довіреною зброєю.

4. Керівництво службою психологічного забезпечення полягає:
а) у забезпеченні своєчасного планування, правильної її організа-

ції, виконанні вимог нормативно-правових документів; 
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б) у особистій участі керівників усіх рівнів у впровадженні заходів 
психологічного забезпечення;

в) у складанні планів та звітної документації непідзвітним струк-
турам.

5. В основу профорієнтаційної роботи з населенням щодо мож-
ливостей служби у воєнних структурах і навчання в навчальних 
закладах України покладено такі принципи:

а) обов’язковість проходження професійно-психологічного відбо-
ру;

б) вивчення та вміння застосовувати посадові інструкції;
в) добровільність отримання профорієнтаційних послуг на гаран-

тованому державному рівні.

6. Завданнями професійно-психологічного відбору кандидатів 
на службу та навчання є:

а) правильно орієнтуватися у планово-фінансових показниках 
воєнних формувань;

б) визначення психологічної придатності громадян, які є кандида-
тами на службу та навчання;

в) забезпечення раціонального розподілу громадян, які є кандида-
тами на службу, за профілями підготовки і відповідними поса-
дами.

7. Профорієнтаційне консультування здійснюється під час 
проведення ознайомчої бесіди з особою, яка виявила бажання 
проходити службу або навчатися у вищих навчальних закладах 
ЗС України і передбачає:

а) проведення роз’яснювальної роботи з соціальної значущості ря-
тувальної діяльності, її змісту та завдань, відповідальності, яка 
покладається на військовослужбовців, і вимог, що ставляться до 
їх дисциплінованості, рівня загальної та фізичної підготовки;

б) проведення роз’яснювальної роботи з військовослужбовцями 
після звільнення з служби;

в) доведення до відома кандидата інформації про наявність труд-
нощів, із якими пов’язане проходження служби.

8. Основними завданнями психологічного забезпечення служ-
бової діяльності є:

а) забезпечення належного психологічного рівня підготовки мо-
лоді до військової служби;
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б) надання допомоги керівникам усіх рівнів у створенні ефектив-
ної системи забезпечення психологічної надійності особового 
складу;

в) сприяння поліпшенню кадрового потенціалу військових підроз-
ділів шляхом професійної орієнтації кандидатів на службу і нав-
чання у вищих навчальних закладах України та їх професійно-
психологічного відбору на підставі вивчення комплексу знань, 
умінь і особистісних якостей, систем потреб та мотивації, необ-
хідних для виконання професійної діяльності.

9. Керівництво службою психологічного забезпеченні полягає:
а) у забезпеченні своєчасного планування, правильної її організа-

ції, виконанні вимог нормативно-правових документів; 
б) у складанні планів та звітної документації непідзвітним струк-

турам;
в) у особистій участі керівників усіх рівнів у впровадженні заходів 

психологічного забезпечення.

10. Основними завданнями психологічного забезпечення служ-
бової діяльності є:

а) психологічний аналіз причин та умов виникнення психологіч-
них травм, підготовка пропозицій до методичних рекомендацій 
щодо їх попередження;

б) психолого-педагогічний супровід навчально-виховного проце-
су у вищих навчальних закладах та навчальних підрозділах по-
чаткової підготовки працівників;

в) участь у фундаментальних і прикладних наукових досліджен-
нях з проблем психологічного забезпечення.

11. В основу профорієнтаційної роботи з населенням щодо 
можливостей проходження служби у військових структурах і 
навчання в навчальних закладах України покладено такі принци-
пи:

а) конфіденційність висновків професійних консультацій і про-
фесійно-психологічного відбору, додержання норм професійної 
етики;

б) дієвий підхід до визначення професійної придатності;
в) знання своїх службових обов’язків як військовослужбовця.

12. Завданнями системи психологічного забезпечення є: ____
___________________________________________________
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___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(вказати не менше трьох причин)

13. Професійно-психологічна підготовка — це: 
а) цілеспрямований процес формування та розвитку особистісних 

якостей і властивостей працівника, які відповідали б вимогам про-
фесійної діяльності та забезпечували її ефективне виконання;

б) дисципліна, яка вивчає закономірності природного явища щодо 
здійснення захисту Батьківщини;

в) наука, яка дає навички до здійснення та оформлення наукової 
діяльності як спеціалісту з надання методичних вказівок по 
проходженню військової служби.

