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Пояснювальна  заПиска

Специфіка охоронної діяльності висуває конкретні і чіткі вимоги 
до психологічних якостей тих, хто працює в цій сфері. Досвід пока-
зує, що як би добре ні були підготовлені охоронці в плані фізичної і 
тактичної підготовки, без ґрунтовної психологічної підготовки вони 
ніколи не досягнуть професійної майстерності.

Під психологічною підготовкою розуміється комплекс взаємоза-
лежних заходів, спрямованих на формування і розвиток психологіч-
них якостей і станів охоронців, що забезпечують ефективне вирішен-
ня ними професійних завдань.

Постійні контакти з незнайомими людьми, можливість виникнен-
ня екстремальних ситуацій, в яких потребуватимуться максимальне 
самовладання і витримка, специфічний графік роботи усе це створює 
величезні психічні навантаження. Такі умови роботи можуть викли-
кати різні негативні стани: дратівливість і безсоння, швидке стомлен-
ня, невдоволення собою і навколишніми, що є причиною конфліктів 
як у процесі виконання службових обов’язків, так і поза професійною 
сферою.

Психічні травми, можливі в умовах роботи в екстремальних ситу-
аціях, можуть викликати деякі невротичні реакції в поводженні охо-
ронців. Уникнути або значно знизити негативний вплив психічних 
навантажень можна при використанні методів психогігієни.

Не менш важливою складовою психологічної підготовки є набут-
тя теоретичних знань, що істотно допомагає охоронцям в їхній про-
фесійній діяльності.

Урахування особливостей людського сприйняття, уваги, пам’яті, 
мислення, емоційної сфери, знання соціально-психологічних законів 
дає змогу працівникам охорони адекватно розуміти інших людей і 
спілкуватися з ними. Однак самі по собі психологічні знання ще не 
дають можливості успішно використовувати їх на практиці. Для цьо-
го необхідні навички й вміння, що здобуваються у процесі практич-
них занять за допомогою спеціальних психотехнічних прийомів.

Дисципліна “Психологічна підготовка при організації приватної 
охоронної діяльності” є ключовою в системі підготовки приватних 
охоронців. Навчання організується шляхом послідовного ознайом-
лення слухачів із проблематикою курсу й одночасно практичного 
відпрацьовування відповідних навичок і умінь під час психологічних 
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тренінгів, ділових і рольових ігор, аналізу навчальних ситуацій, вико-
ристання інших форм і методів активного навчання.

Мета курсу — підготувати слухачів до ефективного використання 
резервів власного організму в процесі виконання завдань професій-
ної діяльності; сформувати навички діагностики, підтримки, віднов-
лення оптимального особистого психологічного здоров’я в різних 
умовах професійної і повсякденної діяльності.

У результаті вивчення курсу “Психологічна підготовка при ор-
ганізації приватної охоронної діяльності” слухачі повинні 

знати:
•	 психологічну організацію організму, особливості його функціо-

нування в різних умовах життєдіяльності;
• теорію і методику діагностики, підтримки, відновлення психо-

логічного здоров’я;
• теоретичні основи психології спілкування і діяльності людини в 

різних ситуаціях, соціально-психологічні особливості етнокуль-
турних груп і соціальних прошарків суспільства;

• шляхи, способи оптимальної взаємодії в ситуаціях різного сту-
пеня складності;

уміти:
• адекватно оцінювати ступінь відповідності особистої психоло-

гічної підготовленості вимогам професії;
• підтримувати особисте психологічне здоров’я на суб’єктивно 

достатньому рівні;
• психологічно ефективно діяти у професійних ситуаціях;
• самостійно використовувати основні прийоми психологічної 

саморегуляції і підтримки особистої психічної стійкості;
• психологічно виправдано ризикувати і виходити зі стресових 

станів.
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навЧально-ТЕМаТиЧниЙ  План 
вивчення дисципліни

“ПсиХолоГІЧна  ПІДГоТовка  ПРи  оРГанІзаЦІЇ   
ПРиваТноЇ  оХоРонноЇ  ДІяльносТІ”

№
пор.

Назва теми

1
2

3

4

5
6

7
8

Організаційна психологія у приватному охоронному підприємстві
Екстремальні ситуації в роботі фахівця охорони, їх вплив на 
психіку. Мобілізація в небезпечних ситуаціях
Фактори небезпеки, їх дестабілізуючий вплив на працівників 
охорони
Психологічний зміст готовності працівників охорони. Підтримка 
стану готовності до дій в екстремальних ситуаціях
Психологічна стійкість, способи її формування та забезпечення
Психофізіологія особистості охоронця, врахування її в 
забезпеченні його працездатності
Професійна деформація
Спеціальна психологічна підготовка працівників охорони для 
якісного ділового спілкування

ПРоГРаМниЙ  МаТЕРІал 
до вивчення дисципліни

“ПсиХолоГІЧна  ПІДГоТовка ПРи  оРГанІзаЦІЇ   
ПРиваТноЇ  оХоРонноЇ  ДІяльносТІ”

Тема 1. організаційна психологія у приватному охоронному 
підприємстві

Сутність, мета, завдання і зміст психологічної підготовки. Основ-
ні форми психологічної підготовки працівників охорони. Завдання, 
обов’язки і зміст діяльності посадових осіб приватного охоронного 
підприємства зі здійснення організаційної психології. Планування 
організаційної психології. 

