
 

 

 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування  

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів  –3 

Галузь знань 

26 Цивільна 

безпека  

 Спеціальність: 

262 

Правоохоронна 

діяльність 

Модулів – 1  Рік підготовки: 

Змістових модулів –  
1-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

1-й 

Лекції 
 Освітній ступінь: 

магістр 

4 год. 

семінарські /практичні 

4 год./4 год. 

Самостійна робота 

78 год. 

Вид контролю: залік 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою проведення занять з навчальної дисципліни «Комунікативна 

компетентність в правоохоронній діяльності» здобувачами вищої освіти - є 

систематизація наявних знань з теорії спілкування, здобуття нових 

компетенцій щодо створення найбільш оптимального алгоритму ефективної 

комунікації у професійній сфері.  

Завдання навчальної дисципліни є: засвоєння знань ключових понять 

комунікативістики, в тому числі - комунікативної компетентності працівника 

органу Національної поліції; законодавчу регламентацію професійного 

спілкування згідно із Законом України «Про Національну поліцію». 

Особлива увага приділяється опануванню здобувачами вищої освіти ступеню 

«магістр» навичок усвідомленого використання комунікативних технологій, 

розпізнавання й упередження маніпуляцій у спілкуванні, використання 

мовних і позамовних засобів комунікації у службовій діяльності.  

Засвоєння психології управління базується на таких видах навчальних 

занять, як лекції, семінарські, практичні заняття, індивідуальні заняття та 

дискусії з актуальних проблем комунікативної діяльності.  

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОПП).  

 Загальні компетентності: ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. ЗК8. Здатність 

приймати обґрунтовані рішення. ЗК10. Здатність оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт.  

 Спеціальні компетентності: СК2. Здатність забезпечувати законність 

та правопорядок, безпеку особистості, суспільства, держави в межах 

виконання своїх посадових обов’язків. СК3. Здатність виявляти та 

аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та 

адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх усунення. 

СК4.Спроможність організовувати і керувати діяльністю підрозділів, 

створених для виконання завдань у сфері правоохоронної діяльності. СК.6. 

Здатність керувати самостійною роботою осіб, що навчаються, та бути 

наставником для молодших колег у процесі набуття і вдосконалення ними 

професійних навичок. СК8. Здатність визначено і наполегливо ставити 

професійні завдання та організовувати підлеглих для їх виконання, брати на 

себе відповідальність за результати виконання цих завдань. СК9. Здатність 

обирати оптимальні методи й засоби забезпечення публічної безпеки і 

порядку. СК11. Здатність взаємодіяти з представниками інших органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань 

правоохоронної діяльності.  

 Результати навчання: ПРН2. Координувати діяльність суб’єктів 

забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з 

представниками інших органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності.  



ПРН3. Організовувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють 

правоохоронну діяльність.  

ПРН4. Узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові 

рішення, з урахуванням цілей, обмежень, правових, соціальних, економічних 

та етичних аспектів.  

ПРН7. Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у процесі 

управління правоохоронним підрозділом в різних умовах обстановки, а 

також розробляти відповідні аналітичні та інформаційні матеріали, робити 

усні та письмові звіти та доповіді.  

ПРН8. Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересі в 

особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й 

засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх 

посадових обов’язків.  

ПРН15. Модифікувати основні методи та засоби забезпечення охорони прав 

і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та 

порядку.  

ПРН17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості 

застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, 

засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, 

накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, 

бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та 

оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності). 

ПРН18. Мати навички вирішення завдань у складі міжвідомчих органів з 

проблем забезпечення безпеки та підтримання правопорядку.  

ПРН19. Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, 

прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою 

запобігання, виявлення та припинення правопорушень.  

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна пов’язана з іншими 

навчальними дисциплінами: «Психологія управління», «Партнерство поліції 

з іншими органами публічної адміністрації та суспільством», «Іноземна мова 

професійного спрямування».  

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема №1. Фахова комунікативна компетентність працівника 

поліції 

Розуміння поняття професіоналізму працівників поліції та особливості 

формування комунікативної компетенції. Зміст складових комунікативної 

компетентності. Знання, які детермінують комунікативну компетентність. 

