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РЕФЕРАТ 

 

Ионенкова Лола Равшанкуловна 

 
«Социальные установки и жизненные позиции младших офицеров 

относительно перспектив военной службы» 

 

 Дипломная работа: 54 с., 50 источников. 

 

Ключевые слова: СОЦИАЛЬНАЯ УСТАНОВКА, ЖИЗНЕННАЯ 

ПОЗИЦИЯ, МОТИВАЦИЯ, ОРИЕНТАЦИЯ, ЦЕННОСТИ, АТТЮТИД, 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ, МОТИВ. 

 

Объект исследования – младшие офицеры Вооруженных Сил 

Республики Беларусь. 

Цель работы – оптимизация работы должностных лиц органов 

управления по формированию и стабилизации установок младших офицеров 

относительно перспектив военной службы. 

Методы исследования: теоретический анализ психологической, 

социологической и социально-психологической литературы по теме 

исследования; индивидуальные и групповые беседы; анкетирование по 

выбранным методикам; методы математико-статистической обработки 

эмпирических данных. 

Полученные результаты и их новизна: изучение социальных 

установок и жизненных позиций военнослужащих определяется 

следующими проблемами: структурой ценностных ориентаций, формой и 

методами психологической подготовки, профессионально-психологическим 

отбором, причинами и условиями текучести кадров и мониторингом 

социально-экономического положения военнослужащих и членов их семей.  

Область возможного практического применения: принятие мер по 

минимизации степени влияния негативных факторов и разработке 

предложений по социальной защите военнослужащих, что будет 

способствовать формированию устойчивых социальных установок младших 

офицеров и позволит сэкономить средства, выделяемые из бюджета на 

подготовку военных кадров.  

 

Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 

правильно и объективной 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 
 

Iаненкава Лола Раушанкулауна 

 

«Сацыяльныя ўстаноўкі і жыццевыя пазіцыі малодшых афіцэраў 

адносна перспектыў вайсковай службы» 

 

Дыпломная работа: 54 с., 50 крыніц. 

 

Ключавыя словы: САЦЫЯЛЬНАЯ ЎСТАНОЎКА, ЖЫЦЦЁВАЯ 

ПАЗІЦЫЯ, МАТЫВАЦЫЯ, АРЫЕНТАЦЫЯ, КАШТОЎНАСЦІ, АТТЮЦIД, 

ПРАФАРЫЕНТАЦЫЯ, МАТЫЎ. 

Аб'ект даследавання – малодшыя афіцэры Узброеных Сіл Рэспублікі 

Беларусь. 

Мэта работы – аптымізацыя працы службовых асоб органаў кіравання 

па фарміраванні і стабілізацыі установак малодшых афіцэраў фотносительно 

перспектыў ваеннай службы. 

Метады даследавання: тэарэтычны аналіз псіхалагічнай, 

сацыялагічнай і сацыяльна-псіхалагічнай літаратуры па тэме даследавання; 

індывідуальныя і групавыя гутаркі; анкетаванне па абраным методыках; 

метады матэматыка-статыстычнай апрацоўкі. 

Атрыманыя вынiкi ix навiзна: вывучэнне сацыяльных установак і 

жыццёвых пазіцый вайскоўцаў вызначаецца наступнымі праблемамі: 

структурай каштоўнасных арыентацый, формай і метадамі псіхалагічнай 

падрыхтоўкі, прафесійна-псіхалагічным адборам, прычынамі і ўмовамі 

цякучасці кадраў, маніторынгам сацыяльна-эканамічнага становішча 

ваеннаслужачых і членаў іх сем'яў.  

Практычнае прымяненне: прыняцці мер па мінімізацыі ступені 

ўплыву негатыўных фактараў і распрацоўцы прапаноў па сацыяльнай 

абароне ваеннаслужачых, будзе спрыяць фарміраванню ўстойлівых 

сацыяльных установак малодшых афіцэраў і дазволіць зэканоміць сродкі, 

якія выдзяляюцца з бюджэту на падрыхтоўку ваенных кадраў. 

 

Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял 

правiльна i аб’ектыуна адлюстроўвае стан даследнага працэсу, а ўсе 

пазычаныя з лiтаратурных i iншых крынiц тэарэтычныя, метадалагiчныя i 

метадычныя становiшчы i канцэпцыi суправаджаюцца спасылками на iх 

аўтараў. 

 

 

 



ANNOTATION 
 

Ionenkova Lola Ravshankulovna 

 

"Junior officers’ social attitudes and life positions towards the prospects of 

military service" 

 

Degreepaper: 54 pages, 50 sources. 

Keywords: SOCIAL ATTITUDE, LIFE POSITION, MOTIVATION, 

ORIENTATION, VALUES, ATTITUDE, VOCATIONAL GUIDANCE, 

MOTIVE. 

Object of research — junior officers of the Armed Forces of the Republic 

of Belarus. 

Purpose of research— the optimization of administration officials’ work on 

formation and stabilization of junior officers’ attitudes towards the prospects of 

military service. 

Research methods: a theoretical analysis of psychological, sociological and 

socio-psychological literature on the subject of the research; individual and group 

discussions; questionnaire by the methodology chosen;  math-and-stats methods of 

processing of empirical data. 

Obtained results and their novety: the study of social attitudes and life 

positions of the military is determined by the following problems: value orientation 

structure, forms and methods of psychological training, professional psychological 

testing, stuff turnover factors and conditions as well as military service credibility, 

monitoring of socio-economic status of military servants and their family 

members.  

Area of possible practical application: the adoption of measures to 

minimize the negative impacts and developing of the proposals on the military 

servants’ social protection. The actions and measures adopted would facilitate the 

junior officers and would save the funds for military staff training provided from 

the budget. 

 

The author of the work confirms that material presented in it correctly and 

objectively reproduces the picture of investigated process, and all the theoretical, 

methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and 

other sources are given references to their authors. 