Література [1–7; 9; 10; 13]

Тема 2. Екстремальні ситуації в роботі фахівця охорони, їх 
вплив на психіку. Мобілізація в небезпечних ситуаціях

Психологічний аналіз діяльності працівника охорони. Психоло-
гічні умови і вимоги його професії. Психологічні основи підготовки 
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працівників охорони. Метод важких ситуацій у вивченні можливос-
тей людини. Важкі ситуації і способи їх подолання. Досвід охорон-
ця і професіоналізм в оцінюванні ситуації. Прогнозування розвит-
ку ситуації. Екстремальна ситуація та її дія на психіку. Суб’єктивне 
сприйняття екстремальної ситуації. Фактори екстремальної ситуації 
в діяльності працівників охорони. Можливості мобілізації в екстре-
мальних ситуаціях. Психологічна підготовленість і надійність пра-
цівників охорони.

Література [1–8; 14–16]

Тема 3. Фактори небезпеки, їх дестабілізуючий вплив  
на працівників охорони

Небезпека та її вплив на поводження людей. Мобілізаційні і де-
структивні фактори небезпеки. Небезпечна ситуація, її розвиток. 
Сприйняття небезпечної ситуації. Адекватні і неадекватні психоло-
гічні стани. Дестабілізуючий вплив небезпечної ситуації на діяль-
ність і поводження працівників охорони. 

Література [6; 14–16]

Тема 4. Психологічний зміст готовності працівників охорони.  
Підтримка стану готовності до дій в екстремальних 
ситуаціях

Психологічна готовність як найважливіша структура особистості 
працівника охорони. Зміст готовності. Умови, що дестабілізують 
готовність. Шляхи нейтралізації факторів, що перешкоджають під-
тримці готовності на оптимальному рівні. Професійна підготовка і 
готовність. Вплив психічних станів на готовність людини. Мотивація 
в структурі готовності працівника охорони. Шляхи підтримки готов-
ності у важких умовах діяльності. Забезпечення стану готовності в 
екстремальних ситуаціях.

Література [1; 6; 11; 12; 14–16]

Тема 5. Психологічна стійкість, способи її формування  
та забезпечення

Психологічна стійкість, її формування. Загальмотиваційні основи 
стійкості працівника охорони. Роль стимуляції в підтримці позитив-
ної мотивації праці. Спеціальна психологічна підготовка працівників 
охорони. Фактори, що травмують психіку працівника охорони. Стій-
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кість до напруженості. Переносність наслідків тривалої напруженості. 
Прийоми і способи відновлення психологічної стійкості охоронця. 

Література [1; 6; 11; 12; 14–19]

Тема 6. Психофізіологія особистості охоронця, врахування її 
в забезпеченні його працездатності

Психофізіологія охоронної праці. Працездатність і умови її збе-
реження. Шляхи підтримки і відновлення працездатності. Прийоми 
розвитку професійно важливих якостей сприйняття. Вольові можли-
вості подолання втоми. Психогігієнічний захід як спосіб відновлення 
працездатності. Врахування особистісних особливостей охоронця в 
організації службової діяльності. Регуляція психічних станів з метою 
підтримки працездатності і нейтралізації стану втоми.

Література [1; 6; 9; 10; 14–19; 21]

Тема 7. Професійна деформація
Причини й ознаки професійної деформації. Прояв професійної 

деформації. Способи подолання і профілактики професійної дефор-
мації.

Література [12; 13; 22]

Тема 8. спеціальна психологічна підготовка працівників  
охорони для якісного ділового спілкування

Гай-діагностика та її правила. Практична ідентифікація неправди. 
Сугестія. Антисугестійні методи і технології. Протидія нетрадицій-
ному впливу і спробам маніпулювання. Зняття напруження. Анти-
стресові заходи. Попередження вірусу підозрілості.

Література [6; 14–16; 20; 23–25]

ПиТання  Для  саМоконТРолю

1. Сутність, мета, завдання і зміст психологічної підготовки.
2. Завдання, обов’язки і зміст діяльності посадових осіб приватного 

охоронного підприємства зі здійснення організаційної психології. 
3. Основні форми психологічної підготовки працівників охорони.
4. Планування організаційної психології. 
5. Психологічний аналіз діяльності працівника охорони.
6. Психологічні основи підготовки працівників охорони. 
7. Метод важких ситуацій у вивченні можливостей людини. 
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8. Важкі ситуації і способи їх подолання. 
9. Екстремальна ситуація, її дія на психіку. 

