
Кафедра військової підготовки Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського  проводить військову підготовку фахівців за 

програмою  офіцерів запасу з військово-облікової спеціальності: “Організація 

морально-психологічного  забезпечення”. 

Навчання триває 2 роки, методом “військового дня” (один навчальний день 

на тиждень). 

До військової підготовки студентів за військово-обліковою спеціальністю 

“Організація морально-психологічного  забезпечення” залучаються студенти 

закладів вищої освіти, які навчаються за наступними спеціальностями: 014 

“Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)”, 015 “Професійна освіта (за 

спеціалізаціями)”, 016 “Спеціальна освіта”, 017 “Фізична культура і спорт”, 033 

“Філософія”, 035 “Філологія”, 051 “Економіка”, 052 “Політологія”, 053 

“Психологія”, 054 “Соціологія”, 055 “Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації, та регіональні студії”, 061 “Журналістика”, 081 “Право”, 082 

“Міжнародне право”, 231 “Соціальна робота”, 232 “Соціальне забезпечення”, 241 

“Готельно-ресторанна справа”, 242 “Туризм” та громадяни України, які мають 

освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче “бакалавра”, за вказаними 

спеціальностями. 

Морально-психологічне забезпечення організовується і здійснюється з 

метою:  

- формування, підтримання та відновлення морально-психологічного 

стану (морально-бойових якостей) особового складу військ (сил), 

необхідних для успішного виконання завдань за призначенням; 

- аналізу та оцінки суспільно-політичної обстановки, прогнозування 

можливих варіантів її розвитку під час підготовки та застосування ЗС 

України, визначення ставлення населення до військ та до їх дій; 

- аналізу культурних та духовних потреб особового складу військ (сил), 

забезпечення умов організації дозвілля і відпочинку 



військовослужбовців з урахуванням завдань, що стоять перед військами 

(силами) та умов їх виконання; 

- організація внутрішньо-комунікаційної роботи серед особового складу 

військ (сил); 

- аналізу та прогнозування динаміки соціальних процесів у військах 

(силах), виявлення існуючих соціально-правових проблем, потреб і 

запитів військовослужбовців та членів їх сімей; 

- формування в особового складу військ (сил) почуття патріотизму, 

відповідальності за дотримання положень Конституції України, вірності 

Військовій присязі, Бойовому прапору, бойовим традиціям, 

дисциплінованості; 

- участь в організації заходів щодо захисту від негативного інформаційно-

психологічного впливу противника на особовий склад військ (сил); 

- формування психічної стійкості та керованості військ (сил), 

забезпечення спроможності особового складу витримувати нервово-

психологічні навантаження, зберігати боєздатність в умовах впливу 

психотравмуючих факторів. 

Завдання морально-психологічного забезпечення виконуються штатними 

(наявними) силами і засобами, які здатні: 

- формувати та підтримувати в особового складу військ (сил) необхідний 

рівень морально-психологічного стану, злагодженості та згуртованості 

військовослужбовців на основі бойового братерства; 

- брати участь у розробленні розкладу занять роти, планувати заходи з 

морально-психологічного забезпечення, здійснювати заходи щодо 

соціально-психологічного забезпечення повсякденної діяльності 

особового складу; 

- забезпечувати виконання рішень командира роти, вивчати та 

аналізувати морально-психологічні якості кожного 



військовослужбовця, соціально-психологічний клімат у 

підпорядкованих підрозділах, подавати допомогу командирам взводів у 

його поліпшенні; 

- проводити виховну роботу, спрямовану на якісне виконання завдань 

бойової підготовки, підвищення боєздатності роти, зміцнення 

єдиноначальності, поліпшення морального стану особового складу; 

- здійснювати конкретні заходи щодо зміцнення військової дисципліни та 

правопорядку, профілактики правопорушень серед особового складу, 

згуртування військових колективів; 

- забезпечувати соціально-психологічну адаптацію військовослужбовців 

до умов служби з урахуванням їх спеціальності та індивідуально-

психологічних особливостей; 

- здійснювати заходи щодо психологічної підготовки особового складу до 

дій в екстремальних умовах мирного і воєнного часу, захисту від 

інформаційно-психологічного впливу противника; 

- організовувати і проводити заходи з культурологічної роботи та 

дозвілля особового складу роти та членів їх сімей; 

- піклуватися про поліпшення матеріально-побутових умов підлеглих, їх 

соціальний і правовий захист, знати потреби і запити 

військовослужбовців, вживати заходів для вирішення скарг і заяв, 

підтримувати зв’язок із сім’ями особового складу роти; 

- вести облік кримінальних та інших правопорушень, надзвичайних подій 

та дисциплінарних провинностей. 

До засобів морально-психологічного забезпечення належать:  

- психодіагностичні комплекси та їх програмне забезпечення; 

- штатні, штатно-табельні та нетабельні придатні до використання 

технічні засоби пропаганди; 



- засоби військових та цивільних засобів масової інформації 

(телерадіокомпаній, теле-радіостудій, редакцій та видавництв тощо), 

типографій, центрів військово-музичного мистецтва, військових 

оркестрів, ансамблів, закладів культури, музеїв та іншої місцевої 

інфраструктури, яка використовується в інтересах морально-

психологічного забезпечення. 

У разі потреби випускники кафедри військової підготовки, за наказом 

Міністра оборони України підлягають призову для проходження військової 

служби осіб офіцерського складу, або, за їх бажанням, можуть бути прийняті на 

військову службу за контрактом осіб офіцерського складу на посаду: 

- заступник командира роти (батареї) з морально – психологічного 

забезпечення; 

Наступні посади без додаткової підготовки у вищих військово-

навчальних закладах: 

- заступник командира батальйону (дивізіону) з морально - психологічного 

забезпечення; 

- офіцер-психолог батальйону; 

- старший офіцер відділення з морально – психологічного забезпечення; 

- заступник командира полку (бригади) з морально-психологічного 

забезпечення. 

Суміжні посади при проходженні додаткової підготовки у військових 

навчальних підрозділах (ВВНЗ) і на зборах: 

- офіцер оперативно-тактичного рівня (під час проходження військової 

служби у встановленому порядку). 

Морально-психологічне забезпечення підготовки та застосування 

Збройних Сил України – це вид всебічного забезпечення, який має за мету 

формування, підтримання та відновлення морально-психологічного стану 



особового складу військ (сил), необхідного для успішного виконання завдань за 

призначенням. 


