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ПЕРЕДМОВА 

Програма підготовки до вступу в ад’юнктуру на спеціальність 053 – 

"Психологія" покликана забезпечити засвоєння специфіки психолого-

педагогічного знання з військової психології. Запропонована програма створена 

на основі досягнень із психологічної науки взагалі та військової психології, 

зокрема, враховує зростаючий попит на відповідних фахівців у Збройних Силах 

України. 

Додатковий вступний іспит може бути призначений вступникам, які 

вступають до аспірантури (ад’юнктури) з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, 

яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста). 

Додатковий вступний іспит передує вступним іспитам з іноземної мови та 

спеціальності.  

Програма додаткового іспиту відображає загальне коло кваліфікаційних 

вимог до теоретичних знань претендентів для вступу до ад’юнктури.  

На основі цієї програми складається перелік питань додаткового іспиту і 

формуються екзаменаційні білети. 

Головна мета вступного іспиту (співбесіди) – це перевірка знань, 

виявлення навичок і вмінь застосувати здобуті знання в науковому дослідженні. 

Вступник на іспиті (співбесіді) повинен володіти знаннями щодо історії 

вітчизняної та зарубіжної психології діяльності в особливих умовах, основних 

понять, законів та теорії психології діяльності в особливих умовах, основних 

останніх наукових здобутків психології діяльності в особливих умовах, 

володіння основними методами дослідження основних проблем психології 

діяльності в особливих умовах, основних проявів індивідуальних психічних та 

колективних соціально-психологічних явищ у процесі введення бойових дій, 

несення бойового чергування та бойової підготовки, основних правил та вимог 

проведення психологічного дослідження, основних проблем психології 

діяльності в особливих умовах. 

Вступники подають реферат на кафедру до подачі документів для вступу 

до ад’юнктури. 

Іспити відбуваються відповідно до затверджених програм вступних іспитів 

за білетами або у формі співбесіди. Для підготовки відповіді вступник 

використовує екзаменаційні листи, які після іспиту зберігаються в його особовій 

справі. 
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Стосовно кожного вступника заповнюється протокол іспиту, в який 

заносяться основні питання, що були в білеті, а також додаткові, які були задані 

в процесі іспиту з актуальних проблем обраної наукової спеціальності й теми 

реферату. У протоколі виставляються окремо оцінки відповідей на основні 

питання білета та загальна оцінка знань вступника. 

 

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади "психології діяльності в особливих 

умовах" 

Військова діяльність як різновид діяльності в особливих умовах. Основні 

види діяльності: гра, навчання та праця.  

Особливості діяльності в екстремальних умовах. Вплив стрес-факторів 

бойової діяльності на психіку людини. 

Психологічне супроводження військової діяльності. 

Поняття "особистість" у військовій психології. 

Основні фактори формування особистості військовослужбовця.  

Психологічна структура особистості військовослужбовця. Особливості 

прояву психіки особистості у процесі діяльності в особливих умовах. 

Пізнавальна сфера психіки військовослужбовця та її розвиток у військовій 

діяльності. Поняття та природа відчуття, сприйняття, уявлення, пам'яті, мови, 

уваги, мислення. Основні процеси пам’яті та їх сутність. Мислення, його форми 

й операції.  

Емоційно-вольова сфера особистості військовослужбовця та її 

загартовування в умовах військової служби. Характеристика емоцій людини. 

Емоції і почуття. Керування емоціями. Особливості та форми прояву емоцій у 

різних видах військової діяльності, у бойовій обстановці. Психічні стани. 

Методика вивчення та врахування психічних стані в підлеглих. Воля, її 

взаємозв’язок з іншими психічними процесами і властивостями людини.  

Провідні психічні властивості особистості військовослужбовця та їх вплив 

на формування провідних рис захисника Батьківщини. 

Темперамент. Типи вищої нервової діяльності й темперамент. 

Класифікація темпераментів та їх психологічна характеристика. Методика 

вивчення та урахування особливостей темпераментів у військовослужбовців у 

різних видах військової діяльності, в індивідуально-виховній роботі. Поняття 

характеру в психології. Характер і темперамент. Здібності та діяльність. 

Структура здібностей.  

Проблема малої групи в соціальній і військовій психології.  
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Соціально-психологічні характеристики військового колективу.  

Колективний настрій, властивості, види колективних настроїв. 

Особливості прояву соціально-психологічних характеристик групи в 

колективній діяльності в особливих умовах. 

Спілкування як основна психологічна проблема управління та 

функціонування колективу. Характеристика взаємин у військовому колективі. 

Конфлікти у військовому середовищі. Сутність і психологічна 

характеристика конфліктів. Причини виникнення конфліктів у військових 

підрозділах. 

 

Розділ 2. Прикладні аспекти психології діяльності в особливих умовах 

Морально-психологічне забезпечення бойової підготовки у військах: 

сутність, завдання, зміст, методи та форми. 

Роль і місце морально-психологічного забезпечення вирішення завдань 

щодо надбання і підвищення знань та удосконалення бойової майстерності 

військовослужбовців. 

Проблеми морально-психологічного забезпечення виконання завдань 

служби військ та шляхи їх подолання на сучасному етапі. 

Роль і місце морально-психологічного забезпечення виконання основних 

завдань бойової, мобілізаційної готовності та навчання військовослужбовців. 

Види навчання військовослужбовців та зміст їх морально-психологічного 

забезпечення. 

Сутність, зміст та напрямки морально-психологічного забезпечення 

введення бойових дій. 

Морально-психологічні особливості завдань служби військ та їх зміст. 

Вимоги до удосконалення та підвищення служби військ на сучасному етапі. 

Зміст і головна мета щодо морально-психологічного забезпечення 

виконання завдань служби військ. Завдання та службові обов’язки командирів, 

офіцерів з організації та проведення морально-психологічного забезпечення 

служби військ. 
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЗНАНЬ 

на  додатковому вступному іспиті до ад’юнктури за спеціальністю  

053 ПСИХОЛОГІЯ  

Оцінювання знань відбувається за двобальною шкалою: "зараховано" або 

"не зараховано".  

У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник 

отримав оцінку "не зараховано", він не допускається до наступного вступного 

іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.  
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