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РЕФЕРАТ 

 

Синякова Екатерина Анатольевна 

 

«Социальная адаптации военнослужащих, уволенных в запас, к 

условиям гражданской жизни»  

 

Дипломная работа: 59  страниц, 55 источников, 7 приложений. 

 

Ключевые слова: АДАПТАЦИЯ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ К ГРАЖДАНСКОЙ 

ЖИЗНИ, СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, 

СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 

Объект исследования: военнослужащие уволенные в запас. 

Предмет исследования: основные направления, формы и методы 

деятельности субъектов социальной работы по организации социально-

психологической помощи уволенным в запас военнослужащим. 

Цель исследования – изучение особенностей социально-

психологической адаптации бывших военнослужащих к условиям 

гражданской жизни. 

Методы исследования: теоретические: изучение и анализ научно-

методической литературы по проблеме исследования; тестирование, 

количественный и качественный анализ полученных данных. 

Полученные результаты и их новизна: исследован уровень 

сформированности социально-психологической адаптированности бывших 

военнослужащих посредством изучения их самоприятия, приятия других, 

эмоциональной комфортности, локуса контроля, стремления к 

доминированию и эскапизма; выявлены системы терминальных и 

инструментальных ценностей бывших военнослужащих и определить их роль 

в процессе адаптации; проанализированы особенности использования 

бывшими военнослужащими копинг-стратегий и определить их роль в 

процессе адаптации; разработана система мер организационно-

психологического характера для военнослужащих, позволяющих улучшить 

процесс их социально-психологической адаптации к условиям гражданской 

жизни.  

Область возможного практического применения: реабилитационные 

центры, центры  психологической помощи. 

 

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 

 
Сінякова Кацярына Анатольеўна 

 

«Сацыяльная адаптацыі ваеннаслужачых, звольненых у запас, да ўмоў 

грамадзянскага жыцця» 

 

Дыпломная работа: 59 старонак, 55 крыніц, 7 прыкладанняў. 

 

Ключавыя словы: АДАПТАЦЫЯ, ВАЙСКОЎЦЫ, САЦЫЯЛЬНА-

ПСІХАЛАГІЧНАЯ АДАПТАЦЫЯ ДА ГРАМАДЗЯНСКАГО ЖЫЦЦЯ, 

САЦЫЯЛЬНА-ПСІХАЛАГІЧНАЯ ДАПАМОГА  

 

Аб'ект даследавання: вайскоўцы звольненыя ў запас. 

Прадмет даследавання: асноўныя напрамкі, формы і метады дзейнасці 

суб'ектаў сацыяльнай работы па арганізацыі сацыяльна-псіхалагічнай 

дапамогі звольненым у запас ваеннаслужачым. 

Мэта даследавання - вывучэнне асаблівасцей сацыяльна-псіхалагічнай 

адаптацыі былых вайскоўцаў да ўмоў грамадзянскага жыцця. 

Метады даследавання: тэарэтычныя: вывучэнне і аналіз навукова-

метадычнай літаратуры па праблеме даследавання; тэставанне, колькасны і 

якасны аналіз атрыманых дадзеных. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: даследаваны ўзровень 

сфарміраванасці сацыяльна-псіхалагічнай адаптаванасці былых 

ваеннаслужачых пасродкам вывучэння іх самапрыняцця, прыманне іншых, 

эмацыйнай камфортнасці, локуса кантролю, імкнення да дамінавання і 

эскапизма; выяўлены сістэмы тэрмінальных і інструментальных 

каштоўнасцяў былых вайскоўцаў і вызначыць іх ролю ў працэсе адаптацыі; 

прааналізаваны асаблівасці выкарыстання былымі вайскоўцамі копiнг-

стратэгій і вызначыць іх ролю ў працэсе адаптацыі; распрацавана сістэма мер 

арганізацыйна-псіхалагічнага характару для вайскоўцаў, якія дазваляюць 

палепшыць працэс іх сацыяльна-псіхалагічнай адаптацыі да ўмоў 

грамадзянскага жыцця. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: рэабілітацыйныя 

цэнтры, цэнтры псіхалагічнай дапамогі. 

 

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. 
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ANNOTATION 

 

Sinyakova Ekaterina 

 

«Social adaptation of servicemen discharged to the conditions of civilian life» 

 

Thesis: 59 pages, 55 sources, 7 applications. 

 

Keywords: ADAPTATION, MILITARY SERVICE, SOCIAL-

PSYCHOLOGICAL ADAPTATION TO CIVIL LIFE, SOCIAL-

PSYCHOLOGICAL HELP, POVERTY BEHAVIOR 

 

Object of study: military personnel transferred to the reserve. 

Subject of research: the main directions, forms and methods of activities of 

subjects of social work on the organization of socio-psychological assistance to 

retired military personnel. 

The purpose of the study is to study the characteristics of the socio-

psychological adaptation of former military personnel to the conditions of civilian 

life. 

Research methods: theoretical: study and analysis of scientific and 

methodical literature on the research problem; testing, quantitative and qualitative 

analysis of the data obtained. 

The obtained results and their novelty: the level of formation of the socio-

psychological adaptability of former military personnel was studied by studying 

their self-acceptance, acceptance of others, emotional comfort, locus of control, the 

desire for domination and escapism; identified the system of terminal and 

instrumental values of former military personnel and determine their role in the 

adaptation process; analyzed the features of the use of coping strategies by former 

military personnel and determine their role in the adaptation process; a system of 

organizational and psychological measures has been developed for military 

personnel, allowing them to improve the process of their social and psychological 

adaptation to the conditions of civilian life. 

The area of possible practical application: rehabilitation centers, centers of 

psychological assistance. 

 

The author of the work confirms that the material presented in the work 

correctly and objectively reflects the state of the process being studied, and all 

theoretical, methodological and methodological provisions and concepts borrowed 

from literary and other sources are accompanied by references to their authors. 

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. 

 

             _________________________  