Загальні та спеціальні комунікативні вміння працівника поліції.  

Психологічна характеристика ділового спілкування та види ділового 

спілкування. Спілкування працівника поліції в агресивному середовищі. 

Фахове усне спілкування. Профілактика конфлікту за допомогою мовних 

засобів. Мовленнєві компетенції. 

Тема № 2. Здійснення психологічного впливу на окрему особу, на 

групу, натовп 

Вплив, впливовість, авторитет та довіра. Способи вираження 



емоційних станів.  

Засоби впливу і прийоми переконання. Відмінності оцінки ситуації та 

вибору засобів впливу в залежності від параметрів об’єкту впливу: окрема 

людина (вік, стать, освіта, соціальний статус, кримінальний досвід, 

індивідуально-психологічні властивості, поточний психічний стан - 

диференціально-психологічний підхід), група (кримінально-психологічна 

характеристика, етнічна приналежність, інші соціо-демографічні показники), 

натовп.  

Психологічні механізми переконування, навіювання, зараження. 

Групові настрої та їх динаміка.  

Тема №3. Отримання та оцінка інформації в процесі професійного 

спілкування працівників Національної поліції. 

Поняття візуальної психодіагностики. Психологічні можливості 

викриття омани у спілкуванні. Психологічні чинники успішності омани та її 

викриття. Ознаки омани у спілкуванні. Риси характеру як індивідуально-

психологічні властивості особистості. Типи акцентуйованих особистостей.  

Класифікація психічних станів та особливості комунікації відповідно 

до стану дитини. Порядок комунікації з дитиною (підготовка до взаємодії, 

встановлення контакту та побудова довіри, проведення бесіди). Особливості 

проведення комунікації з дитиною. 

Тема №4. Міжособистісне спілкування у професійній діяльності 

працівника Національної поліції 

Сутність міжособистісного спілкування, його специфіка в умовах 

діяльності Національної поліції. Чинники, що впливають на ефективність 

міжособистісного спілкування. Шляхи створення комунікативного 

«паспорту» особистості. Здійснення комунікації при спілкуванні з 

особливими категоріями співрозмовників. Вибір стилю і рівня спілкування в 

міжособистісній комунікації.  

Сутність комунікативної толерантності. Бар’єри спілкування та 

прийоми їх подолання. Гендерні аспекти міжособистісного спілкування. 

Поняття кроскультурної комунікації. Особливості спілкування з 

представниками різних культур і віросповідувань.  

Тема №5. Технології ефективної комунікації 

Комунікативні технології й комунікативні психотехніки: сутність, 

спільні та відмінні риси. Цілепокладання у професійній комунікації. 

Технологія постановки комунікативних цілей. Проектування і втілення 

комунікативного сценарію у професійному спілкуванні. Взаємодія і 

взаєморозуміння у комунікації. Переговорні процеси у професійній 

діяльності працівників органів Національної поліції України. Соціальна 

комунікація: загальна характеристика, особливості спілкування у 

медіапросторі і з представниками ЗМІ.  



 

4. Структура навчальної дисципліни Комунікативна 

компетентність в правоохоронній діяльності 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Заочна форма 

усього у тому числі 

л с п с.р. 
1 2 3 4 5 6 

Тема №1. Фахова комунікативна 

компетентність працівника поліції. 
20 2 2 - 16 

Тема №2. Здійснення психологічного впливу на 

окрему особу, на групу, натовп. 
20 2 2 2 14 

Тема №3. Отримання та оцінка інформації в 

процесі професійного спілкування працівників 

Національної поліції. 

18 - - 2 16 

Тема №4. Міжособистісне спілкування у 

професійній діяльності працівника 

Національної поліції. 

16 - - - 16 

Тема №5. Технології ефективної комунікації. 16 - - - 16 

Усього годин на навчальну дисципліну 90 4 4 4 78 

 

5. Теми семінарських занять 

(заочна форма навчання) 
№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Тема №1. Фахова комунікативна компетентність 

працівника поліції. 
2 

2. Тема №2. Здійснення психологічного впливу на 

окрему особу, на групу, натовп. 
2 

3. Тема №3. Отримання та оцінка інформації в 

процесі професійного спілкування працівників 

Національної поліції. 

