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1. Загальні засади 

 

Відділення психологічного забезпечення (далі – ВПЗ) відділу кадрового 

забезпечення (далі – ВКЗ) Одеського державного університету внутрішніх справ 

(далі – ОДУВС)  організовує свою діяльність відповідно до вимог Наказу 

Міністерства внутрішніх справ України № 88 від 06.02.2019.  

Робота ВПЗ ВКЗ ОДУВС спрямована на досягнення основної мети – 

організацію та реалізацію заходів психологічного супроводження освітнього 

процесу в університеті, формування і розвиток професійно важливих 

особистісних якостей здобувачів вищої освіти їх психологічної готовності до 

майбутньої професійної діяльності. 

 

2. Основними завданнями ВПЗ ВКЗ ОДУВС є: 

 

       2.1. Надання допомоги керівникам усіх рівнів з питань зміцнення дисципліни 

й законності в ОДУВС, створення ефективної системи забезпечення 

психологічної та психофізіологічної надійності персоналу. 

 

       2.2. Здійснення професійної орієнтації та навчання в закладі вищої освіти 

МВС України з метою визначення їх психологічної готовності до правоохоронної 

діяльності. 

 

       2.3. Здійснення психологічного вивчення працівників, які переміщуються на 

іншу посаду в системі МВС України, з метою визначення їх психологічних 

характеристик та прогнозування психологічної готовності до виконання ними 

певних оперативно-службових завдань. 

 

       2.4. Проведення психопрофілактичної роботи з постійним та перемінним 

складом ОДУВС. Здійснення заходів щодо оптимізації соціально-психологічного 

клімату в колективах. Психологічне консультування постійного складу 

університету, здобувачів вищої освіти та членів їх сімей. 

 

        2.5. Розроблення та впровадження новітніх психологічних технологій в 

процес супроводження постійного та перемінного складу ОДУВС. 



 

       2.6. Психологічне супроводження освітнього процесу в ОДУВС, 

супроводження процесу психологічної адаптації та здійснення підготовки  

психологічної підготовки постійного та перемінного складу університету. 

 

       2.7. Упровадження тренінгових технологій щодо формування в осіб 

перемінного складу відповідних професійно важливих психологічних якостей, 

психологічної стійкості, навичок безпечної поведінки, уміння ров’язувати свої 

психологічні проблеми та управляти конфліктними ситуаціями. 

 

        2.8. Виявлення за допомогою психологічних та соціологічних методів 

чинників, що сприяють виникненню соціально-психологічних проблем в освітній 

діяльності. 

 

3. Основні напрями діяльності та функції ВПЗ ВКЗ ОДУВС: 

 

        3.1. За напрямом психологічного супроводження освітнього процесу в 

ОДУВС:  

 

        3.1.1. Проведення занять у системі службової підготовки працівників МВС 

України з психологічної тематики, спрямованих на розвиток професійно-

значущих психологічних якостей, підвищення психологічної стійкості під час 

виконання оперативно-службових завдань, особистої дисциплінованості, 

культури спілкування та чуйного ставлення до громадян. 

 

         3.1.2. Консультування керівників підрозділів з питань використання 

психологічних технологій у роботі з кадрами, прогнозування психологічного 

стану працівників університету та організації їх ефективної діяльності та 

взаємодії. 

 

        3.1.3. Організація заходів щодо формування в осіб постійного та 

перемінного складу психологічної готовності до професійної діяльності в 

екстремальних умовах, відповідального ставлення до дотримання правил 

особистої безпеки в службовій діяльності, передбачливості. 

 

        3.1.4. Участь в підборі молодшого командного складу та надання їм 

рекомендацій щодо оптимальної взаємодії з колективом курсантів.  

 

          3.1.5. Узагальнення результатів адаптації до умов ЗВО, розробка 

пропозицій та рекомендацій. 

 

         3.2. За напрямом організації та проведення професійно-психологічного 

відбору: 

 



          3.2.1. Здійснення психологічного діагностування, вивчення особистісних, 

інтелектуальних якостей осіб постійного та перемінного складу університету. 

Осіб, що переміщуються, або висуваються на керівні посади.  

