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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Навчальний  план  і  програма  курсу  “Професійна  психологічна 
підоготовка  працівника  охоронних  структур”  розраховані  на  підго-
товку  менеджерів  безпеки  з  метою  засвоєння  психологічних  знань 
з  психології  мотивації,  виявлення  психологічних  закономірностей 
поведінки діяльності людини в екстримальних ситуаціях, вивчення 
основ психіки людини та особливостей поведінки, емоцій патологіч-
них станів людини у період впливу на неї екстримальних стресових 
факторів.

В  основу  методики  оволодіння  цією  навчальною  дисципліною 
покладено  систематичну  й  активну  самостійну  роботу  студентів  з 
вивчення  наукової  літератури,  філософсько-психологічної  думки 
вчених, мислителів різних епох і континентів, медичної та спеціаль-
ної термінології, комплексного підходу до набуття певних практич-
них навичок щодо наукового  вивчення життєвих кризових  станів  і 
профілактичних, психотерапевтичних, реабілітаційних заходів і пси-
хологічної підтримки у своїй фаховій діяльності.

Викладання  дисципліни  передбачає  лекції,  семінарські  та  прак-
тичні занятя, самостійну роботу і контрольні роботи, що має на меті 
формування пізнавальної активності студентів, засвоєння ними основ-
них вмінь і навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення 
та розширення спеціальних галузевих знань, підвищення рівня органі-
зованості та компетентності в методологічних підходах відпрацюван-
ня практичних елементів психодіагностики оперативної психології, 
ознайомлення  з  основами  психології  особистості  у  конфліктних  і 
екстремальних ситуаціях.

Для  цілісного  уявлення  про  навчальну  дисципліну  студентові 
необхідно  користуватись  довідковою  літературою  та  енциклопе-
дичними  словниками,  галузевими  довідниками,  персональним 
комп’ютером.

Крім того передбачено контроль за якістю отриманих студентами 
знань, навичок, вмінь, який здійснюється викладачем під час індиві-
дуальних  контрольних  співбесід,  семінарів,  контрольних  тестових 
опитувань.
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У результаті вивчення курсу студенти повинні
знати:

  •  теоретично-методологічні  основи  соціально-психологічного  за-
безпечення професійної діяльності менеджера безпеки;

  •   психологію професійної діяльності спеціалістів охоронної струк-
тури;

  •   психологічні  основи  професійної  адаптації  до  стресових  фак-
торів;

  •   сутність професійної підготовки, готовності до праці;
  •   загальні положення професійного становлення особистості;
  •   кризи професійного становлення особистості та шляхи їх подо-

лання;
  •   основи  психічних  станів  людини,  психофізіологічних  процесів 

особистості в екстремальних умовах;
  •   теоретичні та практичні основи застосування знань з психології 

екстримальних ситуацій, форм і методів впливу на особистість 
під  час  екстримальних  і  післятравматичних  стресових  ситуа-
цій;

  •   основні  підходи  вітчизняних  і  зарубіжних  вчених  з  вивчення 
проблем поведінки та адаптації людини до впливу на неї екстри-
мальних факторів;

  •   психологію людини, її психічних станів у гострий період впливу 
стресових факторів та в період адаптації і дезадаптації;

  •   психотехнологію екстренної психологічної допомоги постражда-
лим в екстримальних ситуаціях;

  •   суть  термінів,  синдромів, феноменів,  введених  у  науковий  обіг 
при  вивченні  кризових  станів  організму  в  екстримальних умо-
вах;

  •   основні форми, методи, принципи психотерапії, психотренінгів, 
психологічного супроводу лікувального процесу, профілактики, 
психо-соціальної  підтримки  та  реабілітації  в  період  кризово-
стресового стану організму людини;

уміти:
  •  здійснювати  психологічне  вивчення  компонентів  професійної 

діяльності;
  •  подавати допомогу для розв’язання конфліктів професійного са-

мовизначення;
  •  забезпечувати психологічну професійну підготовку;
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  •  формувати  та  використовувати  комплекс  психодіагностичних 
методів  для  оцінювання  рівня  професійної  адаптованості,  про-
фесійної мотивації та ранніх проявів криз професійного станов-
лення й діяльності; 

