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ВСТУП

Актуальність розуміння психологічних основ педагогічного 
процесу вищої військової школи походить не тільки з соціально- 
психологічної ситуації, що характеризується відкритим збройним 
протистоянням у війні за гідність українського народу та недо-
торканість кордонів української держави, але й глибокими змі-
нами в духовному, соціальному, економічному житті суспільства. 
Ці зміни вимагає світова глобалізація, урбанізація, інформатиза-
ція, технологізація життя.

Збройні Сили України турбують не тільки загальнолюдські 
армійські проблеми, такі як злагодженість команди і підготовка 
до бойових дій, конструктивне використання різних форм страху, 
адаптація до бою, моніторинг психогенних втрат, психологічна 
допомога і супроводження під час бойових дій безпосередньо в 
зоні конфлікту, реадаптація, реабілітація і абілітація. Специфічною 
проблемою для нашої армії є ідентифікація, усвідомлення нового 
армійського способу життя у сучасній Україні, що має бути автен-
тичним і позбавленим штучних нашарувань минулого і сьогодення, 
які руйнують; вкрай необхідною є підготовка кадрів з вищою осві-
тою, що працюватимуть на розбудову України. Військову вищу 
школу України представляють особливості особистості курсантів 
та тих, хто їх навчає. Актуальним є завдання розвитку самосвідо-
мості особистості майбутніх офіцерів і педагогічних колективів, від 
яких залежить якість життя прийдешніх поколінь.

Світовий досвід останніх військових конфліктів показав зна-
чимість бойової моралі і групової злагодженості підрозділу в 
справі досягнення перемоги. Офіцер сьогодення має мати яко-
сті високої професійної підготовки, бути справжнім патріотом 
України, володіти високою загальною культурою, в першу чергу, 
психологічною і духовною, бути дисциплінованим і відповідаль-
ним, прагнути змін в армії, які зроблять нашу армію передовою 
в світі і здатною захистити власні кордони. До честі Української 
армії, вона ніколи в різні періоди своєї історії не воювала за захо-
плення територій інших держав.

Справжній командир-організатор вже в курсантські роки 
має бути включеним в організаторську роботу, має вчити заво-
йовувати авторитет і користуватися ним, розвивати вміння  
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опановувати себе, вміти самостійно приймати рішення, бути готовим 
діяти, вивчати і знати своїх підлеглих, не бути байдужим до їх вну-
трішнього душевного життя, бути справжнім лідером. Порядність 
людини передбачає її чесність, патріотизм, що у офіцера має узгод-
жуватись з фізичною формую і високим рівнем професійності.

Навчання і виховання у вищій школі носить воєнну професійну 
спрямованість. У курсантів, студентів (факультетів підготовки офі-
церів запасу) та слухачів мають бути розвинені військово-профе-
сійні якості, рішучість і наполегливість, хоробрість і вірність, відда-
ність Вітчизні; цілеспрямованість, воля, висока відповідальність за 
результати своєї служби, дисциплінованість, фізична витривалість; 
прагнення до постійного збагачення та поновлення знань, навички 
організації навчальної праці й управлінської діяльності, здатність 
до ініціативного, творчого і відповідального вирішення практич-
них завдань; організації та забезпеченні їх самостійної роботи, ста-
жування та практики слухачів (курсантів); прагнення бути взір-
цем бездоганного виконання службового обов’язку, ретельності, 
творчого ставлення до справи, високої культури та моралі; праг-
нення про своєчасне і повне забезпечення підлеглих усіма видами 
утримання, створення умов для творчого опанування ними обра-
ного військового фаху; військова дисципліна і внутрішній порядок, 
мотивація до здорового способу життя.

Особливості сучасної психології вищої воєнної школи:
1. Необхідність відповідності процесу і результатів викладання 

завданням обороноздатності держави.
2. Науковий характер освіти, виховання, навчання, розвитку та 

психологічної підготовки майбутнього офіцера.
3. Любов до національного і повага до загальнолюдського – 

формування національної свідомості, любові до рідної землі і 
свого народу; володіння українською мовою, бажання її вико-
ристовувати у навчальному процесі та життєдіяльності.

4. Демократизація виховання – розвиток різноманітних форм 
співробітництва, взаємоповага.

5. Пріоритет громадянської спрямованості навчально-профе-
сійної діяльності.

6. Поєднання активності, самодіяльності і творчої ініціативи 
курсантів з вимогливим керівництвом командування та 
викладача.

7. Урахування індивідуальних, статевих та вікових особливос-
тей курсантів у навчально-виховному процесі.

Якість особистості випускника вищого навчального закладу – 
цілісна сукупність елементів внутрішньої структури особистості, що 
визначає зміст соціальнозначущих і професійно важливих власти-
востей випускника вищого навчального закладу.

Таким чином, психологія вищої військової школи розкриває 
психологічну основу і суть педагогічного процесу – закономірності 
і механізми становлення офіцера, розвиток психологічних явищ 
його внутрішньої сфери у зв’язку з опануванням ним знаннями, 
уміннями та навичками, необхідними при компетентному вико-
нанні професійного обов’язку та у подальшому житті.

Сучасний стан розвитку психології вищої військової школи 
передбачає низку проблем.

Актуальність і важливість запропонованого посібника полягає 
в тому, що впроваджується дистанційна освіта та удосконалюється 
ад’юнктура, які потребують сучасної літератури для підготовки 
забезпечення цих дисциплін навчальним матеріалом.

Головним завданням книги є надання базових знань з психології 
вищої військової школи, виклад основоположних понять та пояс-
нення основної термінології, аналіз поглядів, літературних джерел 
та експериментальних даних, Структура навчального посібника 
складається з чотирьох розділів.

У першому розділі розкрито психологічні основи педагогічного 
процесу вищої військової школи: воєнно-наукові, методологічні 
та теоретичні фундаменти. Розкрито предмет, методи, завдання 
та актуальні проблеми психології вищої військової школи, взаємо-
зв’язок психології вищої військової школи з іншими галузями пси-
хології. У розділі надані воєнно-наукові, методологічні, теоретичні 
та природно-наукові фундаменти психології ВВШ, показаний роз-
виток тенденцій у сучасній психології.

У другому розділі розкрито закономірності психічних пізнаваль-
них процесів у навчанні та виховані та вища нервова діяльність 
людини. У цьому розділі показана роль психічних, пізнавальних 
процесів у підвищенні ефективності освітнього (навчально-вихов-
ного) процесу, сучасні технології пізнання, особливості розвитку 
мовлення, відчуття, сприйняття, пам’ять, уява, мислення курсанта 
як майбутнього офіцера.
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