- 

4. Тема №4. Міжособистісне спілкування у 

професійній діяльності працівника Національної 

поліції. 

- 

5. Тема №5. Технології ефективної комунікації. - 
 Разом 4 

 



6. Теми практичних занять 

(заочна форма навчання) 
№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Тема №1. Фахова комунікативна компетентність 

працівника поліції. 
- 

2. Тема №2. Здійснення психологічного впливу на 

окрему особу, на групу, натовп. 
2 

3. Тема №3. Отримання та оцінка інформації в 

процесі професійного спілкування працівників 

Національної поліції. 

2 

4. Тема №4. Міжособистісне спілкування у 

професійній діяльності працівника Національної 

поліції. 

- 

5. Тема №5. Технології ефективної комунікації. - 
 Разом 4 

 

7. Самостійна робота 

(заочна форма навчання) 
№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Тема №1. Фахова комунікативна компетентність 

працівника поліції. 
16 

2. Тема №2. Здійснення психологічного впливу на 

окрему особу, на групу, натовп. 
14 

3. Тема №3. Отримання та оцінка інформації в 

процесі професійного спілкування працівників 

Національної поліції. 

16 

4. Тема №4. Міжособистісне спілкування у 

професійній діяльності працівника Національної 

поліції. 

16 

5. Тема №5. Технології ефективної комунікації. 16 

 Разом 78 

 

8. Індивідуальні завдання 

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання передбачено 

виконання домашньої контрольної роботи за визначеною тематикою.  

З метою поглиблення знань із навчальної дисципліни, пропонується 

виконання індивідуальних творчих завдань у вигляді написання наукових 

рефератів за визначеною тематикою. Реферати виконуються на основі 

самостійного вивчення рекомендованої літератури і законодавства, перелік 

яких не обмежує ініціативи здобувача вищої освіти і його можливостей у 

використанні більш широкого кола наукових досліджень. До літератури 

відносяться: першоджерела; підручники і навчальні посібники; наукові 



дослідження (монографії, наукові статті та ін.) З проблем, досліджених у 

наукових рефератах, здобувачі вищої освіти можуть підготувати і виголосити 

доповіді під час проведення семінарських занять. 

 

9. Методи навчання 

Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної 

діяльності здобувачів вищої освіти та особливостями освітнього процесу у 

закладі вищої освіти. Зокрема, для досягнення мети навчальної дисципліни, 

формування комплексу відповідних знань та вмінь застосовуються 

пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи.  

 

10. Оцінювання результатів освітньої діяльності 

(для заочної форми навчання) 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної 

навчальної дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС. Остаточною оцінкою з навчальної дисципліни за семестр 

є підсумкова семестрова оцінка, що складається з балів поточного й 

семестрового контролю і дорівнює максимально 100 балам. Оцінювання 

знань ЗВО здійснюється за уніфікованою системою, яка поширюється на всі 

навчальні дисципліни незалежно від обсягу та тривалості викладання. 

З навчальних дисциплін, що вивчаються продовж двох і більше 

семестрів, підсумком є середньозважена оцінка, з урахуванням результатів за 

попередні семестри. 

Види робіт, які складають суму підсумкових балів здобувача вищої 

освіти: 

- робота на семінарських, практичних заняттях (аудиторна робота) –      

50 балів (на початку кожного семестру науково-педагогічний працівник в 

залежності від тематичного плану – кількості семінарських та практичних 

занять, передбачених тематичним планом - визначає максимальну кількість 

навчальних занять, на яких здобувач вищої освіти може отримати не більше  

50-ти балів). Кількість балів за одне навчальне заняття, в залежності від 

активності та прояву знань і вмінь здобувача вищої освіти, становить: «3», 

«4» або «5». В кінці семестру (заліково-екзаменаційної сесії) науково-

педагогічний працівник розраховує суму підсумкового балу за роботу 

здобувача вищої освіти на семінарських та практичних заняттях за 

формулою: 

 

∑П= 
∑КБ 

×50, 
(∑кз×5)×0,66 

 

де: 

∑ П – підсумковий бал за роботу на семінарських та практичних 

заняттях; 