  •  на кваліфікованому рівні оцінювати психічний і фізичний стан 
організму людини в екстримальних ситуаціях;

  •  застосовувати основні методи, форми психопрофілактики, пси-
хотерапії постраждалим від ескстримально-стресових факторів;

  •  організовувати психологічний супровід лікувального процесу в 
гострий період психотравмування, в період ліквідації наслідків 
стресових факторів;

  •  володіти  навичками  проведення  особистісних  і  професійних 
тренінгів з особами, які були під впливом есктримально-стресо-
вих факторів;

засвоїти:
  •  структуру,  види  психологічного  забезпечення  професійоної 

діяльності працівника охоронної структури;
  •  методи соціально-психологічного супроводу професійної діяль-

ності особистості;
  •  теоретико-практичні матеріали з курсу “Професійна психологіч-

на підоготовка працівника охоронних структур”;
  •  методи дослідження психічного стану людини в екстремальних 

ситуаціях;
ознайомитись:

  •  із  сучасною вітчизняною та  зарубіжною науковою літературою 
з питань поведінки людини,  біологічних  змін  в  її  організмі під 
впливом надзвичайних стресових факторів зовнішнього середо-
вища та біофізіологічних внутрішніх реагентів.
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни 

“ПРОФЕСІЙНА  ПСИХОЛОГІЧНА  ПІДГОТОВКА 
ПРАЦІВНИКА  ОХОРОННИХ  СТРУКТУР”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Психологія професійної діяльності
1 Вступ до вивчення навчальної дисципліни “Професійна 

психологічна підготовка працівника охоронних структур”. 
Психограма менеджера безпеки

2 Людський фактор у забезпеченні безпеки. Психологічна 
безпека особистості

� Індивідуальні якості особистості та її працездатності
� Світ психічних явищ особистості
� Емоційно-вольові процеси людини. Вольові дії особистості. 

Пам’ять
6 Основні поняття і критерії психічного здоров’я особистості
7 Особи з девіантною, аномальною поведінкою. 

Психопатологія особистості
Змістовий модуль ІІ. Організація діяльності менеджера 
в екстремальних ситуаціях

8 Стрес. Психофізіологія стресу 
9 Агресивність: визначення, основні теорії походження. Теорії 

тривожності
10 Психологія конфліктних ситуацій 
11 Психологія екстремальної ситуації
12 Соціально-психологічний аналіз злочинної поведінки 
1� Тероризм та його політико-психологічна характеристика

Змістовий модуль ІІІ. Особливості діяльності менеджера 
безпеки та працівника охоронних структур

1� Соціально-психологічні феномени особистості у групі
1� Психологічні аспекти оперативно-профілактичної роботи
16 Організація ефективного спілкування
17 Взаємодія і психологічний вплив у процесі ділового 

спілкування
18 Рольова поведінка менеджера безпеки. Психологія 

формування іміджу менеджера безпеки
Разом годин: 108
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ЗМІСТ 
дисципліни 

“ПРОФЕСІЙНА  ПСИХОЛОГІЧНА  ПІДГОТОВКА 
ПРАЦІВНИКА  ОХОРОННИХ  СТРУКТУР”

Змістовий модуль І. Психологія професійної діяльності

Тема 1. Вступ до вивчення навчальної дисципліни 
“Професійна психологічна підготовка працівника 
охоронних структур”. Психограма менеджера 
безпеки

Менеджер  персоналу.  Психологія  роботодавця.  Професіограма 
менеджера безпеки як підґрунтя змісту психологічної підготовки. За-
вдання психологічної підготовки спеціаліста. Психограма менеджера 
безпеки. Соціально-психологічний, мотиваційний,  орієнтовний,  во-
льовий,  оціночний, функціональний  компоненти.  Запобігання  про-
фесійній деформації особистості. Санітарно-гігієнічні умови та без-
пека праці. Вимоги професії до особистості працівника. Професійне 
навчання. 

