
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 

1. Кафедра: Кафедра криміналістики та психології  

2.Інформація про 

викладачів 

Пасько Ольга Миколаївна – кандидат юридичних наук, 

доцент, в.о. професора кафедри криміналістики та 

психології факультету підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування. Автор близько 95-ти наукових 

та навчально-методичних праць, досвід роботи 13 років. 

У 2021 році пройшла курс PR Mertheus «Зміцнення 

викладання та організація управління в університетах» 

Сфера наукових інтересів: 

- готовність до професійної діяльності слідчих: 

правові та психологічні основи; 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб. 304, тел. (095) 6789135 Viber, 

Telegram, електронна адреса: paskolga@ukr.net 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна  

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Вибіркова 

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у шостому семестрі на третьому році 

навчання. 

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

 

2 

 

60 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

«Професійне спілкування поліцейського» – 

навчальна дисципліна, яка присвячена вивченню 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, 

психологічних механізмів та технологій переговорної 

діяльності, а також особливостям протидії 

деструктивному впливу та маніпуляції. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є 

психологічні закономірності та особливості 

комунівативної взаємодії працівників поліції у процесі 

професійної діяльності. 

Метою проведення занять з навчальної дисципліни 

«Професійне спілкування поліцейського» є засвоєння 



здобувачами вищої освіти системи психологічних знань, 

умінь і навичок, які необхідні для формування 

професійної майстерності юриста та ефективного 

виконання ними функціональних завдань. 

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Криміналістика, Логіка 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та 

практичних занять. Лекції здійснюються з ключових 

проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний та дослідницький методи. 

11 Форма контролю: Залік 

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 

роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         40 

балів - за виконання завдань, винесених на підсумковий 

контроль. 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) ≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 

13. Результати навчання:  - У результаті вивчення здобувач вищої освіти має 

знати: поняття «професійне спілкування» та його ознаки; 



чинники, які впливають на ефективність професійного 

спілкування; 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 поліцейського; 

основні різновиди переговорної діяльності; чинники, що 

детермінують успішність ведення переговорів; 

психологічні особливості основних різновидів 

переговорів; механізми та основні складові 

психологічного впливу в умовах переговорної діяльності; 

психологічні засади ефективної взаємодії з різними 

об’єктами переговорної діяльності; психологічні засади 

ефективної взаємодії зі ЗМІ та громадськими 

організаціями. 

вміти: швидко встановлювати психологічний 

контакт з незнайомими людьми і схиляти їх до себе;  

слухати інших людей; здійснювати психологічний вплив 

на людей при здійсненні професійної діяльності; долати 

психологічні бар'єри у спілкуванні; розпізнавати різні 

види та прояви психологічного впливу; протистояти 

маніпулятивній аргументації, сугестивному впливу через 

самостійність та критичність мислення; здійснювати 

самоаналіз і самооцінку особистості, контролювати та 

коригувати власні психічні стани у конфліктних 

ситуаціях службового характеру; визначати специфіку та 

закономірності виникнення основних різновидів 

переговорної діяльності; проводити соціально-

психологічний аналіз чинників та механізмів 

переговорного процесу; визначати критерії психологічної 

готовності поліцейських до дій в умовах переговорної 

діяльності. 
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