
Кафедра військової підготовки Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського  проводить військову підготовку фахівців за 

програмою  офіцерів запасу з військово-облікової спеціальності: “Соціальна 

психологія”. 

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

на тиждень). 

До військової підготовки  за військово-обліковою спеціальністю 

“Соціальна психологія” 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. 

Психологічне забезпечення організовується і здійснюється з метою: 

- застосування системи взаємопов’язаних методів, способів і засобів 

вивчення психологічних особливостей військовослужбовців і 

цивільного персоналу, військових колективів; 

- дослідження психологічних чинників військово-професійного 

середовища та їх удосконалення з метою підвищення ефективності 

військової діяльності; 

- збереження психічного здоров’я військовослужбовців і членів їх сімей. 

Завдання психологічного забезпечення виконується фахівцями відповідно до 

покладених завдань, які власними силами здатні: 



- проводити заходи психологічної роботи щодо забезпечення бойової 

готовності, виконання навчально-бойових завдань, завдань вартової та 

внутрішньої служби; 

- вивчає професійно-психологічні особливості військовослужбовців, 

соціально-психологічні процеси і явища у підрозділах (взводах, 

відділеннях, екіпажах) надає пропозиції щодо комплектування 

підрозділів військовослужбовцями за психологічною сумісністю; 

- вивчає індивідуально-психологічні якості молодого поповнення, 

здійснює заходи щодо адаптації військовослужбовці до умов військової 

служби; 

- розробляє рекомендації командирам підрозділів щодо організації 

індивідуально-виховної роботи з підлеглими; 

- вивчає та аналізує причини правопорушень та випадки 

недисциплінованості військовослужбовців, проводить заходи щодо їх 

профілактики; 

- веде постійний облік всіх випадків нервозності ,нестриманості, 

підвищеної роздратованості, агресивності аналізу причини їх 

виникнення, надає пропозиції щодо їх усунення; 

- проводить роботу щодо своєчасного виявлення військовослужбовців, 

схильних до девіантної поведінки, організовує профілактичну роботу; 

- організовує психологічну підтримку військовослужбовців в ході 

несення вартової служби та при виконанні завдань з підвищеним 

психічним навантаженням; 

- особисто проводить заходи психологічної роботи з 

військовослужбовцями, організовує психологічне консультування 

особового складу. 

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 одну із посад: 

- заступник командира роти з морально – психологічного забезпечення; 

- офіцер-психолог військової частини; 

Наступні посади без додаткової підготовки у вищих військово-

навчальних закладах: 

- старший офіцер відділення морально – психологічного забезпечення; 

- офіцер-психолог військової частини; 

- заступник командира батальйону (дивізіону) 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). 

Психологічне забезпечення є системою узгоджених, цілеспрямованих 

заходів, які ґрунтуються на досягненнях сучасної психологічної науки і 

проводяться в інтересах підготовки та застосування військ (сил), формування, 

підтримання та відновлення психологічної стійкості, психологічної готовності 

особового складу, збереження психічного здоров’я військовослужбовців, членів 

їх сімей, цивільного персоналу, резервістів Збройних Сил України. 

 