 

        3.2.2. Підготовка висновків щодо наявності необхідних професійно 

важливих якостей, ступеня інтелектуально-мотиваційної, психологічної 

готовності та придатності перемінного складу ОДУВС, кандидатів на керівні 

посади або осіб, що переміщуються. 

 

        3.2.3. Участь в розробці професіограм на ґрунті вивчення особливостей 

освітньої та професійної діяльності перемінного та постійного складу ОДУВС з 

метою вдосконалення методів і критеріїв професійно-психологічного відбору, 

прогнозування здатності до навчання та виконання оперативно-службових 

завдань. 

 

        3.3. За напрямом здійснення психопрофілактичної роботи та 

психологічного супроводження освітнього процесу: 

 

       3.3.1. Проведення психодіагностики з метою виявлення в осіб перемінного 

складу університету станів емоційно-психологічної напруженості, перевтоми та 

інших негативних психологічних станів. 

 

       3.3.2. Організація та проведення психологічного вивчення рівня адаптації 

здобувачів вищої освіти до специфіки навчання в ЗВО та умов подальшої 

професійної діяльності 

 

      3.3.3. Організація та проведення психопрофілактичної роботи з особами 

постійного та перемінного складу університету. Здійснення корекції 

психологічної напруженості, перевтоми та інших негативних психологічних 

станів, забезпечення роботи кабінетів саморегуляції. 

 

      3.3.4. Організація роботи в групі психологічної підтримки та допомоги, 

проведення комплексних заходів психологічного спрямування з особами 

перемінного складу. 

 

      3.3.5. Здійснення індивідуально-психологічного консультування осіб 

постійного та перемінного складу ОДУВС та членів їх сімей під час розв’язання 

їх психологічних та сімейних проблем, а також надання психологічної 

допомоги особам перемінного складу під час входження та адаптації до 

освітнього процесу. 

 

      3.3.6. Участь у службових розслідуваннях надзвичайних подій, осіб 

постійного та перемінного складу університету. 

 

      3.3.7. Надання психологічної допомоги особам постійного та перемінного 

складу університету після їх перебування в екстремальних ситуаціях. 



 

      3.3.8. У разі перебування в екстремальних ситуаціях, пов’язаних із 

загибеллю людей, або у разі виявлення в особи негативного психоемоційного 

чи психофізіологічного стану за результатами психологічної експрес-

діагностики психологи ВПЗ ВКЗ мають право тимчасово (терміном до 3 діб) 

усувати особу постійного чи перемінного складу університету від освітнього 

процесу зі збереженням заробітної плати для надання невідкладної 

психологічної допомоги та здійснення заходів первинної психопрофілактики. 

 

      3.3.9. Обґрунтоване рішення про усунення осіб постійного та перемінного 

складу університету оформляється психологом відділення у письмовому 

вигляді та надається керівництву ВКЗ з обов’язковим ознайомленням та під 

особистий підпис. 

 

       3.3.10. Аналіз причин і умов психологічного травматизму, тілесних 

ушкоджень, підготовка методичних рекомендацій щодо їх попередження. 

 

       3.4. Вивчення стану соціально-психологічного клімату в колективах: 

 

      3.4.1. Вивчення соціально-психологічного клімату в колективах ОДУВС, 

надання рекомендацій щодо його поліпшення, а також профілактика та 

вирішення конфліктних ситуацій. 

 

      3.4.2. Надання рекомендацій з питань раціонального розподілу кадрів у 

колективах ОДУВС з урахуванням індивідуально-психологічних характеристик 

працівників університету, їх психологічної сумісності з метою вдосконалення 

освітнього процесу ЗВО. 

 

      3.4.3. Участь у формуванні резерву кадрів на висунення, в проведенні 

психологічного вивчення працівників ОДУВС під час їх переміщення на керівні 

посади. 

 

     3.4.5. Розробка для керівників підрозділів університету та ВКЗ рекомендацій 

з питань використання в роботі з особами постійного та перемінного складу 

методів соціально-психологічного та індивідуально-психологічного характеру.  

