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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ:
БАКАЛАВР

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

•«Криміналістика»,

•«Логіка».



МЕТА ДИСЦИПЛІНИ

формування у Вас професійної компетентності з:

• вміння проводити психологічний аналіз ситуацій професійного 
спілкування;

• вміння попереджати та долати стресові стани;

• аудіовізуальної психодіагностики;

• використання  прийомів саморегуляції у професійній 
діяльності;

• усвідомленого обирання власного стилю поведінки у складних 
ситуаціях взаємодії; 

• конструктивного злагоджування конфліктів у колективах.



КІЛЬКІСТЬ ГОДИН – 120:
лекції: 12 (денна),    4 (заочна)

семінари:  12 (денна),        4 (заочна)
практичні заняття: 16 (денна),   4 (заочна)

самостійна підготовка: 80 (денна),108 (заочна)



ВАМ ПРОПОНУЄТЬСЯ 
8 - ТЕМ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ



Тема № 1. Введення в професійно-
психологічну підготовку поліцейського.

ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:

• специфіку діяльності працівників правоохоронної
діяльності

• основні завдання та вимоги професії до професійно
значущих якостей працівників поліції

• мету професійно-психологічної підготовки, етапи
розвитку професіоналізму

• компетентісну модель поліцейського.



Тема № 2. Професійне становлення 
особистості поліцейського.

ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:

• етапи та рівні професіоналізму особистості
становлення професіонала

• вплив життєвих криз на професійне
становлення особистості

• складові професійного становлення фахівця

• професійне становлення особистості як
суб’єкта діяльності



Тема № 3. Психологічні аспекти 
професійного спілкування поліцейського. 

Спілкування з трудними людьми.

ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:

• сутність і природу спілкування

• правила ведення переговорів працівників поліції

• стратегії і тактики спілкування з трудними людьми



Тема № 4. Аудіовізуальна 
психодіагностика брехні.

ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:

• класифікацію дефініцій способів брехні

•невербальну комунікацію та її особливості

• тактико-психологічні засоби виявлення та
викриття неправдивих показань.



Тема № 5. Загальна характеристика 
конфліктів в діяльності поліцейських. 
Психологічні особливості розв’язання 

конфліктних ситуацій.

ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:

• загальну характеристику професійних
конфліктів у правоохоронній
діяльності

•мотиви конфлікту

•профілактикуа та шляхи вирішення
конфліктів в діяльності поліцейських



Тема № 6. Психологічна саморегуляція 
негативних психічних станів.

ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:

• емоції та їх характеристику

•поняття та структурний аналіз стресового стану

•методи самодопомоги при стресі



Тема № 7. Психологічна характеристика 
масовидних явищ в правоохоронній 

діяльності. 

ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:

• специфіку та основні види масових форм активності 
громадян

• етапи розвитку натовпу

•прийоми управління та маніпуляції масовидними
формами активності громадян.



Тема № 8. Профілактика професійної 
деформації поліцейського.

ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:

• сутність професійної деформації та її
різновиди

•чинники професійної деформації
поліцейського

•показники та рівні професійної
деформації поліцейського

•профілактика професійної деформації і
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 


