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Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Психологія управління
та комунікативна компетентність працівника поліції» складена відповідно до
освітньо-професійної програми підготовки магістрів за напрямом підготовки
(спеціальністю) 262 Правоохоронна діяльність.
Предметом вивчення дисципліни є – психологічні закономірності
управлінської діяльності, сукупність психічних явищ і відносин в організації
та система психологічних знань, умінь і навичок професійного спілкування,
які необхідні для формування професійної майстерності працівників поліції та
ефективного виконання ними службових завдань.
Міждисциплінарні зв’язки: «Юридична психологія», «Педагогіка»
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
№ 1. Предмет, об'єкт і завдання психології управління
№ 2. Психологія особистості керівника
№ 3. Комунікативна компетентність та професійне спілкування працівників
поліції. Методи управління гендерними конфліктами.
№4. Особливості професійного спілкування працівників поліції.
№ 5. Психологічний вплив у професійному спілкуванні працівників поліції.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Ефективне вирішення професійних завдань у процесі виконання
працівниками поліції службової діяльності потребує наявності у них психологічних
знань, вмінь та навичок, а також певних рис особистості.
Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія управлянні та
комунікативна компетентність працівника поліції» є ознайомлення слухачів
магістратури з основами психологічних знань про управлінську діяльність та
оволодіння системою психологічних знань, умінь і навичок професійного
спілкування, які необхідні для формування професійної майстерності
працівників поліції.
1.2. Основні цілі та завдання курсу – сформувати у слухачів магістратури
знання про психологічні особливості управлінської діяльності, психологічні
основи управління персоналом; психологічні особливості управління
організацією; загальні основи кадрової політики в управлінні та розв’язання
управлінських завдань і прийняття управлінських рішень; оволодіння
системою психологічних знань, умінь і навичок професійного спілкування, які
необхідні для формування професійної майстерності працівників поліції.
1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:
знати:
предмет, структуру курсу як навчальної дисципліни;
психологічну характеристику управлінської діяльності;
психологічні
засади
виконання
керівником
окремих
процесуальних дій;
особливості психології управлінської праці;
структуру управління;
основні функції управління;

поняття та особливості психології лідерів та керівників;
особливості комунікації в системі «юрист-громадянин»;
основні прийоми візуальної психодіагностики;
шляхи формування комунікативної компетентності працівників
поліції;
вербальні та невербальні засоби професійного спілкування.
вміти:
вільно володіти поняттями та категоріями, що розкривають суть
предмету;
проводити психологічний аналіз ситуацій професійного
спілкування;
визначати нещирість у поведінці громадян;
застосовувати адекватний психологічний вплив;
протистояти провокаційним діям з боку зацікавлених осіб;
проводити структурно-психологічний аналіз конфліктів у
професійній діяльності працівників поліції;
давати наукове тлумачення психологічним явищам в професійній
діяльності керівника підрозділу поліції;
надавати психологічний аналіз поведінки керівника та підлеглих;
робити аналіз поведінки та діяльності різних підрозділів
управлінської системи;
складати психологічний портрет керівника;
використовувати психологічні знання при розробці необхідного
управлінського впливу.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/
3 кредитів ECTS.
2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
ТЕМА № 1. Предмет, об'єкт і завдання психології управління
Предмет, об’єкт і завдання психології управління. Структура, функції та
основні категорії психології управління (особистість, організована спільнота,
статус, спільна діяльність, професіоналізм, взаємодія, управління, керівник,
організація, лідерство, влада, ділове спілкування, управлінська діяльність)
Методологія і методи психології управління. Методи психології управління.
ТЕМА № 2. Психологія особистості керівника
Феномен керівника в історії розвитку суспільства. Керівник (лідер) як
об’єкт психологічного дослідження. Управлінські ролі керівника
(міжособистісні ролі; інформаційні ролі; ролі, пов’язані з прийняттям рішень).
Керівник як лідер організації. Керівник як вихователь. Керівник як новатор.
Мотиваційна сфера особистості керівника. Психологічні особливості стилів
керівництва. Психологічні типи керівників.

