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1. ДИСЦИПЛІНИ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

АТЕСТАЦІЮ 

 

1.1. Сучасні проблеми психологічного забезпечення в органах 

Національної поліції; 

1.2. Психологія іміджу та толерантної поведінки в діяльності 

працівників Національної поліції. 

  

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

2.1. Тематичний зміст навчальної дисципліни «Сучасні проблеми 

психологічного забезпечення в органах Національної поліції»: 

Тема 1. Актуальні проблеми психологічного забезпечення 

професійної діяльності працівників поліції 

Чинники професійної діяльності Національної поліції, що зумовлюють 

необхідність її психологічного забезпечення. Проблеми в нормативно-

методичному забезпеченні діяльності служби психологічного забезпечення. 

Визначення, принципи та напрями системи психологічного забезпечення. 

Спрямованість системи психологічного забезпечення.  

Визначення, складові та основні завдання професійного психологічного 

відбору. Професіограма та психограма як основа професійного 

психологічного відбору. Проблеми розробки професіограм. Визначення, 

основні завдання, складові та актуальні проблеми забезпечення 

психологічного супроводження проходження служби. Визначення, основні 

завдання та структура професійної психологічної підготовки. Психологічна 

підготовленість як результат психологічної підготовки та її складові. 

Актуальні проблеми подальшого удосконалення процесу організації та 

проведення професійної психологічної підготовки. Визначення та  основні 

завдання психологічної підтримки службових заходів. Форми реалізації 

актуальних проблем психологічної підтримки службових заходів. 

 

Тема 2. Актуальні проблеми психологічного забезпечення особистої 

безпеки працівників поліції  

Визначення та складові елементи професійної захищеності працівника 

поліції. Особиста безпека працівника поліції. Визначення та структура 

професійно-психологічної готовності працівника поліції. Визначення та  

види небезпеки. Стійкі (сталі) та тимчасові протипоказання до небезпечних 

видів діяльності. Ситуативні психічні стани особистості поліцейського. 

Віктимні особистісні якості поліцейських. Основні напрями та форми 

забезпечення особистої безпеки працівників поліції. 

Діагностика причетності особи до кримінального середовища. 

Діагностика поведінки осіб, які знаходяться у небезпечних станах. 



Інформативні ознаки мовних та позамовних (невербальних) повідомлень 

щодо брехні і нещирості. Комплекс мімічних та тілесних проявів, що 

дозволяє визначити ворожість у намірах особи. Уміння працівників поліції 

візуально виявляти приховану зброю. Установка «на виживання». 

Рекомендації для формування установки безпечної поведінки. Прийоми 

безпечного спілкування зі сторонніми особами та в професійному 

середовищі. 

Елементи професійної підготовленості працівників поліції до дій у 

небезпечних ситуаціях. Складові індивідуальної професійної концепції 

працівника поліції. Оптимальний рівень розвитку необхідних психологічних 

якостей у працівника поліції. Формування стійкої особистісної установки 

поліцейського на «виживання» у небезпечних ситуаціях. Програма 

профілактики і схема ефективної протидії провокації («трикутник безпеки»). 

Психологічна підготовленість працівника поліції до застосування зброї за 

умов, що загрожують його життю та здоров’ю. 

  

Тема 3. Актуальні проблеми професійно-психологічної підготовки 

працівників поліції 

Визначення, мета, основні завдання, напрямки та результат 

професійно-психологічної підготовки. Структура професійно-психологічної 

готовності. Шляхи психологічного моделювання. 

Необхідні комунікативні якості поліцейського. Фактори, що 

зумовлюють необхідність удосконалення вмінь і навичок професійного 

спілкування працівників поліції. Етапи навчання умінню спілкуватися. 

Психічна саморегуляція, як особливий режим роботи людської психіки. 

Аутогенне тренування. Первинні навички саморегуляції. Техніка  виконання 

шести стандартних вправ, що були розроблені І.Г. Шульцем. Основні типи 

саморегуляції. Види роботи з собою в процесі психічної саморегуляції. 

