
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА 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 80 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; 

- методика розслідування окремих видів 

кримінальних правопорушень; 

- криміналістичні версії під час розслідування 

кримінальних правопорушень. 

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 четвертому семестрі на другому році 

навчання.  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

 

4 

 

120 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Правоохоронна діяльність поліцейського висуває 

високі вимоги як до професійної майстерності, так і до 

особистих якостей фахівця, оскільки вона здійснюється, 

як правило, з високим нервовим напруженням, 

психічними перевантаженнями, у складних, конфліктних 

і нетипових умовах. Наявність небезпечних ситуацій, що 

становлять потенційну загрозу життю громадян і самих 

працівників, вимагає практично від кожного з них 

постійної уваги. 

Необхідність професійно-психологічної підготовки 

поліцейських обумовлена специфікою та особливостями 

професійної діяльності 



Метою проведення занять з навчальної дисципліни 

«Професійно-психологічна підготовка 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. 

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: особливості професійно-психологічного 

становлення особистості; професійно важливі якості 

поліцейського; ключові компетентності поліцейського; 

компетентнісну модель поліцейського; техніки розвитку 

професійного спостереження; техніки та прийоми 

професійної пам’яті, уваги, інтелектуальних якостей;  

психотехніки професійного спостереження за об’єктами 

та обстановкою; тактико-психологічні основи 

спілкування; психологічні особливості власного стилю 

спілкування; етапи встановлення контактів; бар’єри 

спілкування; шляхи встановлення психологічного 

контакту; правила вступу у комунікацію; правила та 

тактика слухання; маніпуляції у діяльності 

поліцейського; фактори довірливості; ознаки 

брехливості; різницю між конструктивним і 

деструктивним, правомірним та неправомірним 

психологічним впливом; поширені засоби, прийоми, 

техніки, що використовуються для візуальної 

психодіагностики особистості; способи візуальної 

психодіагностики; принципи складання психологічного 

портрета злочинця; особливості збереження психічного 

здоров’я; показники професійної деформації особистості 

поліцейського; шляхи формування морально-

психологічної стійкості поліцейського. 

вміти: проводити психологічний аналіз ситуацій 

професійного спілкування; встановлювати контакти з 

різними верствами населення; застосовувати адекватний 

психологічний вплив та контр вплив; протистояти 

маніпулюванню з боку кримінального елементу; 

протистояти провокаційним діям з боку зацікавлених 

осіб; попереджати та долати стресові стани; здійснювати 

аудіовізуальну психодіагностику; використовувати  

прийоми саморегуляції у професійній діяльності; 

викликати в оточуючих довіру; усвідомлено обирати 

власний стиль поведінки у складних ситуаціях взаємодії; 

конструктивно злагоджувати конфлікти в колективах; 

застосовувати методи й прийоми психологічного впливу 

та маніпуляції для припинення масових заворушень; 

долати в собі можливі прояви девіантної поведінки 

(схильність до пияцтва, вживання наркотичних засобів, 

суїцидальні тенденції); берегти власне психічне здоров’я 

тощо. 
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