Література: основна [1; �; �; 8; 10; 1�; 16; 17; 2�]; 
додаткова [1�; 17; 18; 20; 26; 28; �1; ��; 

�8; �7; �0; �2; �8; 61; 67; 69; 70]

Тема 2. Людський фактор у забезпеченні безпеки. 
Психологічна безпека особистості

Людський фактор у забезпеченні безпеки. Ієрархія потреб люди-
ни. Психологічна  безпека.  Загрози  психологічній  безпеці:  перегляд 
життєвих  цілей,  насаджування  чужорідних  стандартів  і  цінностей, 
підрив морально-етичних устоїв, тоталітарні секти, містичні настрої, 
зомбування, інформаційне перевантаження, алкоголізм, наркоманія. 
Біологічні передумови негативного впливу на поведінку людини. Со-
ціально-психологічні  передумови негативного  впливу  на  поведінку 
людини.

Література: основна [1; �; �; 8; 10; 1�; 16; 17; 2�]; 
додаткова [1�; 17; 18; 20; 26; 28; �1; ��; 

�8; �7; �0; �2; �8; 61; 67; 69; 70]
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Тема 3. Індивідуальні якості особистості 
та її працездатності

Особистість.  Індивідуальність.  Характеристика  особистості.  Ха-
рактеристика  знань,  здібностей. Спрямованість особистості. Потре-
би  і мотиви. Темперамент  і характер. Відчуття  і  сприймання. Мож-
ливості розвитку чуттєвих форм пізнання дійсності. Психічні стани 
особистості. Настрій. Свідомість. Фізіологічні та патологічні афекти. 
Афективна поведінка. Можливості саморегулювання психічного ста-
ну. Функціональний стан і працездатність спеціаліста. Стомлення та 
перевтомлення.

Методики оцінювання індивідуальних якостей та прямих і побіч-
них показників працездатності. Методики вивчення типу акцентуації 
рис характеру і темпераменту. Методики оцінювання розумової пра-
цездатності. Методики вивчення якостей уваги.

Література: основна [1; �–6; 8; 10; 11; 1�; 19–21; 26];
додаткова [8–10; 1�; 17; 2�; 29; �0; �6]

Тема 4. Світ психічних явищ особистості
Поняття психіки та її структури. Характеристики психічних про-

цесів. Головні цільові функції психіки. Структурні елемента психіки. 
Психічні властивості. Поняття про відчуття та сенсорні системи лю-
дини. Пізнавальні процеси. Характеристика сприймання та уявлен-
ня.

Література: основна [1; �; 6; 8; 1�; 19; 20; 21; 2�; 2�];
додаткова [6; 9–11; 16; 17; 20; 22; 2�; 29; �6; 61]

Тема 5. Емоційно-вольові процеси людини. 
Вольові дії особистості. Пам’ять.

Пам’ять.  Види  пам’яті.  Вольові  дії  особистості.  Характеристика 
вольових процесів. Вольові якості, що визначають активність люди-
ни. Мислення. Форми мислення. Види і методи мислення. Операції 
мислення. Характеристика почуттів та емоцій. Психологічні реакції 
та реакції поведінки.

Література: основна [1; �; 6; 8; 1�; 19–21; 2�; 2�];
додаткова [6; 9–11; 16; 17; 20; 22; 2�; 29; �6; 61]
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Тема 6. Основні поняття і критерії психічного здоров’я 
особистості

Основні поняття і критерії психічного здоров’я. Поняття психіч-
ного  здоров’я  особистості.  Рівні  психічного  здоров’я  особистості. 
Критерії оцінки психічного здоров’я. Актуальні проблеми психоло-
гічного  забезпечення психічного  та фізичного  здоров’я  спеціалістів 
охоронної  структури.  Умови  виникнення  нервово-психічних  роз-
ладів у спеціалістів охоронної структури. Психологічне забезпечення 
психічного здоров’я у колективах та організаціях і відомчих структу-
рах охоронної діяльності. 

Ознаки та стадії перевтоми у діяльності менеджера безпеки. Зміст і 
принципи формування системи психологічного забезпечення психіч-
ного здоров’я спеціалістів охоронної структури.

Література: основна [1; �; 6; 8; 1�; 19–21; 2�; 2�];
додаткова [6; 9–11; 16; 17; 20; 22; 2�; 29; �6; 61]

Тема 7. Особи з девіантною, аномальною поведінкою. 
Психопатологія особистості

Біологічні і соціальні фактори формування девіантної поведінки. 
Акцентуації  характеру:  демонстративна,  астено-невротична,  гіпер-
тимна, застряюча. Психопатії. Ознаки порушення свідомості.