 

Тема 4. Актуальні проблеми психологічного забезпечення 

проведення переговорної діяльності поліцейськими 

Психологічні механізми переговорної діяльності. Сутність механізму 

узгодження. Прагнення до взаємної довіри сторін. Потенційна та реальна 

довіра. Забезпечення балансу влади і взаємного контролю сторін. Діапазон 

засобів, що залучаються. 

Технологія переговорів. Принципи конструктивної взаємодії з 

опонентом у ході міжособистісних переговорів. Основні способи подачі 

позиції. Структурні елементи переговорного процесу. Етапи чи основні 

стратегії ведення переговорів (підходи). Тактичні прийоми переговорів. 

Аргументація як спосіб переконання опонента. Методи (техніка) 

аргументування. Основні положення тактики аргументування. 

 

 



2.2. Тематичний зміст навчальної дисципліни «Психологія іміджу 

та толерантної поведінки в діяльності працівників Національної 

поліції»: 
 

Тема 1. Теоретико-методологічне підґрунтя феномену толерантності. 

Толерантність як психологічна категорія 

Теоретичні знання. Історичні витоки толерантності. Толерантність і 

свобода. Поняття та змістовні характеристики толерантності. 

Толерантність як системна якість особистості. Толерантність як 

моральний обов’язок, політична й правова потреба. 

Сприйняття, розуміння і визнання – основні аспекти толерантності. 

Психологічні якості, що забезпечують толерантність як можливі форми 

самовираження людей, припускаючі або обмежуючі паритетність прояву 

соціальних відмінностей. 

Формування толерантності – розвиток генетично у спадкованого і 

виховуваного в ґенезі особистості. Методологія формування толерантної 

самосвідомості, ціннісних установок на толерантне спілкування, інших 

позитивних соціальних установок через освіту й виховання. Різновиди 

толерантності: природна, моральна, етична та умови їх становлення та 

розвитку.  

 

Тема 2. Нормативно-правові, культурологічні та етичні 

детермінанти толерантної поведінки правоохоронців  

Теоретичні знання. Вимоги толерантності в професійній поведінці 

працівника поліції. Відображення толерантності в Законі України «Про 

національну поліцію». Професійні стандарти та стандарти в забезпеченні 

прав людини.  

Культурологічні детермінанти толерантної поведінки працівників 

поліції. Роль загальної та правової культури працівника поліції у 

формуванні толерантної поведінки. Зовнішня та внутрішня культура 

толерантної поведінки працівника поліції.  

Етичні та моральні принципи як суб’єктивна основа толерантної 

поведінки. Моральний ризик та моральний вибір в професійній поведінці. 

Напрями та завдання професійного навчання толерантній поведінці 

працівника поліції.  

 

Тема 3. Толерантне спілкування працівників поліції з громадянами при 

виконанні службових обов’язків. 

Теоретичні знання. Професійне спілкування працівників поліції в 

контексті толерантної поведінки. Основні функції толерантного 

спілкування – соціальна перцепція, інформаційний обмін та інтеракція 

(взаємодія). Обєктивні та суб’єктивні чинники формування моделі 

толерантного спілкування. 



Характеристика етапів розвитку толерантного спілкування. Основні 

прийоми формування міжособистісної атракції (тяжіння). Рольова 

поведінка як технологія організації толерантної поведінки працівника 

поліції. Рольова компетентність працівника  поліції.  

Толерантне спілкування працівників поліції з різними категоріями 

громадян. Загальні та спеціальні рекомендації щодо толерантного 

спілкування з різними категоріями громадян. 

 

Тема 4. Толерантна поведінка як умова профілактики конфліктів в 

діяльності поліції 

Теоретичні знання. Поняття конфлікту та його різновиди в 

діяльності працівників поліції. Конфліктні взаємини як прояв 

інтолерантності. Основні причини конфліктогенності в суспільстві. 
Толерантність до конфлікту – як умова успішності його вирішення. 

