
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ОК10.М262.07-04 

2. Назва: Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників 

правоохоронних органів. 

3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Ставицький 

О.О., доктор психологічних наук, професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• в умовах виробничої діяльності відслідковувати загальні та локальні зміни в 

масовій свідомості; 

• проводити спостереження за психологічним станом окремих груп та верств 

населення; 

• здійснювати соціально-психологічне забезпечення вирішення групових 

конфліктів. 

• аналізувати явища повсякденного життя з позицій психології 

• використовувати отриманні знання в інших навчальних дисциплінах, що 

передбачені планом підготовки; 

• проводити психологічну підготовку представників правоохоронних органів до 

діяльності у кризових, надзвичайних обставинах та ситуаціях;  

• розробляти засоби захисту особового складу від травмуючого впливу 

психогенних факторів оперативно-службової діяльності;  

• розробляти новітні методи та психотехнології в межах професійно-

психологічної підготовки правоохоронців до дій в ризиконебезпечних ситуаціях 

оперативно-службової діяльності;  

• удосконалювати професійно-психологічну підготовку співробітників 

правоохоронних органів у забезпеченні особистої безпеки в ризиконебезпечних 

ситуаціях. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: педагогіка вищої 

школи, психологія. 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності): актуальні проблеми правової конфліктології. 

12. Зміст курсу: Організаційно-правові засади функціонування системи 

психологічного забезпечення правоохоронної діяльності. Актуальні проблеми 

професійно психологічного відбору. Актуальні проблеми психологічного 

супроводження проходження служби. Актуальні проблеми професійно-психологічної 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



підготовки. Актуальні проблеми психологічної підтримки проведення оперативно-

службових заходів. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Александров Д.О. Андросюк В.Г., Казміренко Л.І. та ін. Психологічне забезпечення 

оперативно-службової діяльності працівників міліції. Навч.-метод. посібник у 6 

частинах. К.:НАВСУ, 2003-2008.  

2. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції (у 

двох частинах). Психологічне супроводження оперативно-службової діяльності 

працівників органів внутрішніх справ в екстремальних умовах. Частина ІІ: Навчально-

методичний посібник. К.: НАВСУ, 2003. 124с.  

3. Ануфрієв М.І., Ірхін Ю.Б., Курко М.Н., Нещерет Т.В., Омельченко С.В., 

Синявський В.В., Шаповалов О.В. Професіографічна характеристика основних видів 

діяльності в органах внутрішніх справ України (кваліфікаційні характеристики 

професій, професіограми основних спеціальностей): Довідковий посібник. К.: МВС 

України; КІВС, 2013. 80с.  

4. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления: Учебное 

пособие. Харьков: “Титул”, 2016. 532с.  

5. Барко В.І., Ірхін Ю.Б., Нещерет Т.В., Шаповалов О.В. Професіографічний опис 

основних видів діяльності в органах внутрішніх справ України: Практичний посібник. 

К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, ДП «Друкарня МВС», 2007. 100 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. лекцій, 32 год. семінарські заняття, 118 год. самостійної роботи. Разом – 180 

год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові 

науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий, або тестовий, або усний в кінці 

4 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
Завідувач кафедри                              Гришко В.І., кандидат педагогічних наук, доцент 

Розробник опису дисципліни       Ставицький О.О., доктор психологічних наук, 

професор 
 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ОК10.М262.07-04 

2. Title: Social psychology  

3. Type: obligatory 

4. Higher education level: II (Master) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Semester when the discipline is studied: 2 

7. Number of established ECTS credits: 6 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Stavitskyі O.O., 

doctor of psychology, professor  

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 

• to monitor the general and local changes in the mass consciousness in the conditions of 

production activity; 

• monitor the psychological status of individual groups and segments of the population; 

• carry out social and psychological support for resolving group conflicts. 

• to analyze the phenomena of daily life from the standpoint of psychology 

• use acquired knowledge in other disciplines provided for in the training plan; 

• provide psychological training for law enforcement officials to act in crisis, emergency and 

situations situations; 

• to develop means of protection of personnel from the traumatic influence of psychogenic 

factors of operative-service activity; 

• to develop the newest methods and psychotechnologies within the professional-

psychological training of law enforcement officers to act in risky situations of operational 

and operational activity; 

• to improve the professional and psychological training of law enforcement officers in 

ensuring personal safety in risk situations. 

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work, control activities. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: higher education pedagogy, 

psychology. 

       • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): 
actual problems of legal conflictology.  

12. Course contents: Organizational and legal bases of functioning of the system of 

psychological support of law enforcement activity. Actual problems of professional 

psychological selection. Actual problems of psychological support of the service. Actual 

problems of vocational training. Actual problems of psychological support for operational 

and operational activities. 

13. Recommended educational editions:  
1. Alexandrov DO Androsyuk VG, Kazmirenko LI etc. Psychological support of 

operational and service activities of police officers. Educational method. manual in 6 parts. 

K.: NAUSU, 2003-2008. 

2. Psychological support of operational and service activity of police officers (in two 

parts). Psychological support of operative-service activity of law enforcement officers in 

extreme conditions. Part II: Tutorial. K .: NAASU, 2003. 124s. 

3. MI Anufriev, YB Irkhin, MN Kurko, TV Neshcheret, SV Omelchenko, VV Sinyavsky, 

OV Shapovalov. Occupational characteristics of the main activities in the bodies of 

internal affairs of Ukraine (qualification characteristics of professions, professions of basic 

specialties): Reference manual. K .: Ministry of Internal Affairs of Ukraine; CIUS, 2013. 

80s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Bandurka AM, Bocharova SP, Zemlyanskaya EV Management Psychology: A 

Textbook. Kharkiv: “Title”, 2016. 532s. 

5. Barko VI, Irkhin YB, Neshcheret TV, Shapovalov OV Professional description of the 

main activities in the bodies of internal affairs of Ukraine: A practical guide. K .: Kyiv 

National. un-t inside. affairs, State Enterprise “Printing House of the Ministry of Internal 

Affairs”, 2007. 100 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
30 years lectures, 32 hours Seminar classes 118 hours. independent work. Together - 180 years. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of 

business and role games, case studies, individual and group research tasks, use of multimedia 

tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control: exam at the end of the 2th semester. 

Current control (100 points): testing, poll  

16. Language of teaching: Ukrainian. 
Head of the department: Grishko V.I., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate 

Professor 

Developer of Stavitskyі O.O., Doctor of psychology, Professor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


