
1. Професійний стандарт 
 

2. Освітньо-професійна програма 

1. Освітньо-професійна прорама МАГІСТР 

2. Відомості про НПП 

3. Відгук Центр МПЗ ЗСУ 

4. Рецензія Національної академії ДПСУ 

5. Рецензія Хмельницький національний університет 
 

3. Робочі програми навчальних дисциплін 

Обов’язкові компоненти 

ОК.01. Теоретико-методологічні проблеми психології 

ОК.02. Напрями сучасної психотерапії 

ОК.03. Технологія психологічного тренінгу 

ОК.04. Психологічні основи PR 

ОК.05. Психологія організації та управління персоналом 

ОК.06. Кваліфікаційна робота магістра 

ОК.07. Психологія самопізнання та саморегуляції 
ОК.08. Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка 
ОК.09. Управління підрозділами під час підготовки та ведення бою (дій) 
ОК.10. Екстремальна психологія 

ОК.11. Методика організації та управління морально-психологічного забезпечення в ході 
підготовки і ведення бою 

ОК.12. Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача 
 
 

Вибіркові компоненти “Військова психологія” 

ВК.01. Євроатлантична інтеграція 

ВК.02. Геополітична експансія і національна безпека 
ВК.03. Спільна доктрина військово-цивільного співробітництва у відповідності до 
стандарту НАТО 

ВК.04. Соціально-психологічні технології управління військовим колективом 

ВК.05. Методологія проведення наукових досліджень у сфері національної безпеки і 

оборони та педагогічні технології Частина 1 

Методологія проведення наукових досліджень у сфері національної безпеки і 
оборони та педагогічні технології Частина 2 

ВК.06. Психодіагностика сім’ї та сімейне консультування 
ВК.07. Індивідуальне консультування військовослужбовців та членів їх сімей 
ВК.08.Клінічна психодіагностика 
ВК.09. Безпека військової діяльності 

 

 

Вибіркові компоненти “Прикладні аспекти військової девіантології” 

ВК.09. Психологія іміджмейкінгу 

ВК.10. Психологія масмедія та інформаційна безпека сім’ї та сімейне консультування 

ВК.11. Психологія особистості 

ВК.12. Психологія професійної діяльності 
ВК.13. Актуальні проблеми психології залежності 

ВК.14. Спец практикум з організаційної психології 

ВК.15. Психологія успішності та самоефективності 

ВК.16. Теоретико-методологічні засади військової девіантології 

ВК.17. Психологія діяльності в екстремальних умовах

https://mil.univ.kiev.ua/files/45_762318800.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_510080704.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_545204711.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_866543162.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1775720413.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_702707693.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1523461171.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1525356351.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1424971422.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_696900905.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1832262464.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_892977793.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_79930799.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_525002835.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_2097186603.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_2097186603.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1410543376.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_215075804.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1806268930.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_759612353.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_759612353.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_587986520.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1363371490.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1363371490.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1754217639.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1754217639.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1991411250.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1605665608.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_312261100.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_694307549.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_532920819.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1891281680.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_272134051.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_843125381.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_800497418.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1093168737.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1087225706.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1561476566.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_317011695.pdf


3. Сілабуси навчальних дисциплін 
Обов’язкові компоненти 

ОК.01. Теоретико-методологічні проблеми психології 
ОК.02. Напрями сучасної психотерапії 

ОК.03. Технологія психологічного тренінгу 
ОК.04. Психологічні основи PR 

ОК.05. Психологія організації та управління персоналом 
ОК.06. Кваліфікаційна робота магістра 

ОК.07. Психологія самопізнання та саморегуляції 

ОК.08. Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка 
ОК.09. Управління підрозділами під час підготовки та ведення бою (дій)  

ОК.10. Методика організації та управління морально-психологічного забезпечення в ході 

підготовки і ведення бою 

ОК.11. Екстремальна психологія 
ОК.12. Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача 
ОК.13. Військове стажування за фахом 

 
 

Вибіркові компоненти “Військова психологія” 
ВК.01. Спільна доктрина військово-цивільного співробітництва у відповідності до 
стандарту НАТО 

ВК.02. Геополітична експансія і національна безпека 
ВК.03. Євроатлантична інтеграція 

ВК.04. Соціально-психологічні технології управління військовим колективом 

ВК.05. Методологія проведення наукових досліджень у сфері національної безпеки і 

оборони та педагогічні технології Частина 1 

Методологія проведення наукових досліджень у сфері національної безпеки і оборони та 
педагогічні технології Частина 2 

ВК.06. Психодіагностика сім’ї та сімейне консультування 
ВК.07. Індивідуальне консультування військовослужбовців та членів їх сімей 

ВК.08.Клінічна психодіагностика 

ВК.09. Безпека військової діяльності 

 

Вибіркові компоненти “Прикладні аспекти військової девіантології” 

ВК.09. Психологія іміджмейкінгу 
ВК.10. Психологія мас-медія та інформаційна безпека сім’ї та сімейне консультування 
ВК.11. Психологія особистості 

ВК.12. Психологія професійної діяльності 
ВК.13. Актуальні проблеми психології залежності 

ВК.14. Спецпрактикум з організаційної психології 

ВК.15. Психологія успішності та самоефективності 

ВК.16. Теоретико-методологічні засади військової девіантології 
ВК.17. Психологія діяльності в екстремальних умовах 

https://mil.univ.kiev.ua/files/45_966781920.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1697531038.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1012586323.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1922769801.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_2019860037.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1627199619.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1230479472.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1676196852.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_450976533.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_450976533.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_350801661.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1201753338.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_929415191.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_929415191.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_655028849.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1164704923.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_400902412.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_889635348.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_889635348.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1317430283.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1317430283.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_202268008.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1787084557.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_726729354.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1791134733.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1210000749.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1581393484.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_2040248552.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1514545751.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1691164780.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1206345772.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1596685443.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_740309487.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1137558867.pdf
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