14. Завданнями професійно-психологічного відбору кандидатів 
на службу та навчання є:

а) правильно орієнтуватися у планово-фінансових показниках 
воєнного підрозділу;

б)  участь у комплектуванні підрозділів з урахуванням психоло-
гічної сумісності;

в) виявлення осіб з нервово-психічною нестійкістю.

15. Завданнями науково-методичного забезпечення заходів 
професійно-психологічного відбору є:

а) підготовка науково-методичної документації для військових 
підрозділів;

б) розробка теоретичних основ організації і проведення професій-
но-психологічного відбору, а також методів і форм професійної 
орієнтації;

в) визначення переліку посад, для яких є обов’язковим професій-
но-психологічний відбір.

варіант 3
1. Основними завданнями психологічного забезпечення служ-

бової діяльності є:
а) психологічний аналіз причин та умов виникнення психологіч-

них травм, підготовка пропозицій до методичних рекомендацій 
щодо їх попередження;
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б) психолого-педагогічний супровід навчально-виховного проце-
су у вищих навчальних закладах та навчальних підрозділах по-
чаткової підготовки працівників;

в) участь у фундаментальних та прикладних наукових досліджен-
нях з проблем психологічного забезпечення.

2. Завданнями професійно-психологічного відбору кандидатів 
на службу та навчання є:

а) правильно орієнтуватися у планово-фінансових показниках 
військового підрозділу;

б) визначення психологічної придатності громадян, які є кандида-
тами на службу та навчання;

в) забезпечення раціонального розподілу громадян, які є кандида-
тами на службу, за профілями підготовки і відповідними поса-
дами.

3. Завданнями науково-методичного забезпечення заходів про-
фесійно-психологічного відбору є:

а) підготовка науково-методичної документації для військового 
підрозділу;

б) розробка теоретичних основ організації і проведення професій-
но-психологічного відбору, а також методів і форм професійної 
орієнтації;

в) визначення переліку посад, для яких є обов’язковим професій-
но-психологічний відбір.

4. Завданнями системи психологічного забезпечення є: _____
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(вказати не менше трьох причин)

5. Профорієнтаційне консультування здійснюється під час 
проведення ознайомчої бесіди з особою, яка виявила бажання 
працювати або навчатися у вищих навчальних закладах МНС 
України і передбачає:

а) проведення роз’яснювальної роботи з соціальної значущості 
захисної діяльності, її змісту та завдань, відповідальності, яка 
покладається на військові підрозділи, і вимог, що ставляться до 
їх дисциплінованості, рівня загальної та фізичної підготовки;
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б) проведення роз’яснювальної роботи з військовослужбовцем 
після звільнення з роботи;

в) доведення до відома кандидата інформації про наявність труд-
нощів, із якими пов’язане проходження служби.

6. Професійно-психологічна підготовка — це: 
а) цілеспрямований процес формування та розвитку особистісних 

якостей і властивостей працівника, які відповідали б вимогам 
професійної діяльності та забезпечували її ефективне виконан-
ня;

б)  дисципліна, яка вивчає закономірності природного явища щодо 
здійснення захисту Батьківщини;

в) наука, яка дає навички до здійснення та оформлення наукової 
діяльності як спеціалісту з надання методичних вказівок війсь-
кової діяльності. 

7. В основу профорієнтаційної роботи з населенням щодо мож-
ливостей служби у військових структурах і навчання в навчаль-
них закладах України покладено такі принципи:

а) конфіденційність висновків професійних консультацій і про-
фесійно-психологічного відбору, додержання норм професійної 
етики;

б) дієвий підхід до визначення професійної придатності;
в) знання своїх службових обов’язків як керівника.

8. В основу профорієнтаційної роботи з населенням щодо мож-
ливостей служби у військових структурах і навчання в навчаль-
них закладах України покладено такі принципи:

а) обов’язковість проходження професійно-психологічного відбо-
ру;

б)  вивчення та вміння застосовувати посадові інструкції;
в) добровільність отримання профорієнтаційних послуг на гаран-

тованому державному рівні.

