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РЕФЕРАТ 

 

Бозина Анна Викторовна 

 

«Особенности военно-профессиональной социализации у 

военнослужащих первого года службы» 

 

Дипломная работа: 54 страницы, 50 источников, 5 таблиц, 7 иллюстраций. 

 

          Ключевые слова: СОЦИАЛИЗАЦИЯ В ПСИХОЛОГИИ, 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ, 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ВОЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ЦЕННОСТИ 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ. 

          Объект исследования: военно-профессиональная социализация у 

военнослужащих. 

Предмет исследования: особенности военно-профессиональной 

социализации у военнослужащих первого года службы. 

          Цель работы: выявить особенности военно-профессиональной 

социализации у военнослужащих первого года службы. 

Методы исследования: теоретико-методологический анализ 

литературы, психодиагностическое тестирование, математико-

статистическая обработка данных. 

Полученные результаты и их новизна: выявлены особенности 

военно-профессиональной социализации у военнослужащих первого года 

службы; выявлена взаимосвязь между характеристиками социально-

психологической адаптации и ценностными ориентациями у 

военнослужащих первого года службы. 

          Область возможного практического применения: результаты 

исследования могут быть использованы практическими психологами в 

диагностической и коррекционно-развивающей работе с военнослужащими 

первого года службы.  

 

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 

 

Бозіна Ганна Віктараўна 

 

«Асаблівасці ваенна-прафесійнай сацыялізацыі ў вайскоўцаў першага 

года службы» 

 

Дыпломная праца: 54 старонкі, 50 крыніц, 5 табліц, 7 ілюстрацый. 

 

           Ключавыя словы: САЦЫЯЛІЗАЦЫЯ Ў ПСІХАЛОГІІ, 

САЦЫЯЛЬНА-ПСІХАЛАГІЧНАЯ АДАПТАЦЫЯ, ВАЙСКОЎЦЫ, 

ВАЕННАЯ ПСІХАЛОГІЯ, КАШТОЎНАСЦІ ВАЕННАЙ СЛУЖБЫ.  

          Аб'ект даследавання: ваенна-прафесійная сацыялізацыя ў вайскоўцаў. 

Прадмет даследавання: асаблівасці ваенна-прафесійнай сацыялізацыі ў 

вайскоўцаў першага года службы.  

          Мэта работы: выявіць асаблівасці ваенна-прафесійнай сацыялізацыі ў 

вайскоўцаў першага года службы.  

          Метады даследавання: тэарэтыка-метадалагічны аналіз літаратуры,     

псіхадыягнастычнага тэставанне, матэматыка-статыстычная апрацоўка 

дадзеных.  

          Атрыманыя вынікі і іх навізна: выяўлены асаблівасці ваенна-

прафесійнай сацыялізацыі ў вайскоўцаў першага года службы; выяўлена 

ўзаемасувязь паміж характарыстыкамі сацыяльна-псіхалагічнай адаптацыі і 

каштоўнаснымі арыентацыямі ў вайскоўцаў першага года службы.  

         Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі 

даследавання могуць быць выкарыстаны практычнымі псіхолагамі ў 

дыягнастычную і карэкцыйна-развіццѐвай працы з вайскоўцамі першага года 

службы. 

 

Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял 

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

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 

метадычныя становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 

_________________________ 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

 

Bozina Hanna 

 

"Features of the military-professional socialization of the military in the first 

year of service" 

 

Degreepaper: 54 pages, 50 sources, 5 tables, 7 illustrations. 

 

          Key words: SOCIALIZATION IN PSYCHOLOGY, SOCIAL-

PSYCHOLOGICAL ADAPTATION, MILITARY SERVICE, MILITARY 

PSYCHOLOGY, MILITARY SERVICE VALUES 

          Object of research: military-professional socialization of the military. 

Subject of research: features of the military-professional socialization of the 

military personnel of the first year of service. 

          Purpose of research: to identify the features of the military-professional 

socialization of the military personnel of the first year of service. 

          Research methods: theoretical and methodological analysis of the literature, 

psychodiagnostic testing, mathematical and statistical data processing. 

          Obtained results and their novelty:  the features of the military-

professional socialization of the military personnel of the first year of service; 

revealed the relationship between the characteristics of socio-psychological 

adaptation and value orientations among the military personnel of the first year of 

service. 

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

by practical psychologists in the diagnostic and correctional and developmental 

work with military personnel of the first year of service. 

 

         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. 

_________________________ 

 

 