Детермінанти етноконфесійних конфліктів, їх урахування в 

організації толерантного їх вирішення. Техніки та прийоми толерантної 

поведінки працівників поліції при вирішенні етноконфесійних конфліктів. 

Гентерні та сімейно-побутові конфлікти в діяльності працівників 

поліції. Причини та умови загострення гендерних та сімейно-побутових 

конфліктів. Особливості толерантної поведінки працівників поліції при 

вирішенні сімейно-побутових конфліктів. 

Конфлікти в професійному середовищі працівників поліції. Роль 

керівництва та між особистих взаємин в колективі працівників поліції у 

толерантному вирішенні професійних конфліктів. 

 

Тема 5. Умови та чинники формування іміджу працівника 

правоохоронних органів України 

Теоретичні знання. Поняття іміджу та його основні характеристики. 

Іміджелогія як наука про створення іміджу. Різновиди іміджу особистості 

та їх роль у забезпеченні діяльності. Технології створення іміджу. 

Основні функції іміджу та їх роль у формуванні враження про 

особистість працівника поліції. Особистісний та корпоративний імідж 

правоохоронного органу. Імідж правоохоронця як показник ефективності 

професійної поведінки. 

Соціальний імідж правоохоронних органів. Роль громадської думки 

у формуванні іміджу працівника поліції. Засоби масової інформації як 

суб’єкт формування іміджу працівника поліції та маніпулятивної 

поведінки громадською думкою. 

 

3. ВИМОГИ ЩОДО СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА 

НАВИЧОК ВІДПОВІДНО ДО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 



Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні проблеми 

психологічного забезпечення в органах Національної поліції» є формування 

сучасних проблем психологічного забезпечення Національної поліції та їх 

вирішення шляхом удосконалення професійно психологічного відбору, 

психологічного супроводження проходження служби, професійно 

психологічної підготовки та психологічної підтримки проведення службових 

заходів у діяльності поліції. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні проблеми 

психологічного забезпечення Національної поліції» є знання та вміння 

вирішувати актуальні проблеми психологічного забезпечення професійної 

діяльності працівників поліції, психологічного забезпечення особистої 

безпеки та професійно-психологічної підготовки працівників поліції. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої 

освіти повинні: 

знати: 

- положення діючого законодавства про психологічне забезпечення 

Національної поліції; 

- психологічні чинники, закономірності та механізми системи 

психологічного забезпечення Національної поліції; 

- структурно-системні параметри психологічного забезпечення 

діяльності поліції;  

- функцій психологічного забезпечення діяльності поліції; 

- сутність та структуру професійно психологічного відбору на службу 

та навчання; 

- завдання психологічного супроводження проходження служби; 

- актуальні проблеми професійно психологічної підготовки; 

- форми психологічної підтримки проведення оперативно-службових 

заходів; 

вміти: 

- самостійно проводити професійно психологічний відбір на службу та 

навчання; 

- досліджувати проблеми психологічного супроводження проходження 

служби та визначати шляхи їх вирішення; 

- складати тематику занять із професійно психологічної підготовки; 

- формулювати питання для складання психологічного портрету. 

 

 

Мета дисципліни: є засвоєння студентами знань щодо чинників та 

детермінант професійної поведінки в галузі практичної діяльності 

правоохоронців.  

Основним завданням вивчення дисципліни «Психологія іміджу та 

толерантної поведінки в діяльності працівників Національної поліції» є 

формування готовності майбутніх психологів до забезпечувальної та 

супроводжувальної діяльності в сфері правоохорони.  



Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої 

освіти повинні: 

знати: 

- основні етапи формування толерантної поведінки як науково-

теоретичного знання та галузі практичної діяльності правоохоронців; 

- напрями використання психологічних знань у організації професійної 

толерантної поведінки в залежності від соціальних та службових ситуацій; 

- шляхи та оптимальні засоби толерантної взаємодії працівників поліції 

з різними категоріями громадян; 

- застосування технологій толерантної поведінки при вирішенні 

соціальних та професійних конфліктів; 

- оптимальні засоби і прийоми формування іміджу працівника-

правоохоронця як основи толерантної взаємодії при вирішенні професійних 

завдань; 

- шляхи та напрями взаємодії правоохоронців з громадянами та 

засобами масової інформації з метою створення позитивного іміджу 

працівника поліції.  

вміти: 
- набувати вмінь та навичок психологічно доцільного толератного 

спілкування з різними категоріями громадян при вирішенні оперативно-

службових завдань;  

- володіти прийомами психологічної діагностики психоемоційних 

станів та намірів поведінки громадян, чинників конфліктогенності при 

вирішенні службових завдань; 

- використовувати прийоми та технології психологічного впливу; 

- використовувати прийоми нейтралізації конфліктних взаємин і 

дотримуватись правил толерантної поведінки в ситуаціях соціальних, 

побутових та етноконфесійних конфліктів. 

 

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Індивідуальна оцінка здобувача вищої освіти за теоретичну частину 

виводиться із оцінок за кожне питання білету і визначається:  

– при усних відповідях: 

– повнота розкриття питання;  

– логіка викладення, культура мови;  

– вміння доводити думку та відстоювати власні позиції;  

– впевненість та переконливість; 

– аналітичні міркування, вміння робити порівняння та висновки; 

Особиста оцінка за кожне питання білету визначаються оцінками 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» у відповідності з 

«Положенням про організацію освітнього процесу в Національній академії 

внутрішніх справ» та оголошуються в день їх проведення після оформлення 

протоколу засідання екзаменаційної комісії. 

 



 

5. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНУ 

Атестація - це встановлення відповідності засвоєних здобувачами 

вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 

стандартів вищої освіти.  

Атестація проводиться як комплексна перевірка знань здобувачів з 

навчальних дисциплін: «Сучасні проблеми психологічного забезпечення в 

органах Національної поліції», «Психологія іміджу та толерантної поведінки 

в діяльності працівників Національної поліції», які передбачені навчальним 

планом підготовки здобувачів ступеня вищої освіти магістр зі спеціальності 

«Психологія» в Національній академії внутрішніх справ. До проходження 

атестації допускаються здобувачі вищої освіти, які виконали всі вимоги 

навчального плану. 

Атестація здійснюється відкрито і гласно. 

Складання атестації проводиться на відкритому засіданні 

екзаменаційної комісії за участю не менше половини її складу при 

обов’язковій присутності голови комісії. 

Атестація проводиться за білетами, складеними у повній відповідності 

до програм навчальних дисциплін. Атестація не повинна перевищувати 6 

академічних годин на день. 

У білетах передбачено три теоретичних питання: по одному з кожної 

навчальної дисципліни, що входять до атестації. 

Час на підготовку - 20 хвилин. Оцінка виставляється за кожне 

теоретичне питання окремо, після чого виставляється загальна оцінка 

відповіді.  

Результати складання атестації визначаються оцінками «відмінно», 

«добре», «задовільно» і «незадовільно». Результати складання атестації 

оголошуються у цей же день після оформлення протоколу засідання 

екзаменаційної комісії. 

Рішення екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при 

складанні атестації, а також про присвоєння випускнику відповідного 

ступеня вищої освіти та видання йому державного документа про освіту 

приймається екзаменаційною комісією на закритому засіданні відкритим 

голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які приймали 

участь в засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови є 

вирішальним. 

Всі засідання екзаменаційної комісії протоколюються. У протокол 

вносяться оцінки, одержані на комплексному екзамені, записуються 

додаткові питання, що ставились здобувачеві, особливі думки членів комісії. 

Протокол підписують голова та члени екзаменаційної комісії, які 

приймали участь у засіданні. Протокол зберігається у навчальних підрозділах 

НАВС. 

