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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 1. Психологічна характеристика профмайстерності працівника 

Національної поліції та вимоги до його професійно-психологічної 

підготовки 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Психологічна характеристика професійної діяльності.  

2. Професійна психологічна підготовленість як складова частина професійної 

майстерності.  

3. Структура професійної психологічної підготовки. Основні компоненти 

професійної психологічної готовності.  

4. Основні етапи та зміст формування психологічної готовності і стійкості 

співробітників Національної поліції.  

5. Основні завдання психологічної підготовки працівників Національної 

поліції.  

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття.  

Знати: основні категорії прикладної психології, знати сучасні вимоги до 

працівників поліції, психологічну характеристику та функціональну структуру 

професійної діяльності працівника Національної поліції, психологічні 

різновиди діяльності, цілі та завдання дисципліни "Професійно-психологічна 

підготовка працівників Національної поліції ". професійна психологічна 

підготовленість як складова частина професійної майстерності, структуру 

професійної психологічної підготовленості, зв'язок професійної діяльності з 

психологічними аспектами та її вимоги до професійної психологічної 

підготовленості працівників. 

Вміти: використовувати: професійно значущі якості, вміння та навички 

професійного спілкування, саморегуляції професійної поведінки, формування 

психологічної готовності і стійкості працівників Національної поліції.  

Рекомендована література до Теми 1:  
1. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 року № 580-

VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст. 379. 

2. Андросюк В.Г., Казміренко Л.І., Юхновець Г.О. Професійна психологія 

в органах внутрішніх справ. Загальна частина.: Курс лекцій. - К.: НАВСУ, 1995. 

3. Бараненко Б.І. Психологія оперативно-розшукової діяльності. Загальна 

частина: Навчальний посібник. – Луганськ, 2003. 

4. Долгова А.И. Знать и исполнять закон. - М., 1987. 

5. Дунаев А.Ф., Батышев А.С. Психология и педагогика в 

профессиональной подготовке сотрудников ОВД. – М., 1992. 

6. Китов А.И. Психология управления: Учебник. – М.:МВШ МВД СССР, 

1979. 

7. Климов Е.А. Психология профессионала. - М.,1996. 
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8. Никифоров. Г. Психология профессиональной подготовки. - СПб., 

1993. 

9. Столяренко А.М. Психологическая подготовка личного состава ОВД. -

М.: МВШ МВД СССР, 1987. 

 

 

2. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 2. Нервово-психологічна стійкість, способи її формування,  

розвитку та підтримування 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Психологічні основи підготовки співробітника Національної поліції до 

використання, застосування вогнепальної зброї у екстремальних умовах. 

2. Ідеомоторна й аутогенна підготовка стрільця. 

3. Психологічні процеси поводження стрілка у небезпечній ситуації. 

4. Психологічні аспекти підготовки співробітників Національної поліції до 

застосування вогнепальної зброї на поразку. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

психологічна усталеність, психологічна протидія, екстремальні чинники, стрес, 

фрустрація, психічна травма, посттравматичний стрес, життєва криза, 

емоційно-вольова стійкість особистості, особиста професійна безпека 

працівника Національної поліції. 

Рекомендована література до Теми 2: 
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. 

2. Постанова Кабінету Міністрів України № 348 від 14 квітня 1997 року "Про 

організацію роботу за зверненнями громадян в органах державної влади і 

місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в 

установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової 

інформації". 

3. Про внесення змін до Закону України "Про державну таємницю: Закон 

України від 19.06.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №45. 

– Ст.361. 

4. Про державну таємницю: Закон України в редакції від 21.09.1999р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1999 – № 49. – Ст.428 (з наступними 

змінами). 

5. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 року № 580-

VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст. 379. 

6. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №22. – Ст. 303 (з наступними 

змінами). 

7. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: 

Закон України від 30.06.1003р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. 

– №35. – Ст.358 (з наступними змінами). 
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8. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351 (з наступними 

змінами). 

9. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо поліпшення 

діяльності органів внутрішніх справ та громадських формувань з охорони 

громадського порядку" від 16 червня 1999 року. 

10. Указ Президента України "Про заходи щодо дальшого зміцнення 

правопорядку, охорони прав і свобод громадян" 18 лютого 2002 року №143 

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 1227/2003 від 

29.10.2003). 
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2. Критерії оцінювання аудиторної роботи  

здобувачів на практичних заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на 

високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 

навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному 

обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 

ініціативність. Відповіді на теоретичні питання у галузі набуття та 

поглиблення знань щодо психологічних основ, висловлення власної думки 

стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні завдань 

сутності та особливостей оперативно-службової діяльності працівників 

Національної поліції. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в 

основному сформовані необхідні практичні навички засобів та методів 

забезпечення психологічної готовності до дій у несприятливих умовах 

працівників Національної поліції складання; всі передбачені планом 

заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними 

неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді 

на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення 

власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на 

знанні використання прийомів професійного спілкування. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні 

навички та вміння в системі знань про основні нормативні документ, що 

визначають зміст вищої освіти мають поверхневий характер, потребують 

подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені 

планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у 

знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння в 

системі знань про основні нормативні документ, що визначають зміст 

вищої освіти сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань 

виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які 

потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини 

програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 

відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 

змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 

необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 


