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1. Теми практичних занять 

 

 

ТЕМА 4. Психологічні особливості групової та організованої злочинності. 

Практичне  заняття № 1 – 2 год. 

План 
1. Поняття особистості злочинця.  

2. Складання психологічного портрету злочинця. 

3. Вивчення особистості злочинця по групам психологічних ознак. 

4. Поняття організованої злочинності, її юридичні та психологічні ознаки.  

5. Сфери діяльності організованої злочинності. 

6. Психологічна характеристика лідерів та учасників організованих 

злочинних формувань. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

психологічний портрет злочинця, мотивація, злочинна поведінка, жаргон, 

прізвиська, татуювання, риси особистості, групова злочинна поведінка, 

злочинна група, організована злочинна група, злочинна організація. 

 

Рекомендована література до Теми 4:  
- основна: [1.10, 2.4, 2.10, 2.16, 2.18, 2.19, 2.30, 2.43, 2.49, 2.62, 2.73, 2.88, 

2.112]. 

- додаткова: [2.15, 2.24, 2.55, 2.63, 2.76, 2.78, 2.86]. 

 

 

ТЕМА 5. Професійно-психологічна діагностика особистості. 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Психологічні особливості особистості слідчого. Професіограма. 

2. Професійна деформація працівників слідчих підрозділів НП. 

3. Основні психологічні умови формування майстерності співробітників НП. 

Поняття про психодіагностування.  

4. Психодіагностичні тести. Практичне використання діагностики психічного 

стану праці з особовим складом НП. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: слідчий, 

особистісні якості, професіограма, психограма, приватні та комплексні 

професіограми, професійна деформація, психологічна діагностика, 

психодіагностичні методики, опитування, бесіда, інтерв‘ю, анкетування, тест, 

недоліки тестів. 

 

Рекомендована література до Теми 5: 
- основна: [1.3, 1.28, 1.30, 2.4, 2.16, 2.18, 2.19, 2.30, 2.34, 2.43, 2.49, 2.62, 

52.65, 2.73, 2.112]. 

- додаткова: [2.48, 2.63, 2.87, 2.119]. 

 



ТЕМА 6. Психологічні методи та прийоми професійного спілкування 

працівників підрозділів кримінальної поліції 

Практичне заняття № 3 – 2 год. 

План 
1. Поняття, основні психологічні чинники спілкування працівників 

підрозділів кримінальної поліції. 

2. Психологічні закономірності та техніка розуміння особистості 

співрозмовника та ситуації спілкування. 

3. Поняття конфлікту та його сутність у професійній діяльності працівників 

підрозділів кримінальної поліції. Шляхи врегулювання конфліктів. 

4. Конфлікти в злочинному середовищі та їх використання у професійній 

діяльності. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

техніка професійного спілкування: психологічні контакти, перцепція, вербальні 

та невербальні канали спілкування; рівні спілкування: функціонально-діловий, 

впливовий, емоційний; бар’єри спілкування, психологічний вплив,конфліктне 

спілкування, методи розв’язання конфліктів.  

 

Рекомендована література до Теми 6: 

- основна: [1.9, 1.15, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.25, 1.30-1.34, 2.4, 2.16, 2.17, 

2.23, 2.30, 2.39, 2.43, 2.49, 2.62, 2.73, 2.112]. 

- додаткова: [2.8, 2.15, 2.63, 2.76, 2.19, 2.136]. 

 

 

ТЕМА 7. Конфлікти та методи їх усунення у процесі професійної діяльності 

працівників підрозділів кримінальної поліції. 

Практичне заняття № 4 – 2 год. 

План 

1. Поняття, основні психологічні чинники спілкування слідчих працівників. 

2. Психологічні закономірності та техніка розуміння особистості 

співрозмовника та ситуації спілкування. 

3. Поняття конфлікту та його сутність у професійній діяльності слідчих 

підрозділів НП.  

4. Види конфліктів в діяльності підрозділів кримінальної поліції 

5. Шляхи врегулювання конфліктів. 

6. Конфлікти в злочинному середовищі та їх використання у професійній 

діяльності. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

психологічні контакти, розвиток контактів, мовні (вербальні) та немовні 

(невербальні) канали спілкування, рівні спілкування: функціонально-діловий, 

впливовий, емоційний, кінесика – мова жестів, особливості службового 

спілкування, бар’єри спілкування, конфлікт, компроміс, врегулювання, 



необхідні та достатні умови конфлікту, конфліктоген, конфліктант, шляхи 

врегулювання, компроміс, стимулювання конфлікту. 

 

Рекомендована література до Теми 7: 
- основна: [1.31, 2.4, 2.16, 2.17, 2.23, 2.30, 2.39, 2.43, 2.49, 2.62, 2.73, 2.112]. 

- додаткова: [2.8, 2.15, 2.63, 2.76, 2.119, 2.136]. 

 

 

ТЕМА 8. Професійно-психологічна підготовка працівників підрозділів 

кримінальної поліції до дій у несприятливих та екстремальних умовах. 

Практичне заняття № 5 – 2 год. 