 

6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЩО 

ВИНОСЯТЬСЯ НА ДЕРЖАВНУ АТЕСТАЦІЮ 



6.1. Перелік питань з навчальної дисципліни «Сучасні проблеми 

психологічного забезпечення в органах Національної поліції» 

 

1. Загальна характеристика системи психологічного забезпечення в 

діяльності поліції. 

2. Завдання системи психологічного забезпечення в діяльності поліції. 

3. Принципи функціонування системи психологічного забезпечення. 

4. Психологічне забезпечення як система, її основні структурні 

елементи. 

5. Характеристика об’єктів системи психологічного забезпечення в 

діяльності поліції. 

6. Завдання суб’єктів системи психологічного забезпечення в 

діяльності поліції. 

7. Історія становлення та розвитку системи психологічного 

забезпечення діяльності правоохоронних органів. 

8. Сучасний стан та проблеми системи психологічного забезпечення 

в діяльності поліції. 

9. Перспективні напрями психологічного забезпечення в діяльності 

поліції. 

10. Поняття професійного психологічного відбору на службу та 

навчання у системі психологічного забезпечення. 

11. Завдання професійного психологічного відбору. 

12. Етапи професійного психологічного відбору. 

13. Сучасні проблеми професійного психологічного відбору. 

14. Професіограма та психограма працівників поліції.  

15. Поняття психологічного супроводження проходження служби у 

системі психологічного забезпечення. 

16. Завдання психологічного супроводження проходження служби. 

17. Форми та методи психологічної підтримки адаптації працівників 

поліції до умов служби. 

18. Підготовка та проведення первинної психопрофілактики відхилень 

у поведінці поліцейських. 

19. Робота з поліцейськими, віднесеними до групи посиленої 

психологічної уваги. 

20. Завдання психогігієни в діяльності поліції. 

21. Сучасні методи надання психологічної допомоги поліцейським 

після перебування в екстремальних ситуаціях. 

22. Вивчення, оцінка і прогнозування факторів, небезпечних для 

життя і здоров’я поліцейських. 

23. Залучення психолога до розслідувань за фактами самогубств і 

суїцидальних спроб. 

24. Психологічна допомога поліцейським і членам їх сімей. 

25. Роль психолога у підтриманні належного соціально-

психологічного клімату в підрозділах поліції. 

26. Поняття професійно-психологічної підготовки у системі 



психологічного забезпечення. 

27. Структура психологічної підготовки. 

28. Завдання професійно психологічної підготовки. 

29. Сучасні форми та методи активного навчання дорослих. 

30. Різновиди екстремальних ситуацій, їх сутність та способи 

реагування на них. 

31. Психологічні чинники тренування професійно значущих якостей 

(професійної спостережливості, професійної пам’яті, професійного мислення 

та ін.). 

32. Поняття психологічної підтримки проведення оперативно-

службових заходів у системі психологічного забезпечення. 

33. Завдання психологічної підтримки проведення оперативно-

службових заходів. 

34. Психологічний аналіз оперативної інформації стосовно обставин 

підготовки чи вчинення правопорушення (злочину). 

35. Методи діагностики психологічних особливостей 

правопорушників (злочинців). 

36. Психологічне консультування розробки слідчих версій. 

37. Психологічна підтримка переговорної діяльності. 

38. Поняття та призначення «Валізи» психолога. Складові «Валізи» 

психолога та напрями їх використання. 

39. Психологічний аналіз причин і умов морально-психологічного і 

фізичного травматизму чи загибелі поліцейських при виконанні службових 

обов’язків та надання методичних рекомендацій щодо їх попередження. 

40. Надання консультативної та практичної допомоги поліцейським у 

взаємодії з різними верствами населення, в тому числі з представниками ЗМІ. 

41. Психологічні особливості діяльності поліцейських в 

екстремальних умовах. 

42. Загальна характеристика видів екстремальних ситуацій у 

діяльності поліцейських. 

43. Загальна характеристика станів психічного напруження у 

діяльності поліцейських: стресові, фрустраційні, конфліктні, кризові. 