9. Керівництво службою психологічного забезпечення полягає:
а) у забезпеченні своєчасного планування, правильної її організа-

ції, виконанні вимог нормативно-правових документів; 
б) у особистій участі керівників усіх рівнів у впровадженні заходів 

психологічного забезпечення;
в) у складанні планів та звітної документації непідзвітним струк-

турам.
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10. Завданнями професійно-психологічного відбору кандидатів 
на службу та навчання є:

а) правильно орієнтуватися у планово-фінансових показниках 
військового підрозділу;

б) участь у комплектуванні підрозділів з урахуванням психологіч-
ної сумісності;

в) виявлення осіб з нервово-психічною нестійкістю.

11. Завданнями науково-методичного забезпечення заходів 
професійно-психологічного відбору є:

а) аналіз і прогнозування динаміки професійно важливих індиві-
дуально-психологічних якостей кандидатів на службу та нав-
чання;

б) обгрунтування перспектив розвитку професійно-психологіч-
ного відбору кандидатів на службу та навчання до структурних 
підрозділів ЗС України;

в) підготовка навчальної програми та робочих планів з військової 
діяльності.

12. Основними завданнями психологічного забезпечення служ-
бової діяльності є:

а) забезпечення належного психологічного рівня підготовки пра-
цівників.;

б) надання допомоги керівникам усіх рівнів у створенні ефектив-
ної системи забезпечення психологічної надійності особового 
складу;

в) сприяння поліпшенню кадрового потенціалу груп військово-
го спрямування шляхом професійної орієнтації кандидатів на 
службу і навчання у вищих навчальних закладах України та їх 
професійно-психологічного відбору на підставі вивчення комп-
лексу знань, умінь і особистісних якостей, систем потреб та мо-
тивації, необхідних для виконання професійної діяльності.

13. Керівництво службою психологічного забезпечення полягає:
а) у забезпеченні своєчасного планування, правильної її організа-

ції, виконанні вимог нормативно-правових документів; 
б) у складанні планів та звітної документації непідзвітним струк-

турам;
в) в особистій участі керівників усіх рівнів у впровадженні заходів 

психологічного забезпечення.
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14. Cистема психологічного забезпечення складається з таких 
напрямів: 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(вказати не менше трьох причин)

15. Головним завданням профорієнтаційної роботи є сприяння 
підвищенню ефективності військової діяльності через поліпшен-
ня якості кадрового забезпечення військових структур у спів-
робітництві з населенням і за його підтримки шляхом:

а) набуття навичок і уявлення про службову діяльність підроз-
ділів військових структур;

б) формування у громадян об’єктивного уявлення про військову 
службу та усвідомленої мотивації до навчання у вищих нав-
чальних закладах з метою оволодіння певною професією (спе-
ціальністю) та подальшої служби в системі ЗС; 

в)  уміння військовослужбовця користуватися зброєю.

відповіді на тести

варіант 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

а, б зак зак б, в а, б, в а, в а, б а, в б б, в а, в в а, б, в а, б б, в
 
Відповідь на запитання 2
• збереження людського потенціалу, підтримка високого рівня 

професійної готовності військовослужбовців; 
• якісне розв’язання професійних завдань та ефективне функціо-

нування всієї правоохоронної системи; 
• зведення до мінімуму шкоди від впливу на працівників небез-

печних для життя та здоров’я психогенних факторів. 
Відповідь до запитання 3
• професійний психологічний відбір; 
• психологічний супровід проходження служби; 
• професійно-психологічна підготовка; 
• психологічна підтримка оперативно-службових заходів. 
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варіант 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

а, б в б а, б а, в а, в а, в а, б, в а, в а, б, в а, б зак а б, в б, в

Відповідь на запитання 12
• збереження людського потенціалу, підтримка високого рівня 

професійної готовності військових підрозділів; 
• якісне розв’язання професійних завдань та ефективне функціо-

нування всієї правоохоронної системи; 
• зведення до мінімуму шкоди від впливу на працівників небез-

печних для життя та здоров’я психогенних факторів. 

