
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_434792147.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_1673382465.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1673382465.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1284834461.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_176194995.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_176194995.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1219473225.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1832262464.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_892977793.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_288619053.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_288619053.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_525002835.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_525002835.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_82480284.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_82480284.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_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_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_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. Євроатлантична інтеграція 

ОК.11. Спільна доктрина військово-цивільного співробітництва у відповідності до 

стандарту НАТО 

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

ОК.15. Безпека військової діяльності 
 

Вибіркові компоненти “Військова психологія” 

ВК.01. Екстремальна психологія 

ВК.02. Геополітична експансія і національна безпека 
ВК.03. Методика організації та управління морально-психологічного забезпечення в ході 

підготовки і ведення бою 

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 
 

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_496919753.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1718808207.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_724431758.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_737415807.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_886673589.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1203562122.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_802266435.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1708898473.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_325746325.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_43232723.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_43232723.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1116948671.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_883214192.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1355376400.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_814635045.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_833472546.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_833472546.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_117105508.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1932556690.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1932556690.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1617743599.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1617743599.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_509916796.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_996679125.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1761235568.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_879641281.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_823407004.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1267427262.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_480596878.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1767725338.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1206345772.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1743157548.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_1210117396.pdf
https://mil.univ.kiev.ua/files/45_2045119679.pdf
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