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1. Кафедра: 

 

Кафедра криміналістики та психології  

2.Інформація про 

викладача 

В.о. професора кафедри, к.ю.н., доцент Пасько Ольга 

Миколаївна 

3. Ступінь вищої освіти Магістр 

4. Статус навчальної 

дисципліни 

Вибіркова  

5. Місце в структурно-

логічній схемі 

 

Викладається у другому семестрі на першому році 

навчання та третьому семестрі на другому році 

навчання. Пов’язана з (Психологією управління; 

Комунікативною компетентністю в правоохоронній 

діяльності)  

6. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

- самостійна робота: 

4 

 

 

120 

12 

6 

6 

108 

7. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Профайлінг у 

професійній комунікації поліцейського» присвячена 

вивченню комплексу соціально-психологічних методик з 

діагностики особистісних особливостей, приховуваних 

мотивів та інформації, яка повідомляється, що 

ґрунтується на оцінюванні невербальної та вербальної 

поведінки об’єкта. А також сутності професійного 

спілкування працівника поліції, механізмів сприймання 

та розуміння людини людиною, комунікативних бар’єрів 

спілкування, аудіовізуальної діагностики брехні, видів 

та методів психологічного впливу, механізмів 

маніпулятивної поведінки. 

Метою викладання курсу «Профайлінг у 

професійній комунікації поліцейського» є засвоєння 

здобувачами вищої освіти системи психологічних знань, 

умінь і навичок, які необхідні для формування 

професійної майстерності поліцейського та ефективного 

виконання ними функціональних завдань.  

8. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Кримінальний аналіз; Аналіз та прогнозування 

злочинності; Психологія управління; Комунікативна 



 

 

компетентність в правоохоронній діяльності. 

9. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій та семінарських 

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

 

10. Форма контролю: Залік 

11. Методи та критерії 

оцінювання: 

 (для заочної форми навчання) 

Поточний контроль здійснюється під час проведення 

семінарських занять і має на меті перевірку рівня 

підготовленості здобувача вищої освіти до виконання 

конкретної роботи в залежності від обраної форми 

завдання. 

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 здобувача вищої освіти 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 – 50 

балів; 

- самостійна робота – 30 балів; 

- підсумковий контроль (залік/екзамен) – 40 балів. 

- наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 

балів. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності 

здобувач вищої освіти 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. 

Здобувач вищої освіти, який в результаті складання  



 

 

підсумкового контролю сумарно накопичив менше 60-ти 

балів, допускається до повторного перескладання 

підсумкового контролю після закінчення заліково- 

екзаменаційної сесії. 

Якщо здобувач вищої освіти не з’явився на 

підсумковий контроль до екзаменаційної відомості 

вноситься сумарна кількість накопичених балів 

отриманих ним в результаті навчання. 

12. Результати 

навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 

знати: поняття «професійне спілкування» та його 

ознаки; поняття «профайлінгу»; поняття «верифікація»; 

ознаки брехні; мову жестів; типи темпераменту та 

акцентуації характеру; чинники, які впливають на 

ефективність професійного спілкування; зміст та суттєві 

характеристики психологічного впливу; правила 

ефективного здійснення впливу у діловому спілкуванні;  

роль соціальних чинників психологічного впливу у 

міжособистісній, особистісно-груповій та між груповій 

взаємодії; систему науково обґрунтованих напрямів 

прикладного вивчення, аналізу й оцінки соціальної ролі 

конфліктів, а також методів і засобів їх вирішення;  

специфічні чинники виникнення й протікання 

конфліктів у практичній діяльності органів внутрішніх 

справ;  основні різновиди переговорної діяльності; 

чинники, що детермінують успішність ведення 

переговорів;  механізми та основні складові 

психологічного впливу в умовах переговорної 

діяльності; психологічні засади ефективної взаємодії з 

різними об’єктами переговорної діяльності. 

вміти: розпізнавати різні види та прояви 

психологічного впливу; визначати брехню за мовою 

жестів; встановлювати психологічний контакт за 

акцентуаціями характеру; діагностувати правдивість 

отриманої інформації; оцінювати інформацію та її 

достовірність; протистояти маніпулятивній 

аргументації, сугестивному впливу через самостійність 

та критичність мислення,  здійснювати аналітику 

конфліктів, діагностувати їх розвиток у 

конструктивному або деструктивному напрямі; швидко 

встановлювати психологічний контакт з незнайомими 

людьми і схиляти їх до себе; слухати інших людей; 

здійснювати психологічний вплив на людей при 

здійсненні оперативно-службової діяльності; долати 

психологічні бар'єри у спілкуванні; здатністю до 

перевтілення. 
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