∑КБ – сума накопичених балів  («3», «4», «5») під час семінарських та 

практичних занять; 

∑кз – кількість семінарських та практичних занять, передбачених 

тематичним планом за семестр; 

 «5» - максимальна кількість балів за одне навчальне заняття; 

«0,66» - балансуючий коефіцієнт; 

«50» - максимальна кількість балів, яку може накопичити здобувач 

вищої освіти на семінарських та практичних заняттях; 

- самостійна робота – 30 балів (у разі, якщо у семестрі робочою 

програмою навчальної дисципліни передбачено більше 1-єї самостійної 

роботи, тоді 30 балів ділиться на їх кількість, це і буде максимальна кількість 

балів за одну самостійну роботу); 

- залік/екзамен – 40 балів; 

- наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 балів. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності ЗВО має право 

перескладати усі форми поточного контролю (семінарські, практичні заняття, 

самостійну роботу тощо) відповідно до графіку, встановленого науково-

педагогічним працівником, але не пізніше останнього навчального заняття 

перед підсумковим контролем. 

ЗВО, який в результаті складання підсумкового контролю сумарно 

накопичив менше 60-ти балів, допускається до повторного перескладання 

підсумкового контролю після закінчення заліково-екзаменаційної сесії.  

Якщо ЗВО не з’явився на підсумковий контроль до екзаменаційної 

відомості вноситься сумарна кількість накопичених балів отриманих ним в 

результаті навчання.    

 

11. Критерії оцінювання знань 

Оцінка «відмінно»/ А – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  

має глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, 

співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; оволодів 

навиками аналізу, моделювання та адекватного оцінювання ситуації; 

обізнаний з науковими працями вітчизняних та зарубіжних фахівців в даній 

галузі; матеріал викладає логічно, послідовно, переконливо і 

аргументовано.  

Оцінка «добре»/ В, С – виставляється, якщо здобувач вищої освіти    

показав достатній рівень знання курсу; надав правильні, але не зовсім повні  

визначення термінів; засвоїв основи аналітичного методу; допускає 

незначні неточності в розкритті окремих теоретичних положень.  

Оцінка «задовільно»/ D, Е – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти  в цілому засвоїв теоретичний матеріал курсу навчальної дисципліни, 

але декламує із деякими упущеннями при визначенні основних явищ та 

процесів; намагається висловити своє ставлення до проблемних питань, 

хоча і не зовсім аргументовано; вміє аналізувати набуті теоретичні знання і 

співвідносити їх з конкретними ситуаціями; викладає матеріал 

непослідовно, неточно, з наявними помилками.  



Оцінка «незадовільно»/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти  виявив слабкі (відсутні) знання теоретичного матеріалу навчальної 

дисципліни; не зміг дати визначення основних категорій та явищ; відсутні 

знання основних норм і визначень; матеріал викладається непослідовно, 

нелогічно, фрагментарно та з допущенням помилок.  

Оцінка A,B,C,D,E/«зараховано» – виставляється, якщо здобувач 

вищої освіти  виявив достатньо повні знання матеріалу навчальної 

дисципліни; вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити 

загальні знання з конкретними ситуаціями, дає правильні, хоча і не завжди 

повні відповіді на поставлені запитання; допускає неточності у розкритті 

окремих теоретичних положень, норм та визначень.  

Оцінка FX, F /«не зараховано» – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти  виявив слабкі знання або повну неготовність щодо вивчення ним 

матеріалу навчальної дисципліни; не зміг дати визначення основних 

термінів та визначень; викладає матеріал непослідовно, нелогічно, 

фрагментарно, неточно, стисло; відсутня переконливість у викладенні 

матеріалу.  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За внутрішньою шкалою 

закладу освіти в балах  

 вищої  

За шкалою ECTS /За національною шкалою   

  Вноситься до відомості  

  Екзамен  залік  

90 – 100  А/Відмінно   

А,В,С,D,Е/Зараховано   

82-89   В/Добре   

74-81   С/Добре  

64-73   D/Задовільно  

60-63   Е/Задовільно  

35-59  

 FX/Незадовільно  

 

FX/Не зараховано  

 

з можливістю повторного складання  

0-34  

 F/Незадовільно  

 

F/Не зараховано  

 

з обов’язковим повторним курсом  

 



 

12. Питання для підсумкового контролю 

Перелік питань для підготовки до заліку 

1. Сутність понять «компетентність» і «комунікативна компетентність 

працівника Національної поліції».  

