АНОТАЦІЯ
навчальної дисципліни «Професійно-психологічна підготовка
поліцейського»
Метою викладання навчальної дисципліни «Професійно-психологічна
підготовка поліцейського» є формування у здобувачів вищої освіти навиків з
основних питань психологічного забезпечення службової діяльності органів і
підрозділів Національної поліції.
Завдання навчальної дисципліни полягає в ознайомленні здобувачів
вищої освіти із актуальними питаннями професійно-психологічної підготовки
поліцейських, особливостями професійного спілкування, методами візуальної
діагностики, особливостями врахування емоційних станів, методами
психологічного впливу, видами психологічних бар’єрів, що виникають у
професійному спілкуванні та способи їх усунення, загальною характеристикою
психоемоційної напруженості та шляхами її подолання, прийомами підготовки
до дій в екстремальних ситуаціях, способами попередження масових
безпорядків.
У процесі вивчення професійно-психологічної підготовки поліцейських
здобувачі вищої освіти мають засвоїти основні психологічні поняття, провідні
теоретичні напрями психології, набути вмінь визначати власні риси
темпераменту та характеру, а також інших людей, формувати у майбутніх
поліцейських навички та вміння визначати індивідуально-психологічні
особливості особи та групи і на основі їх аналізу передбачати своєрідність
поведінки, можливі форми правопорушень, способи і механізми їх
попередження.
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти
повинні знати:
1. Основні методи та прийоми застосування теоретичних знань та
практичних умінь з технік і технологій практичної психології при виконанні
завдань підрозділів поліції;
2. Напрямки психологічного забезпечення діяльності поліцейських.
3. Закономірності протікання психічної діяльності особистості
поліцейського при виконанні службових завдань і соціально-психологічні
процеси формування і функціонування груп і колективів;
4. Соціально-психологічні чинники, які впливають на діяльність
поліцейських;
5. Методи оволодіння професійно-значущими якостями, які дозволяють
поліцейським професійно та грамотно вирішувати різні службові задачі.

У результаті набутих в процесі вивчення навчальної дисципліни знань
здобувачі вищої світи повинні вміти:
1. Формувати психограми поліцейського;
2. Вивчати індивідуально-психологічні особливості особистості
поліцейського;
3. Визначати і розвивати професійні пізнавальні, інтелектуальні,
емоційно-вольові якості поліцейського;
4. Виявляти психологічні причини і умови, які впливають на формування
особистості поліцейського.
Перелік тем:
Тема 1. Поняття, предмет і об’єкт професійно-психологічної підготовки
працівників поліції;
Тема 2. Професійно-орієнтований розвиток відчуття, сприйняття та
спілкування;
Тема 3. Психологічна характеристика особистості працівника поліції;
Тема 4. Колектив підрозділу поліції як професійна система: психологічна
характеристика та методи вивчення;
Тема 5. Професійна мотивація та адаптація працівників поліції;
Тема 6. Психологічні особливості професійного спілкування працівників
поліції;
Тема 7. Психоемоційна напруга та шляхи її подолання у професійній
діяльності;
Тема 8. Психологічні основи забезпечення публічної безпеки та порядку
під час проведення масових заходів;
Тема 9. Психологічна готовність працівників поліції до дій в
екстремальних ситуаціях;
Тема 10. Психологічна підготовка працівників поліції до проведення
переговорів.