44. Розвиток та удосконалення професійно-значущих якостей 

поліцейських (професійна спостережливість, професійна пам’ять, професійне 

мислення). 

45. Загальна характеристика саморегуляції. 

 

6.2. Перелік питань з навчальної дисципліни  «Психологія іміджу 

та толерантної поведінки в діяльності працівників Національної поліції» 

 

1. Толерантна поведінка як складова професійної культури працівника 

поліції. 

2. Сприйняття, розуміння та визнання як основні аспекти проблеми 

толерантності. 



3. Поняття зовнішньої та внутрішньої толерантності як особистісної риси 

поліцейського. 

4. Основні шляхи формування толерантності (Згідно Декларації 

принципів толерантності ЮНЕСКО від 16.11.1995 р.). 

5. Співвідношення понять «терпимість» та «толерантність». 

6. Характеристика моральної толерантності працівника поліції. 

7. Критерії відмінності толерантної та інтолерантної особистості. 

8. Співвідношення між професійними стандартами толерантної 

поведінки поліцейських та стандартами в сфері забезпечення прав 

людини. 

9. Основні завдання формування у молоді толерантності як особистісної 

якості. 

10. Основні компоненти толерантного спілкування правоохоронця. 

11. Міжособистісна атракція в толерантній взаємодії поліцейського з 

громадянами. 

12. Моральна стабільність та психологічна стійкість в толерантній 

поведінці поліцейського. 

13. Основні норми етикету толерантної поведінки поліцейського. 

14. Толерантність і рольова поведінка працівника поліції. 

15. Характеристика мовного насильства як форми інтолерантної 

поведінки. 

16. Функції природної (натуральної) толерантності в становленні людини 

як особистості. 

17. Причини інтолерантного конфлікту у міжособистісній взаємодії. 

18. Загальна характеристика та різновиди етнічних конфліктів. 

19. Причини конфліктів в сфері діяльності поліції. 

20. Основні завдання профілактики конфліктів в діяльності працівника 

поліції. 

21. Психологічні прийоми доцільної поведінки поліцейського в 

конфліктній ситуації. 

22. Критерії толерантності у конфліктних взаєминах. 

23. Психологічні бар’єри в толерантному спілкуванні працівника поліції. 

24. Релігійні конфлікти в сучасній Україні. Поведінка поліцейського при 

вирішенні релігійного конфлікту. 

25. Психологія іміджу як науково-практична галузь знання. Її мета та 

завдання. 

26. Характеристика структурних складових іміджелогії. 

27. Поняття іміджу та його роль у професійній поведінці поліцейського. 

28. Загальні та конкретні функції іміджу. 

29. Основні характеристик іміджу працівника поліції. 

30. Ціннісні функції іміджу працівника поліції. 

31. Загальна характеристика різновидів іміджу. 

32. Корпоративний імідж правоохоронного органу. 

33. Габітарний імідж, його значення у формуванні враження про особу 

поліцейського. 



34. Іміджмейкінг, його основні технології. 

35. Сугестивна функція іміджу в діяльності працівника поліції. 

36. Роль засобів масової інформації у створенні іміджу поліцейського. 

37. Толерантна поведінка працівника поліції в умовах протидії масовим 

порушенням громадського порядку. 

38. Етапи розвитку конфліктної ситуації. 

39. Толерантна поведінка працівника поліції при вирішенні сімейно-

побутового конфлікту. 

40. Соціально-психологічні та операціональні показники стилю поведінки 

поліцейського. 

41. Провокативна поведінка стосовно особистості поліцейського, засоби її 

нейтралізації. 

42. Професійно-важливі якості особистості як умова забезпечення 

толерантної поведінки. 

43. Поведінка поліцейського при спілкуванні з громадянами похилого 

віку. 

44. Особливості поведінки працівника поліції при спілкуванні з дітьми та 

неповнолітніми. 

45. Спілкування працівника поліції з іноземними громадянами. 
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