10. Фактори екстремальної ситуації в діяльності працівників охорони.
11. Можливості мобілізації в екстремальних ситуаціях. 
12. Психологічна підготовленість і надійність працівників охорони.
13. Небезпека та її вплив на поводження людей. 
14. Мобілізаційні і деструктивні фактори небезпеки. 
15. Небезпечна ситуація та її розвиток. 
16. Сприйняття небезпечної ситуації. 
17. Адекватні і неадекватні психологічні стани. 
18. Дестабілізуючий вплив небезпечної ситуації на діяльність і по-

водження працівників охорони. 
19. Психологічна готовність як найважливіша структура особистості 

працівника охорони. 
20. Зміст психологічної готовності. 
21. Умови, що дестабілізують психологічну готовність. 
22. Шляхи нейтралізації факторів, що перешкоджають підтримці 

психологічної готовності на оптимальному рівні. 
23. Професійна підготовка і готовність. 
24. Вплив психічних станів на готовність людини. 
25. Мотивація у структурі готовності працівника охорони. 
26. Шляхи підтримки психологічної готовності у важких умовах 

діяльності. Забезпечення стану психологічної готовності в екс-
тремальних ситуаціях.

27. Психологічна стійкість та її формування. 
28. Загальмотиваційні основи психологічної стійкості працівника охо-

рони. Роль стимуляції в підтримці позитивної мотивації праці. 
29. Спеціальна психологічна підготовка працівників охорони. 
30. Фактори, що травмують психіку працівника охорони. 
31. Стійкість до напруження. Переносність наслідків тривалої на-

пруженості. 
32. Прийоми і способи відновлення психологічної стійкості охоронця. 
33. Психофізіологія охоронної праці. 
34. Працездатність і умови її збереження. 
35. Шляхи підтримки і відновлення працездатності. 
36. Прийоми розвитку професійно важливих якостей сприйняття. 
37. Вольові можливості подолання втоми. 
38. Психогігієнічний захід як спосіб відновлення працездатності. 

Врахування особистісних особливостей охоронця в організації 
службової діяльності. 
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39. Регуляція психічних станів з метою підтримки працездатності і 
нейтралізації стану втоми.

40. Основи психологічної підготовки працівників приватних охорон-
них підприємств. 

41. Особливості психологічної підготовки жінок-охоронців. 
42. Психологічна підготовка охоронців.
43. Професійне сприйняття і шляхи його удосконалення.
44. Визначення поняття “професійна деформація”.
45. Ознаки професійної деформації.
46. Причини професійної деформації.
47. Способи подолання і профілактики професійної деформації.
48. Прояв професійної деформації.
49. Основні види психологічного захисту.
50. Комунікативні ознаки маніпуляційного поводження.
51. Головні положення кинесики: суть і значення.
52. Лай-діагностика та її правила. 
53. Практична ідентифікація неправди. 
54. Сугестія й антисугестійні методи і технології. 
55. Протидія нетрадиційному впливу і спробам маніпулювання. 
56. Емоційні ознаки-реакції манипуляційного поводження. 
57. Зняття напруження. 
58. Антистресові заходи. 
59. Попередження вірусу підозрілості.
60. Психологія екстремальної ситуації.
61. Вплив екстремальної ситуації на потерпілого.
62. Вплив екстремальної ситуації на рятувальника.
63. Психологічні дії після екстремальної ситуації.
64. Методологія виявлення маніпуляційного поводження.
65. Семантичні ознаки маніпуляційного поводження.
66. Особливості спілкування в конфліктних ситуаціях.
67. Форми реакції на небезпеку, їх особливості.
68. Виявлення застосування сугестії.
69. Конфліктне поводження і переговорна стратегія. Метод Фіше-

ра–Юри.
70. Сутність методу нейролінгвістичного програмування.
71. Метод позитивних переговорів.
72. Профілактика помисливості.
73. Формування першого враження про себе. Способи його коригу-

вання.
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74. Оцінка і корекція власних вражень про об’єкт.
75. Корекція чужих установок.
76. Професійні відчуття і сприйняття.
77. Основи психологічної саморегуляції.
78. Візуальна психодіагностика в діяльності працівників охорони.
79. Способи регуляції психічних станів.
80. Психотехніка купирування болючих відчуттів.
81. Психотехніки нейролінгвістичного програмування.
82. Способи подолання страху.
83. Мислення професіонала охорони. Особливості і шляхи його роз-

витку.
84. Парадокси професійного мислення.
85. Ідеомоторне тренування як засіб психологічної підготовки пра-

цівників охорони.
86. Способи тренування пам’яті.
87. Методи цілеспрямованого впливу на людину.
88. Психофізіологія особистості охоронця, врахування її у забезпе-

ченні його працездатності.
89. Профілактика станів стомлення й утоми.
90. Аутогенне тренування, його можливості в роботі охоронця.
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