ТЕМА № 3. Комунікативна компетентність та професійне
спілкування працівників поліції. Методи управління гендерними
конфліктами
Поняття комунікативної компетентності. Різні підходи до визначення
комунікативної компетентності особистості. Структура комунікативної
компетентності. Уміння усвідомлювати і долати комунікативні бар'єри як
складова комунікативної компетентності. Аспекти розвитку комунікативної
компетентності.
Соціально-психологічна
специфіка
ділового
спілкування
в
управлінській діяльності. Сутність і особливості ділового (управлінського)
спілкування. Ділове спілкування як засіб управлінського впливу. Прийоми
психологічного впливу (переконання, навіювання, наслідування, емоційне
зараження).
ТЕМА № 4. Особливості професійного спілкування працівників
поліції
Формування образу іншої людини. Механізмами формування першого
враження про людину. Психологічні механізмами сприйняття і розуміння
інших
людей:
ідентифікація,
емпатія
і
рефлексія.
Каузальна
атрибуція Помилки каузальної атрибуції. Ефекти міжособистісного
сприйняття та їх вплив на взаємодію у професійному спілкуванні працівників
поліції.
Комунікація. Види інформації та способи її передавання. Мова як
форма передачі інформації. Види мови: усна й письмова. Мова – найбільш
універсальний засіб комунікації. Види питань. Техніка постановки питань.
Види слухання. Невербальні засоби спілкування: види, функції, особливості.
Жести та їх види. Особливості поз та їх значення. Візуальний контакт та його
значення. Паралінгвістичні засоби спілкування. Екстралінгвістична знакова
система. Проксеміка. Виявлення брехні та нещирості громадян.
ТЕМА № 5 Психологічний вплив у професійному спілкуванні
працівників поліції.
Типології стратегій психологічного впливу. Стратегії впливу за
Г. А. Ковальовим: імперативна, маніпулятивна, розвиваюча. П’ять рівнів
установок на взаємодію у міжособистісних відносинах за Є. Л. Доценко:
домінування, маніпуляцію, суперництво, партнерство і співдружність. Види
психологічного впливу за Сидоренко О. В.
Принципи використання методів психологічного впливу у
правоохоронній діяльності.
Класифікації методів психологічного впливу у правоохоронній
діяльності. Класифікація методів впливу за А. В. Дуловим: надання
інформації, переконання, постановка та варіювання розумових завдань,

навіювання. Засоби психологічного впливу на особистість.
Правомірний психологічний вплив на осіб, які
розслідуванню.
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – (залік)
5. Засоби діагностики успішності навчання
Питання для контролю
Предмет, об’єкт і завдання психології управління.
Структура, функції та основні категорії психології управління
Методологія і методи психології управління.
Феномен керівника в історії розвитку суспільства.
Управлінські ролі керівника (міжособистісні ролі; інформаційні ролі; ролі,
пов’язані з прийняттям рішень).
6. Керівник як лідер організації. Керівник як вихователь. Керівник як
новатор.
7. Мотиваційна сфера особистості керівника.
8. Психологічні особливості стилів керівництва.
9. Психологічні типи керівників.
10. Соціально-психологічна специфіка ділового спілкування в управлінській
діяльності.
11. Сутність і особливості ділового (управлінського) спілкування.
12. Ділове спілкування як засіб управлінського впливу.
13. Прийоми
психологічного
впливу
(переконання,
навіювання,
1.
2.
3.
4.
5.

наслідування, емоційне зараження).
14. Поняття комунікативної компетентності. Різні підходи до визначення
комунікативної компетентності особистості.
15. Структура комунікативної компетентності.
16. Уміння усвідомлювати і долати комунікативні бар'єри як складова
комунікативної компетентності.
17. Аспекти розвитку комунікативної компетентності.
18. Формування образу іншої людини. Механізмами формування першого
враження про людину.
19. Психологічні механізмами сприйняття і розуміння інших людей:
ідентифікація, емпатія і рефлексія.
20. Каузальна атрибуція Помилки каузальної атрибуції.
21. Ефекти міжособистісного сприйняття та їх вплив на взаємодію у
професійному спілкуванні працівників поліції.
22. Комунікація. Види інформації та способи її передавання.
23. Мова як форма передачі інформації. Види мови: усна й письмова.
24. Види питань. Техніка постановки питань.
25. Невербальні засоби спілкування: види, функції, особливості.
26. Паралінгвістичні засоби спілкування.
27. Екстралінгвістична знакова система. Проксеміка.
28. Виявлення брехні та нещирості громадян.
29. Типології стратегій психологічного впливу.
30. Принципи використання методів психологічного впливу у
правоохоронній діяльності.
31. Класифікації методів психологічного впливу у правоохоронній діяльності.
32. Правомірний психологічний вплив на осіб, які протидіють розслідуванню.