План 

1. Психологічне забезпечення діяльності працівників підрозділів 

кримінальної поліції у позаштатних ситуаціях. 

2. Класифікація типів і особливості психологічних реакцій працівників 

підрозділів кримінальної поліції в екстремальних умовах діяльності. 

3. Емоційно-вольова стійкість особистості. Особиста професійна безпека 

працівника підрозділу кримінальної поліції. 

4. Виявлення й попередження суїцидальної поведінки серед працівників 

підрозділів кримінальної поліції. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
характеристика та види екстремальних умов,  психологічна стійкість, морально-

психологічна зрілість, деструктивний стан, психотренінг, оптимальний бойовий 

стан,  психотренінг, суїцид. 

 

Рекомендована література до Теми 8:  
- основна: [1.9, 1.15, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.25, 1.27, 1.30-1.34, 2.4, 2.13, 

2.16, 2.18, 2.19, 2.30, 2.34, 2.43, 2.49, 2.62, 2.68, 2.73, 2.112, 2.116, 2.21]. 

- додаткова: [2.2, 2.41, 2.63, 2.50, 2.87, 2.88, 2.107]. 

 

 



2. Теми семінарських занять 

 

 

ТЕМА 1. Професійна психологічна підготовка, її цілі, завдання та 

практичне значення в оперативно-службовій діяльності працівників 

підрозділів кримінальної поліції. 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Психологічна характеристика професійної діяльності. 

2. Структура професійної психологічної підготовленості. Психологічна 

навченість і психологічна підготовленість. 

3. Основні етапи та зміст формування психологічної готовності і стійкості 

працівників підрозділів кримінальної поліції.  

4. Основні компоненти професійно-психологічної готовності: професійно 

значущі якості, вміння та навички професійного спілкування, 

саморегуляції професійної поведінки. 

5. Основні категорії професіональної психології які використовуються  при 

оволодінні стану психологічної підготовленості працівника підрозділу 

кримінальної поліції. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

психологічна характеристика професійної діяльності, психологічні аспекти 

професійної діяльності, вимоги до професійної діяльності, психологічний 

метод, психологічний прийом, психологічне моделювання, психологічна 

навченість, психологічна підготовленість, саморегуляція, професійна 

психологічна зрілість. 

 

Рекомендована література до Теми 1: 
- основна: [1.9, 1.15, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.25, 1.30-1.34, 2.4, 2.16, 2.18, 

2.19, 2.30, 2.34, 2.43, 2.49, 2.62, 2.65, 2.73, 2.112, 2.119]; 

- додаткова: [2.48, 2.63, 2.102, 2.111]. 

 

 

ТЕМА 2. Формування та розвиток професійно-психологічних властивостей 

та якостей особистості працівників кримінальної поліції. 

Семінарське заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Особливості сприймання  в умовах виконання службових завдань. 

2. Професійна і психологічна спостережливість, її складові. 

3. Увага у типових ситуаціях службової діяльності. Мимовільна та довільна 

увага. Основні характеристики уваги. 

4. Види та процеси пам’яті. Ефективність і продуктивність пам’яті.    

5. Чуттєвий і абстрактно-логічний рівень пізнання. Пізнавальні задачі та їх 

вирішення. 

6. Мислення і основні його форми. Основні прийоми професійного мислення. 



 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

особистісні якості, професійно-психологічні якості та властивості особистості 

працівника підрозділів кримінальної поліції, структура особистості, 

професіограма, професійне мислення, психологічні особливості діяльності 

працівника підрозділів кримінальної поліції, професійна деформація. 

 

Рекомендована література до Теми 2:  
- основна: [1.9, 1.15, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.25, 1.30-1.34, 2.4, 2.16, 2.18, 

2.19, 2.30, 2.34, 2.43, 2.49, 2.62, 2.65, 2.73, 2.112, 2.119]; 

- додаткова: [2.48, 2.63, 2.102, 2.111]. 

 

 

ТЕМА 3. Психологічна характеристика особистості об’єктів оперативної 

уваги підрозділів кримінальної поліції. 

Семінарське заняття № 3 – 2 год. 

План 

1. Психологічний аналіз особистості злочинця. 

2. Групи ознак психологічного дослідження злочинної особистості. 

3. Складання психологічного портрету злочинця. 

4. Психологія групової злочинності. 

5. Психічні аномалії, їх види і криміногенність. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

психологія злочинної дії, мотивація, злочинна поведінка, психологічний 

портрет злочинця, групова злочинна поведінка, психологічні відхилення, 

психологічні аномалії правопорушників,акцентуації характеру. 

 

Рекомендована література до Теми 3:  
- основна: [1.10, 2.4, 2.10, 2.16, 2.18, 2.19, 2.30, 2.43, 2.49, 2.62, 2.73, 2.88, 

2.112]. 

- додаткова: [2.15, 2.24, 2.55, 2.63, 2.76, 2.78, 2.86]. 
 

 

 



3. Критерії оцінювання аудиторної роботи  

здобувачів вищої освіти на практичних (семінарських) 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 
підрозділів кримінальної 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 підрозділів кримінальної 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. 
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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 

 


