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Анотація навчальної дисципліни за вибором  

«Професійна психологічна підготовка приватних детективів» 

для студентів 2-го курсу юридичного факультету ДДУВС 

 

Метою навчальної дисципліни є набуття та поглиблення знань щодо 

психологічних основ, сутності та особливостей діяльності приватних 

детективів, формування вмінь та навичок професійного спілкування, 

діагностики та аналізу особистості об’єктів оперативної уваги, використання 

прийомів професійного спілкування, а також засобів та методів забезпечення 

психологічної готовності до дій у несприятливих умовах. 

Складовими мети є: 

• освітня (навчальна) – сприяти становленню сучасного 

висококваліфікованого фахівця-юриста, здатного у процесі своєї службової 

діяльності вміло використовувати набуті психологічні знання та навички, 

закласти та сформувати у слухачів знання з основ професійної психології; 

• розвиваюча – формувати та розвивати правові знання слухачів, 

уміння визначати актуальні напрямки психології детективної діяльності, 

аналізувати відповідні законодавчі та підзаконні акти, що відносяться до 

предмету безпосередньо; виробляти навички самостійного аналізу певних 

понять, умінь застосовувати отримані знання в майбутній службовій діяльності; 

• виховна – формувати ціннісні орієнтири слухачів відповідно до 

ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до 

особистості; виховувати активну громадянську позицію; сприяти усвідомленню 

ролі та значення юридичної діяльності в розбудові та зміцненню української 

держави; формувати в майбутніх юристів правову свідомість та правову 

культуру, професійні та особисті якості. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти 

повинні набути таких компетентностей, а саме: 

1. Знань: 

1) на понятійному рівні:  

• вимоги до професійно-психологічної підготовленості приватних 

детективів; 

• структуру професійно-психологічної підготовленості та її основні 

компоненти; 

• загальну характеристику професійно-значущих якостей особистості 

приватного детектива; 

2) на фундаментальному рівні:  

• зміст та методи морально-вольової підготовки приватних 

детективів; 

• шляхи та методи зміцнення професійно-психологічної стійкості в 

екстремальних умовах діяльності; 

• теорію, види та техніки психофізичної саморегуляції; 

• закономірності професійного спілкування, в тому числі при 

вирішенні управлінських завдань; 
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• мати уяву про складності й бар'єри комунікації, засоби подолання 

негативних наслідків конфліктів; 

3) на практично-творчому рівні:  

• методи психодіагностики співрозмовника в процесі спілкування; 

• особливості організації міжособистого спілкування;  

• види переговорних процесів, в тому числі в особливих умовах - в 

ситуаціях порушення громадського порядку і громадської безпеки при масових 

заходах; 

2. Вмінь та навичок: 

1) на репродуктивному рівні: 

• користуватися професійними і психологічними якостями: 

спостережливістю, сприйняттям, уявою;  

• володіти навичками мнемічної діяльності;  

• користуватися прийомами професійного мислення; 

• володіти методами візуальної психодіагностики; 

• встановлювати контакти та розпізнавати інформацію шляхами її 

вербальної та невербальної передачі;  

2) на алгоритмічному рівні:  

• розробляти комунікативні стратегії й тактики спілкування;  

• керувати спілкуванням; 

• аналізувати предмет і об'єкт спілкування; 

• аналізувати конфлікти, кризові ситуації, конфронтації та 

розв'язувати їх вербальними засобами; 

• приборкувати мовленнєву агресію; 

3) на евристичному рівні:  

• взаємодіяти при спілкуванні з малими і великими групами людей; 

• за допомогою вербальних засобів здійснювати вплив на людину і 

групу людей, адаптувати співрозмовника (співрозмовників) до відповідних 

умов, коригувати протиправну поведінку; 

• долати кризові психологічні стани під час службової діяльності; 

4) на творчому рівні:  

• користуватися методами та технікою саморегуляції, самомобілізації 

і самоконтролю щодо забезпечення ефективності службової діяльності. 

3. Способів мислення: креативних способів мислення. 

Навчальна дисципліна «Професійна психологічна підготовка приватних 

детективів» вивчається на другому курсі, протягом осіннього семестру. 

Загальний обсяг курсу «Професійна психологічна підготовка приватних 

детективів» становить 120 години, з них 14 годин – лекційних, 22 – практичні 

заняття, 80 годин відведено на самостійну роботу студентів, 4 години – 

модульний контроль. 

 

 

 

 

 