варіант 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

а, б, в б, в б, в зак а, б а а, б а, в а, б а, в а, б а, б, в а, в зак б

Відповідь на запитання 4
• збереження людського потенціалу, підтримка високого рівня 

професійної готовності військових підрозділів; 
• якісне розв’язання професійних завдань та ефективне функціо-

нування всієї правоохоронної системи; 
• зведення до мінімуму шкоди від впливу на військових небез-

печних для життя та здоров’я психогенних факторів. 
Відповідь на запитання 14
• професійний психологічний відбір; 
• психологічний супровід проходження служби; 
• професійно-психологічна підготовка; 
• психологічна підтримка оперативно-службових заходів. 

ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Виконання контрольної роботи є складовою навчального процесу, 
активною формою самостійної роботи студентів.

Під час виконання контрольної роботи студенти закріплюють 
теоретичні знання з дисципліни “Воєнна психологія”. Ступінь ово-
лодіння теоретичними знаннями студенти доводять розв’язанням 
практичних завдань.

Контрольна робота повинна відображати окремі теоретико-прак-
тичні проблеми з відповідної дисципліни і виконуватися студентом 
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після вибору ним тієї чи іншої теми (завдання). Виходячи зі специфі-
ки навчальних дисциплін, контрольна робота виконується у формі ре-
ферату або контрольного завдання (в якому розв’язується конкретна 
аналітична ситуація). В окремих випадках не виключається поєднання 
вказаних двох форм контрольної роботи.

Контрольна робота у формі завдання з відповідної навчальної 
дисципліни є логічно сформульованим і поставленим в проблемно-
му плані конкретним науковим завданням, що виражається в пошуку 
можливих варіантів і шляхів його розв’язання.

Незважаючи на різноманітність контрольних завдань, обумовле-
них специфікою відповідних навчальних дисциплін, алгоритм їх ви-
конання включає:

1) уточнення завдання, виявлення необхідних джерел для роботи 
над ним;

2) виявлення тенденцій розвитку процесів, що випливають із за-
вдання, їх теоретичне обгрунтування та оцінка;

3) здійснення конкретного вирішення завдання (власний варіант), 
його пояснення та інтерпретація;

4) формулювання висновків з викладанням прогнозу розвитку 
процесу (явища) в перспективі.

Контрольна робота виконується студентами самостійно. Вона по-
винна бути викладена логічно та технічно правильно оформлена. Ро-
бота пишеться чітким і розбірливим почерком, допускається також 
друкований або комп’ютерний її варіант. На кожній сторінці повинні 
бути залишені поля, а сторінки, крім того, мають бути пронумеровані. 
Обсяг контрольної роботи у формі реферату не повинен перевищува-
ти 12–18 сторінок, а у формі контрольного завдання — 3–5 сторінок. 
В кінці роботи вміщується список використаних літературних дже-
рел, ставиться підпис студента і дата виконання.

Виконана робота повинна бути відправлена до Академії, її інсти-
тутів чи деканатів не пізніше ніж за 1 місяць до початку сесії. Конт-
рольна робота рецензується викладачем та оцінюється ним, як пра-
вило, за п‘ятибальною шкалою. При отриманні негативної оцінки 
робота разом з рецензією повертається студенту на доопрацювання, 
після чого з урахуванням зауважень передається для повторної пере-
вірки разом з рецензією. Якщо контрольна робота виконана без до-
тримання рекомендацій або не повністю, вона повертається студенту 
без перевірки на доопрацювання.
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зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи

 Індекс групи ____________________

 Прізвище, ім’я, по батькові студента
  ______________________________
  ______________________________
  ______________________________

 Домашня адреса _________________
  ______________________________
  ______________________________
  ______________________________

 Найменування організації, посада ____
  ______________________________
  ______________________________
  ______________________________

  

контрольна робота

з дисципліни: __________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________

за темою (розділом навчального плану): _____________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________

Прізвище та ініціали викладача ____________________________________
 ____________________________________________________________

 Київ
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приклад складання плану контрольної роботи  
реферативного типу

ПЛАН КОНТРОЛьНОї (РЕФЕРАТиВНОї) РОБОТи
за темою “Здібності керівника та його авторитет”

Вступ  ........................................................................................................ 3
1. Здібності керівника та їх характеристика

а) професійно-психологічна підготовленість  ........................ 4
б) організаторські здібності .......................................................... 7
в) педагогічні здібності  ................................................................. 10

2. Авторитет керівника в колективі
а) вплив авторитету на ефективність керівництва ............... 12
б) риси особистості авторитетного керівника  ...................... 14
в) шляхи формування авторитету  ............................................. 15

Висновки  ................................................................................................. 18
Список літератури  ............................................................................... 19

виклад змісту контрольної роботи
Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал за темою викладаєть-

ся відповідно до запропонованого плану контрольної роботи, за яким 
кожний розділ починається з нової сторінки.