Психічні захворювання та психопатологія особистості. Психоло-
гічна характеристика індивідуальних властивостей осіб з межовими 
нервово-психічними розладами. Психогенії (реактивні стани) та не-
врози. Неврози. Психопатії.

Розлади психічної діяльності та основні синдроми психічних за-
хворювань.

Причини і розвиток ендогенних психічних захворювань. Психічні 
розлади при черепно-мозкових травмах.

Література: основна [1; 2; �–6; 8; 1�; 17; 19; 2�; 26; 29; ��; �6];
додаткова[2; �; �; 8–10; 1�; ��; �6; �2; ��; �6; 6�]

Змістовий модуль ІІ. Організація діяльності менеджера безпеки 
в екстремальних ситуаціях

Тема 8. Стрес. Психофізіологія стресу
Стрес та його роль у житті людини. Стрес: біологічний закон і ко-

декс поведінки. Причини стресу. Психофізіологія реакції  організму 
людини на стресовий фактор (подразник). Дізстрес. Концентрація та 
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релаксація центральної нервової системи людини. Протистресова на-
лаштованість та її психофізіологічна сутність. Аутоаналіз особистіс-
ного стресу. Післястресова психофізіологічна та професійна реабілі-
тація, її сутність. Стрес і адаптація. Форми та методи профілактики 
стресу.

Література: основна [�; �; 9; 12; 1�; 22; 27–��; �7];
додаткова [1; 2; 6; 7; 10; 19; 20; 26–28; 

�1; �7; �0; �6; �9; ��; �8; 68; 69]

Тема 9. Агресивність: визначення, основні теорії походження. 
Теорії тривожності

Поняття агресії та агресивності. Основні теорії та моделі агресив-
ності.

Види  агресії:  мотиваційна,  інструментальна  спрямованість  аг-
ресії.

Індивідуально-психологічні  детермінанти  агресивності:  осо-
бистість, система цінностей. Біологічні основи агресивної поведінки. 
Генезис становлення агресивності.

Понятті  тривоги  і  тривожності,  їх  особливості  та  взаємозв’язок. 
Тривога як стан  і властивість. Концептуальні та методологічні про-
блеми визначення тривоги.

Види  тривожності:  відкрита,  закрита. Форми  відкритої  тривож-
ності: що не регулюється, що регулюється, що культивується. Фун-
кції тривожності.

Природа та генезис тривожності. Етапи формування тривожності: 
зародження, закріплення.

Література: основна [�; �; 9; 12; 1�; 22; 27–��; �7];
додаткова [1; 2; 6; 7; 10; 19; 20; 26–28; 

�1; �7; �0; �6; �9; ��; �8; 68; 69]

Тема 10.  Психологія конфліктних ситуацій
Природа та діагностика конфліктів. Поняття і структура конфлік-

тів.  Типологія  конфліктів.  Внутрішньоособистісний  конфлікт,  його 
типологія. Міжособистісні конфлікти та їх типологія. 

Конструктивні і деструктивні конфлікти. Конфліктні ситуації та 
їх  попередження.  Тактика  вирішення  конфлікту  на  різних  стадіях: 
початкова  стадія,  стадія  розвитку  конфлікту,  прийняття  рішення  і 
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виходу  із конфліктної ситуації. Прогнозування конфліктів  і запобі-
гання їм. Методи психологічного впливу на конфлікт.

Література: основна [�; �; 8–10; 12; 1�; 1�; 
16; 21; 22; 27–��; �7; �0];

додаткова[1; 6; 7; 10; 12; 1�; 20; 26–28; 
�1; ��; �6; �8; 60; 68]

Тема 11.  Психологія екстремальної ситуації 
Суспільство та особистість напередодні XXI ст. Цивілізація і час: 

сценарії розвитку суспільства. Природа сучасного соціального кон-
флікту. Види можливих екстремальних ситуацій: катастрофи, техно-
генні  аварії,  нещасні  випадки,  злочинні  прояви,  агресивний  напад, 
терористичний  акт. Психологічні  особливості  екстремальної  ситуа-
ції. Варіанти реагування. Психодинаміка емоційного стану. Алгоритм 
поведінки в екстремальній ситуації.

