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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ:
БАКАЛАВР

Викладається у шостому семестрі на третьому році
навчання (денна та заочна форма) та має такі
міждисциплінарні зв’язки:

•«Криміналістика»,

•«Логіка».



МЕТА ДИСЦИПЛІНИ
формування у Вас професійної компетентності з:

• швидкого встановлення психологічного контакту з 
незнайомими людьми і схиляти їх до себе;

• слухання інших людей; 

• психологічного впливу на людей при здійсненні 
професійної діяльності; 

• подолання психологічних бар'єрів у спілкуванні;

• усвідомленого обирання власного стилю поведінки у 
складних ситуаціях взаємодії; 

• конструктивного злагоджування конфліктів у 
колективах.



КІЛЬКІСТЬ ГОДИН – 60



ВАМ ПРОПОНУЄТЬСЯ
5 - ТЕМ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ



Тема № 1. Загальна психологічна 
характеристика професійного спілкування 

працівників поліції
ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:

• сутність поняття «спілкування»

•особливості спілкування працівників поліції

•формування комунікативних якостей

• культуру професійного спілкування працівника 
поліції



Тема № 2. Загальні засади комунікації та 
суперечності спілкування.

ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:

• класифікацію, типи, види спілкування

• класифікацію способів брехні

• верифікацію показань осіб за 
невербальними ознаками



Тема № 3. Встановлення психологічного 
контакту поліцейським  з різними 

категоріями громадян

ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:

• типи комунікативних бар'єрі;

• причини поганої комунікації;

• етапи встановлення психологічного контакту;

• чинники встановлення психологічного контакту;

• прийоми встановлення довірчих стосунків;

• види рольової поведінки. 



Тема № 4. Підготовка працівника 
поліції до отримання професійно

важливої інформації в процесі 
спілкування

ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:

• поняття інформації;

• поняття компетентності, її різновиди;

• рівні компетентності;

• типи ключових компетентностей поліцейського; 

• складові комунікативної компетентності 
поліцейського. 



Тема № 5. Особливості спілкування 
працівників поліції в конфліктних 

ситуаціях

ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:

• основні ознаки конфлікту;

• групи і типи учасників конфлікту;

• типові стратегії поведінки у конфлікті;

• групи чинників, що спричиняють 
конфліктам у діяльності поліцейського.



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
• 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 А, В, С, 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 “не зараховано” / FX, F – 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 вищої освіти в 

балах 

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 


