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РЕФЕРАТ 

 

Кулич Роман Валерьевич 

 

«Социально-психологические характеристики студенческих групп, 

обучающихся по военным и гражданским специальностям» 

 

Дипломная работа: 55 с., 52 источника, 4 рис., 3 табл., 4 прил. 

 

Ключевые слова: СТУДЕНТЫ, СТУДЕНЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ, 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, СПЛОЧЕННОСТЬ 

УЧЕБНЫХ ГРУПП, ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТАЦИОННОЕ ЕДИНСТВО,  

ВОЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ 

 

Объект исследования: студенческие группы, обучающиеся по 

военным и гражданским специальностям  

Целью исследования: изучить социально-психологические 

характеристики студенческих групп, обучающихся по военным и 

гражданским специальностям. 

Методы исследования: теоретический анализ и синтез; индуктивные и 

дедуктивные методы; изучение литературы; эмпирические методы, в 

частности, анкетирование, опрос, количественно-качественный анализ, 

методы математической статистики и обработки результатов исследования. 

Полученные результаты и их новизна: проведена оценка социально-

психологического климата и взаимоотношения в студенческих группах, 

обучающихся по военным и гражданским специальностям; выявлены 

показатели ценностно-ориентационного единства и сплоченности  в 

студенческих группах, обучающихся по военным и гражданским 

специальностям. 

Область возможного практического применения: результаты работы 

могут быть использованы при проведении психодиагностического 

обследования лиц с алкогольной зависимостью. Полученные данные могут 

быть использованы в лекционных курсах при подготовке психологов, 

социальных работников, психиатров и психотерапевтов, юристов и 

педагогов. 

 

Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 

правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические, 

методологические и методические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 

 

_____________________  



РЭФЕРАТ 

 

Куліч Раман Валер'евіч 

 

«Сацыяльна-псіхалагічныя характарыстыкі студэнцкіх груп, якія 

навучаюцца па ваенных і грамадзянскіх спецыяльнасцях» 

 

Дыпломная работа: 55 с., 52 крыніцы, 4 мал., 3 табл., 4 прым. 

 

Ключавыя словы: СТУДЭНТЫ, СТУДЭНЦКІ КАЛЕКТЫЎ, 

САЦЫЯЛЬНА-ПСІХАЛАГІЧНЫ КЛІМАТ, ЗГУРТАВАНАЯ 

НАВУЧАЛЬНЫХ ГРУП, КАШТОЎНАСНА-АРЫЕНТАВАНАЯ ЕДНАСЦЬ, 

ВАЕННЫ КАЛЕКТЫЎ 

 

Аб'ект даследавання: студэнцкія групы, якія навучаюцца па ваенных і 

грамадзянскіх спецыяльнасцях 

Мэтай даследавання: вывучыць сацыяльна-псіхалагічныя 

характарыстыкі студэнцкіх груп, якія навучаюцца па ваенных і грамадзянскіх 

спецыяльнасцях. 

Метады даследавання: тэарэтычны аналіз і сінтэз; індуктыўныя і 

дэдуктыўны метады; вывучэнне літаратуры; эмпірычныя метады, у 

прыватнасці, анкетаванне, апытанне, колькасна-якасны аналіз, метады 

матэматычнай статыстыкі і апрацоўкі вынікаў даследавання. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: праведзена ацэнка сацыяльна-

псіхалагічнага клімату і ўзаемаадносіны ў студэнцкіх групах, якія 

навучаюцца па ваенных і грамадзянскіх спецыяльнасцях; выяўлены 

паказчыкі каштоўнасна-арыентаванай адзінства і згуртаванасці ў студэнцкіх 

групах, якія навучаюцца па ваенных і грамадзянскіх спецыяльнасцях. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі працы 

могуць быць выкарыстаны пры правядзенні псіхадыягнастычнага 

абследавання асоб з алкагольнай залежнасцю. Атрыманыя дадзеныя могуць 

быць выкарыстаны ў лекцыйных курсах пры падрыхтоўцы псіхолагаў, 

сацыяльных работнікаў, псіхіятраў і псіхатэрапеўтаў, юрыстаў і педагогаў. 

 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены у працы матэрыял 

правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а все 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 

метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 

_____________________  

 

 



ANNOTATION 

 

Kulich Roman  

 

"Socio-psychological characteristics of student groups studying in 

military and civil specialties" 

 

Thesis work: 55 pp., 52 sources, 4 figures, 3 tables, 4 app. 

 

Keywords: STUDENTS, STUDENT COLLEAGUES, SOCIAL-

PSYCHOLOGICAL CLIMATE, TEACHING GROUPS, VOLUNTARY-

ORIENTATIONAL UNITY, MILITARY TEAM 

 

Object of study: student groups studying in military and civil specialties 

The purpose of the study: to study the socio-psychological characteristics 

of student groups studying in military and civilian specialties. 

Research methods: theoretical analysis and synthesis; inductive and 

deductive methods; the study of literature; empirical methods, in particular, 

questioning, questioning, quantitative and qualitative analysis, methods of 

mathematical statistics and processing of research results. 

The received results and their novelty: the estimation of a socially-

psychological climate and mutual relations in student's groups trained on military 

and civil specialties is spent; indicators of value-orientation unity and cohesion in 

student groups studying in military and civil specialties are revealed. 

Area of possible practical application: the results of the work can be used 

to conduct a psychodiagnostic examination of persons with alcohol dependence. 

The data obtained can be used in lecture courses in the training of psychologists, 

social workers, psychiatrists and psychotherapists, lawyers and educators. 

 

The author confirms that given in the study material correctly and 

objectively reflects a condition of researched process, and all borrowed from 

literary and other sources the theoretical, methodological and methodical principles 

and concepts are accompanied by references to their authors. 

 

_____________________  
 

 

 