2. Поняття інформаційно-комунікативного простору.  

3. Особливості ділового спілкування в умовах діяльності органів 

Національної поліції.  

4. Законодавча регламентації процесів професійного спілкування 

згідно із Законом України «Про Національну поліцію».  

5. Комунікативна деонтика працівника органу Національної поліції.  

6. Поняття перцепції. Врахування перцепції при проектуванні 

спілкування та його здійсненні.  

7. Поняття інтеракції. Застосування відомостей про інтеракцію для 

здійснення ефективної комунікації.  

8. Загальна характеристика вербальної інформації.  

9. Загальна характеристика паравербальної інформації.  

10. Загальная характеристика невербальної інформації.  

11. Можливості використання знань з фізіогноміки, кінесики, 

такесики, проксеміки при здійсненні спілкування.  

12. Символи у невербальній комунікації.  

13. Спрямованість професійного спілкування.  

14. Види спілкування за суб’єктом діяльності.  

15. Види спілкування за сферою і критерієм конструктивності.  

16. Характеристика процесуально-діяльнісної комунікації.  

17. Загальна характеристика навчальної комунікації.  

18. Загальна характеристика науково-юридичної комунікації.  

19. Соціальні мережі як джерело збирання й розповсюдження 

інформації.  

20. Правила спілкування із журналістами.  

21. Спілкування із засобами масової інформації. Інтерв’ю, його види.  

22. Брифінг і прес-конференція, їх роль у соціальному спілкуванні.  

23. Діяльність Департаменту комунікації МВС з узагальнення й 

розповсюдження інформації про діяльність Національної поліції, створення 

позитивного іміджу.  

24. Рівні спілкування.  

25. Характеристика примітивного й авторитарного стилів, причини 

необхідності відходу від їх застосування.  

26. Маніпуляції у спілкуванні. Прийоми нейтралізації 

маніпулятивного спілкування.  

27.Комунікативна поведінка працівника Національної поліції в аспекті 

дотримання прав людини.  

29. Емоції і почуття у спілкуванні.  

30. Засоби комунікативного впливу на людину.  

31. Чинники успішного спілкування.  



32. Міжособистісне спілкування, його функції.  

33. Збір і обробка інформації в процесі професійної комунікації 

працівника Національної поліції.  

34. Особливості телефонного спілкування, правила його ведення у 

робочих умовах.  

35. Труднощі і бар’єри спілкування.  

36. Комунікативна діагностика особистості співрозмовника.  

37. Психолінгвістичні ознаки прояву у комунікативній поведінці 

домінуючого типу темпераменту особистості.  

38. Гендерні аспекти комунікації.  

39. Особливості спілкування з дітьми та підлітками.  

40. Специфіка здійснення комунікації із особами при змінених станах 

свідомості.  

41. Кроскультурна комунікація з іноземцями.  

42. Поняття комунікативної технології, її складових елементів.  

43. Психотехніка формулювання інформації з урахуванням фактору 

адресату.  

44. Психотехніка встановлення довірчих відносин.  

45. Психотехніка переконливої комунікації.  

46. Психотехніка логічно-мовленнєвого доведення й нейтралізації 

заперечень.  

47. Психотехніка медіації (посередництва) у конфліктах.  

48. Цільові установки в комунікативній діяльності працівників 

Національної поліції.  

49. Поняття фреймів і фреймових сценаріїв, можливості їх 

застосування при проектуванні комунікації.  

50. Сучасне наповнення античної моделі спілкування.  

51. Специфіка монологічного мовлення. Композиція виступу на 

нараді.  

53. Особливості діалогічного мовлення. Управління діалогом.  

53. Класифікація видів питань. Застосування цієї класифікації при 

виборі тактики збирання інформації у професійно значущому діалозі.  

54. Способи встановлення й підтримання, своєчасного закінчення 

комунікативного контакту.  

55. Доречність і доцільність застосування жартів і гумору в діловому 

спілкуванні.  

