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Чому дисципліна 

для мене є 

важливою/ 

корисною/ 

актуальною? 

Мета навчальної дисципліни 
Підвищення рівня психологічної  культури ад'юнктів, озброєння їх 

методологією наукового пізнання та формування системних знань з 

теоретичних та прикладних питань сучасної психології. 

Особлива увага приділяється формуванню навичок теоретичної 

рефлексії, розвитку самостійного критичного мислення, вміння 

застосовувати отримані знання на практиці. 

Загальна мета визначає зміст кожної з трьох тем курсу, що послідовно 

https://adl.mil.gov.ua/course/view.php?id=1353#section-15
https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=f0RI_PAAAAAJ


формують культуру творчого мислення, є етапами у підготовці до 

складання диференційованого заліку з дисципліни та підґрунтям до 

подальшої плідної науково-дослідницької  та педагогічної діяльності 

ад'юнктів. 

  
Які знання я 

отримаю? 

про специфіку та головні напрямки сучасної психології як науки; 

трансформацію поглядів на предмет та базові категорії психології; 

структуру психічних явищ та їх взаємозв'язок, аналіз прояву 

психічних явищ та їх психологічний зміст. 

сучасне розуміння особистості; 

основні психологічні проблеми діяльності в особливих умовах та 

шляхи їх розв'язання; 

психологія сучасних збройних конфліктів; 

про психологічні особливості гібридної війни, та протидія їй 

  
Які вміння я 

розвину? 

ефективно використовувати сучасну методологію та інструменти 

психологічного пізнання під час проведення дисертаційних 

досліджень; 

аналізувати складні суспільні, психологічні явища, проблеми 

психології  війни, миру, збройних конфліктів в контексті розвитку 

світу, суспільства, людини; 

самостійно аналізувати, засвоювати і відтворювати новітні досягнення 

психології та наукової думки. 

здатність проводити самостійні психологічні дослідження щодо 

розширення можливостей психологічного супроводу 

військовослужбовців, що виконують завдання в особливих умовах 

діяльності 

  
Що мене очікує? Активна навчально-практична діяльність, інтерактивна комунікація 

під час аудиторних занять, розроблення індивідуальних проектів та їх 

практична реалізація  

  
Якого результату я 

досягну? 

Сформовані системні знання та вміння з теоретико-методологічних та 

прикладних питань сучасної психології 

  
Де я зможу 

застосувати 

отримані знання та 

вміння? 

В процесі здійснення психологічних досліджень, психологічної 

практики та викладацької діяльності у ВВНЗ 

  
Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Теоретико-методологічні засади сучасноїпсихології 

Заняття 1. Актуальні проблеми сучасної психології. 

Заняття 2. Основні напрямки розвитку сучасних психологічних знань. 

Тема 2. Психологія особистості військовослужбовця. 

Заняття 1.  Психологія особистості. 

Заняття 2. Пізнавальна сфера особистості військовослужбовця. 

Заняття 3. Ціннісно-мотиваційна сфера особистості 

військовослужбовця. 

Заняття 4. Індивідуально-типологічні властивості особистості 

військовослужбовця. 

Тема 3. Психологія діяльності в бойових умовах. 

Заняття 1. Психологія сучасних збройних конфліктів. 

Заняття 2. Розроблення та презентація індивідуального проекту  



Заняття 3. Війна, стрес та проблеми здоров’я і  функціональності. 

Заняття 4. Методики вивчення стресостійкості військовослужбовців 

до екстремальних умов. 

Заняття 5.Методи активного соціально-психологічного навчання.  

Заняття 6. Розроблення та презентація індивідуального завдання 
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