Суспільна  криза  і  міжособистісна  солідарність.  Криза  соціуму  і 
доля  людини.  Класифікація  життєвих  криз.  Особливості  духовної 
ситуації  життя.  Криза  світогляду.  Зіткнення  соціальних  очікувань 
особистості з життєвою реальністю. Міфологія нового часу і життє-
ва криза. Фактори і форми психологічної травматизації особистості. 
Самотність як прояв кризового  стану особистості. Життєва криза  і 
самогубство.

Термінальний період в житті людини. Потенціал подолання люди-
ною критичних станів буття. Кохання, шлюб, сім’я: проблеми та шля-
хи до гармонії. Кохання як сяйво і драма життя. Уявлення молоді про 
шлюбно-сімейні стосунки. Самопізнання як пошук гармонії.

Література: основна [�; �; 8–10; 12; 1�; 1�; 
16; 21; 22; 27–�0; �2–��; �7; �0];

додаткова [1; 6; 7; 10; 12; 1�; 20; 26–28; 
�1; ��; �6; �8; 60; 68]

Тема 12.  Соціально-психологічний аналіз злочинної поведінки
Психологія  злочинної  поведінки.  Роль  і  місце  біологічних  і  со-

ціальних  чинників  у  детермінації  злочинної  поведінки.  Системний 
підхід  до  аналізу  поведінкових  явищ.  Структурно-психологічний 
аналіз  злочинної дії. Психологічні аспекти стадій злочину. Особли-
вості вольових та емоційних процесів при підготовці й скоєнні зло-
чинів.



12

Теорії злочину. Поняття мотиваційної сфери злочину. Загальні по-
ложення мотивації злочинної діяльності. 

Злочинна діяльність: поняття, структура, види, мотивація.
Особистість правопорушника як спеціальний об’єкт психологіч-

ного  дослідження. Психологічні  особливості  особистості  злочинця. 
Типологія  особистості  злочинця.  Мотиваційна  сфера  особистості 
правопорушника та ціннісно-орієнтаційна схема особистості поруш-
ника. 

Психологічні особливості окремих категорій злочинців. 
Психологія  потерпілого.  Психологічне  дослідження  особистості 

потерпілого та його діяльності. Роль жертви у генезі злочину, її між- 
особистісні зв’язки та стосунки зі злочинцем. Психологічний аналіз 
показів потерпілого.

Література: основна [�; �; 9; 12; 1�; 22; 27–��; �7];
додаткова: [1; 2; 6; 7; 10; 19; 20; 26–28; 

�1; �7; �0; �6; �9; ��; �8; 68; 69]

Тема 13.  Тероризм та його політико-психологічна 
характеристика

Суть і види сучасного тероризму. Психологія тероризму. Найваж-
ливіші  ознаки  тероризму.  Класифікація  тероризму.  Політико-пси-
хологічні  чинники  прояву  сучасного  тероризму  в  Україні  та  світі. 
Зв’язок  організованої  злочинності  та  тероризму. Шляхи  та  форми 
попередження тероризму. Шляхи попередження конфліктів, які мо-
жуть бути спровоковані тероризмом. Глобальні та регіональні угоди 
щодо питання боротьби проти міжнародного тероризму.

Література: основна [�; �; 9; 12; 1�; 22; 27–��; �7];
додаткова[1; 2; 6; 7; 10; 19; 20; 26–28; 

�1; �7; �0; �6; �9; ��; �8; 68; 69]

Змістовий модуль ІІІ. Особливості діяльності менеджера 
безпеки та працівника охоронних 
структур

Тема 14.  Соціально-психологічні феномени особистості 
у групі

Особистість у групі. Класифікація і структура груп. Характерис-
тика структурних елементів колективу. Психологічне вивчення пер-
соналу. Психологічне  вивчення персоналу,  секретоносіїв,  конфіден-
ційних  помічників. Організація  взаємодії  з  психологом  і  кадровою 
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службою.  Врахування  особливостей  особистості.  Психологічний 
портрет.  Прогнозування  поведінки.  Ознаки  ненадійності  і  вразли-
вості. Ознаки девіантної поведінки.