 

     3.4.6. Сприяння оптимізації соціально-психологічного клімату в підрозділах 

ОДУВС, надання психологічної допомоги керівництву в процесі розробки та 

виконання управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності 

діяльності та зміцнення дисципліни. 

 

4. Психологи ВПЗ ВКЗ ОДУВС в межах покладених повноважень мають 

право: 

     4.1.  Під час психологічного супроводження освітнього процесу у ЗВО 

здійснювати психодіагностичне вивчення працівників ЗВО, здобувачів вищої 



освіти, за результатами якого складати довідку про результати психологічного 

вивчення. 

 

      4.2. Здійснювати психологічне супроводження адаптації здобувачів вищої 

освіти до специфіки навчання у ЗВО та умов подальшої професійної діяльності, 

надавати консультації, проводити психологічні заходи; 

 

     4.3. Проводити практичні заняття, тренінги з питань формування у 

здобувачів вищої освіти: 

- усвідомлених мотивів до навчальної діяльності та позитивної професійної 

мотивації; 

- комунікативних та професійно важливих психологічних якостей, пізнавальних 

функцій; 

- стресостійкості, здатності точно оцінювати свій психологічний стан під час 

вирішення завдань різної складності; 

- навичок психологічної саморегуляції для зниження впливу 

ризиконебезпечних стрес-факторів під час службової діяльності. 

 

    4.4. Проводити планову щорічну експрес-діагностику здобувачів вищої 

освіти, працівників ЗВО для виявлення несприятливих індивідуальних 

психологічних станів. 

 

     4.5. Здійснювати відповідні комплексні психопрофілактичні заходи зі 

здобувачами вищої освіти, працівниками ЗВО, які потребують психологічної 

підтримки та допомоги. 

 

     4.6. Здійснювати психологічне консультування здобувачів вищої освіти, 

поліцейських ЗВО для подолання проблем психологічного характеру, 

вирішення конфліктів та налагодження процесу ефективної комунікації з 

оточенням. 

 

     4.7. Проводити заходи психокорекції, спрямовані на усунення недоліків 

індивідуального особистісного розвитку, несприятливих психологічних, 

емоційних станів з метою підвищення адаптивних можливостей здобувачів 

вищої  освіти, поліцейських ЗВО, відновлення їх психологічного благополуччя, 

розширення поведінкового діапазону. 

 

     4.8. Забезпечувати проведення практичних занять із поліцейськими ЗВО, 

здобувачами вищої освіти щодо основних прийомів психологічної релаксації в 

кімнатах психологічної саморегуляції. 

 



     4.9. Здійснювати моніторинг стану соціально-психологічного клімату в 

колективах, проводити соціометричні дослідження, вивчати взаємини членів 

колективу, визначати умови, причини, чинники, що сприяють або 

перешкоджають продуктивній діяльності колективів. 

 

     4.10. Проводити вивчення для виявлення несприятливих процесів, що 

виникають під час освітньої діяльності, надавати рекомендації керівництву ЗВО 

щодо оптимізації соціально-психологічного клімату в колективах. 

 

     4.11. Здійснювати психологічні заходи, спрямовані на налагодження 

ефективної комунікації в колективах та формування групової згуртованості. 

 

     4.12. Надавати керівникам ЗВО рекомендації щодо створення оптимальних 

соціально-психологічних умов для ефективної діяльності, високої професійної 

функціональності колективів. 

 

     4.13. Надавати консультативну допомогу поліцейським ЗВО, здобувачам 

вищої освіти у питаннях професійного спілкування та ефективної взаємодії з 

населенням. 

 

    4.14. Брати участь у розробленні та впровадженні професіограм (психограм) 

відповідно до спеціалізації основних напрямів діяльності Національної поліції 

України, в апробації сучасних методів психологічної діагностики, проведенні 

інших наукових досліджень. 

 

    4.15. Брати участь у службових розслідуваннях випадків самогубства та 

суїцидальних проявів поліцейських ЗВО, здобувачів вищої освіти, вивчати 

обставини та причини випадків самогубства та самокалічення поліцейських 

ЗВО, здобувачів вищої освіти, проводити роботу з профілактики таких випадків 

у колективах ЗВО. 

 

 

  

 