56. Психотехніка комунікативного доведення й спростування 

заперечень.  

57. Поняття переговорного процесу, технологія його проведення.  

58. Способи розв’язання мовленнєвих конфліктів.  

59. Самоаналіз комунікативних актів, пошук шляхів для вироблення 

власного стилю ефективної комунікації.  

60. Поняття візуальної психодіагностики та сфери її застосування. 
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Варіант № 1 (А, Б, В) 

1. З тексту Закону України «Про Національну поліцію» виписати 

основні положення, що регламентують комунікативні аспекти професійної 

діяльності.  

2. Сутність комунікативної толерантності. Бар’єри спілкування та 

прийоми їх подолання. 

3. Примус, маніпуляція, переконання як засоби комунікативного 

впливу в спілкуванні. Техніки нейтралізації негативного комунікативного 

впливу. 

 

Варіант № 2 (Г, Д, Є, Ж) 

1. Поняття «комунікативна компетентність працівника Національної 

поліції»: загальна характеристика, прикладне значення.  

2. Сутність міжособистісного спілкування, його специфіка в умовах 

діяльності Національної поліції.  

3. Проектування і втілення комунікативного сценарію у професійному 

спілкуванні. Взаємодія і взаєморозуміння у комунікації.  

 

Варіант № 3 (З, І, Й) 

1. Сутність ділового спілкування. Законодавча регламентація 

комунікативних аспектів діяльності працівників органів Національної поліції 

згідно із Законом України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015. 

2. Соціальна комунікація: загальна характеристика, особливості 

спілкування у медіапросторі і з представниками ЗМІ.  

3. Гендерні аспекти міжособистісного спілкування.  

 

Варіант № 4 (К, Л, М) 

1. Створити власний варіант визначення поняття «комунікативна 

компетентність працівника Національної поліції». 

2. Чинники, що впливають на ефективність міжособистісного 

спілкування.  

3. Правила ведення діалогу у професійному спілкуванні. Класифікація 

видів запитань, що використовуються у діалогах.  

 

Варіант № 5 (Н, О) 

1. Сутність понять «інформаційно-комунікативний простір», 

«комунікативна компетентність працівника Національної поліції», 

«стратегічна комунікація», «комунікативна стратегія».  

2. Переговорні процеси у професійній діяльності працівників органів 

Національної поліції України.  

3. Комунікативна толерантність, труднощі й бар’єри спілкування.  

 

Варіант № 6 (Т, Р) 

1. Засоби створення позитивного комунікативного іміджу працівника 

органу Національної поліції. 



2. Канали сприйняття і передачі інформації. Вербальна, паравербальна, 

невербальна інформація.  

3. Комунікативні технології й комунікативні психотехніки.  

 

Варіант № 7 (С, П, Е) 

1. Примус, маніпуляція, переконання як засоби комунікативного 

впливу в спілкуванні. Техніки нейтралізації негативного комунікативного 

впливу.  

2. Загальна характеристика складових елементів вербальної та 

паравербальної інформації. 

3. Поняття кроскультурної комунікації. Особливості спілкування з 

представниками різних культур і віросповідувань.  

 

Варіант № 8 (У, Ф, Ю) 

1. Поняття мовленнєвих конфліктів. Способи їх попередження, шляхи 

подолання. Медіація як форма розв’язання конфлікту.  

2. Діагностика особистості за її мовленнєвими ознаками та 

комунікативною поведінкою.  

3. Вплив засобів масової інформації та медіасередовища на оцінку 

іміджа Національної поліції України.  

 

Варіант № 9 (Х, Ц, Ч) 

1. Міжкультурна комунікація в діяльності Національної поліції. 

2. Сутність і завдання комунікативних стратегій. 

3. Поняття комунікативної особистості. Врахування індивідуальних 

особливостей при проектуванні комунікативного сценарію професійного 

спілкування.  

 

Варіант № 10 (Ш, Щ, Я) 

1. Агресія у спілкуванні та шляхи її приборкання. 

2. Особливості спілкування працівника органу Національної поліції зі 

школярами і юнацтвом.  

3. Засоби розпізнавання брехні при здійсненні професійної комунікації 

працівника органу Національної поліції.  

 