Сторінки нумеруються у правому верхньому куті. Таблиці, схеми, 
рисунки повинні мати назву. На конкретні дані з першоджерел роб-
ляться посилання.

Із додержанням перелічених вимог контрольна робота подається 
на факультет заочної (дистанційної) форми навчання Міжрегіональ-
ної Академії управління персоналом у термін, визначений графіком.

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Основні принципи організації психологічної роботи воєнного 
психолога. 

 2. Правові і організаційно-методичні аспекти проведення психоло-
гічної роботи. 

 3. Психологічна робота в Збройних силах України. Зміст і методи 
діяльності психологів військових частин у мирний час. 

 4. Професійно-етичні норми діяльності військового психолога. 
 5. Суть психологічної роботи в Збройних Силах України. 
 6. Психологічна характеристика військової служби та військового 

колективу. 
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 7. Психологічна підготовка до служби у Збройних Силах України. 
 8. Способи та методи вивчення власної психологічної готовності до 

військової служби. 
 9. Роль і місце військового психолога в бойовій обстановці. 
 10. Професійно важливі якості особи військового психолога.
 11. Пізнання психологічних особливостей управлінської діяльності 

в бойовій зупинці. 
 12. Психологічне обгрунтування тактики, оперативного мистецтва і 

стратегії. 
 13. Психологічне обгрунтування цілей, принципів і методів бойової 

підготовки військ.
 14. Організаційні основи ведення переговорів із злочинцями. 
 15. Психологічні основи ефективного ведення переговорів з терорис-

тами.
 16. Військово-психологічне співтовариство України.
 17. Сучасний бій і його вплив на психіку воїнів. 
 18. Психологічні особливості бойових дій воїнів в різних видах і умо-

вах бою. 
 19. Психологічна реабілітація військовослужбовців у бойовій обста-

новці. 
 20. Рекомендації по роботі з військовослужбовцями, що пережива-

ють стресові і кризові ситуації. 
 21. Методи психічної саморегуляції військовослужбовців.
 22. Вивчення і формування згуртованості в малих військових колек-

тивах. 
 23. Психологічні особливості професійної діяльності військово-

службовців-жінок.
 24. Діяльність органів військового управління з підтримки і зміцнен-

ня військової дисципліни. 
 25. Психологічні особливості військової діяльності. 
 26. Адаптація до умов військової діяльності. 
 27. Психологічне забезпечення бойової підготовки. 
 28. Стратегії поведінки, які вибирає людина під час бойових дій.
 29. Зберігання психічного здоров’я військовослужбовців в умовах 

бойового стресу та в екстремальних ситуаціях.
 30. Соціально-психологічні засоби підвищення ефективності бойо-

вої підготовки військ у мирний та воєнний періоди.
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ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ

Написання реферату є складовою навчального процесу, активною 
формою самостійної роботи студентів.

Під час написання реферату студенти закріплюють теоретичні 
знання з дисципліни “Воєнна психологія”. Ступінь оволодіння тео-
ретичними знаннями студенти доводять розв’язанням практичних 
завдань.

Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал за темою викладаєть-
ся відповідно до запропонованого плану написання реферату, за яким 
кожне питання починається з нової сторінки.

Сторінки нумеруються у правому верхньому куті. Таблиці, схеми, 
рисунки повинні мати назву. На конкретні дані з першоджерел роб-
ляться посилання.

Із додержанням перелічених вимог щодо написання реферат по-
дається на факультет заочної, денної, дистанційної (залежно від форм 
навчання студента) форми навчання Міжрегіональної Академії уп-
равління персоналом у термін, визначений графіком.

Особливу увагу слід приділяти оформленню реферату, обсяг яко-
го має бути не більше 20 сторінок друкованого тексту. В разі вико-
нання в рукописному вигляді почерк має бути охайним, розбірливим. 
Сторінки тексту нумерують. Наприкінці тексту додається список ви-
користаної літератури, оформлений з дотриманням стандартів. 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна 
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