Література: основна [2; 6; 7; 9; 12; 1�; 18; 21; 26; �0; �1; ��; �7; �9];
додаткова [1; 2; �; 6; 7; 17; 18; 20; 2�; 29; ��; �1; ��; 

�7; �0; ��; �7–60; 68–70]

Тема 15.  Психологічні аспекти оперативно-профілактичної 
роботи менеджера безпеки

Психологічне вивчення  і  тестування кандидатів при прийомі на 
роботу. Відкрите тестування, характеристика методик, що викорис-
товуються  при  психологічному  тестуванні.  Приховане  тестування. 
Замасковане тестування. Безконтактна психологічна експертиза. Пе-
ревірка на поліграфі. Вивчення морально-психологічного клімату ко-
лективу, організації, установи, закладу, фірми. Ознаки дестабілізації 
морально-психологічного клімату і тактика дій менеджера безпеки.

Література: основна [�; 6; 9; 10; 1�; 19; 20; 2�; 
2�; 26; �0; ��; ��; �7; �9];

додаткова [�–�; 8–10; 16–21; 26; 28; 29; �2; 
��; �0; �1; ��; ��; �8; �0; �1; ��; �8; 61; 62–6�]

Тема 16.  Організація ефективного спілкування
Спілкування як психологічний чинник розвитку людини. Психо-

логічна  характеристика  вербального  та  невербального  спілкування. 
Функції спілкування.

Організація  ефективного  спілкування.  Складові  спілкування. 
Прийоми маніпулювання фактами. 

Психологія  і  тактика  контакту.  Прийоми  встановлення  контак-
ту. Види мовлення. Етапи контакту. Психологічні правила контакту. 
Психофізіологічні  особливості  контакту.  Елементи  організації  кон-
такту. Види психологічного захисту: відновлення, притиснення, реак-
тивне формування, раціоналізація, ідентифікація, регресія, девальва-
ція, примітивна ідеалізація, проекція, переміщення. 

Література: основна [2; 7; 9; 10; 12; 1�; 19; 2�;  
28; 29; �1–��; �7; �9];

додаткова [�; �; 7; 8; 10; 1�; 18;20; 26; 
29; �1; �2; ��; �0; �8; �0; �2; ��; 

�8–60; 62; 6�; 6�–67; 69; 70]
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Тема 17.  Взаємодія і психологічний вплив у процесі ділового 
спілкування

Спільна діяльність та її структурні елементи. Способи впливу на 
людей у процесі спілкування. Форми спілкування і типи співрозмов-
ників.  Механізми  взаєморозуміння.  Види  психологічних  впливів. 
Психологія тактики усного опитування.

Підготовка до опитування. Варіанти розвитку ситуації. Перешко-
ди вербального контакту:  стереотипи,  думки  інших осіб,  психічний 
стан менеджера безпеки, гало-ефект, спрощення ситуації, негативний 
досвід  попереднього  спілкування,  комунікативна  некомпетентність 
менеджера  безпеки. Методи  психологічного  впливу  на  співрозмов-
ника: прямі, непрямі навіювання, переконання, примушування, мані-
пулювання, вивідування інформації.

Література: основна [2; 7; 9; 10; 12; 1�; 19; 2�; 
28; 29; �1–��; �7; �9];

додаткова[�; �; 7; 8; 10; 1�; 18; 20; 26; 29; �1; 
�2; ��; �0; �8; �0; �2; ��; �8–60; 62; 6�; 6�–67; 69; 70]

Тема 18.  Рольова поведінка менеджера безпеки. 
Психологія формування іміджу менеджера безпеки

Напрями  діяльності  менеджера  безпеки,  що  потребують  вико-
ристання  ролевої  поведінки  для  реалізації  професійних  функцій. 
Психологічні  механізми  рольової  поведінки:  ідентифікація,  іміта-
ція,  копіювання,  навіювання. Рівні  організації  та  підготовки до  ви-
користання рольової поведінки: психофізіологічний, психологічний, 
соціально-психологічний. Типові види оперативного іміджу. 

Соціально-психологічна роль менеджера безпеки у колективі фір-
ми.  Формування  особистого  іміджу  менеджера  безпеки.  Складові 
іміджу. Психологічні аспекти спілкування з керівником, працівника-
ми організацій, установи, фірми, колегами по роботі у службі безпе-
ки. 

Література: основна [�; 6; 9; 10; 1�; 19; 20; 2�; 
2�; 26; �0; ��; ��; �7; �9];

додаткова [�–�; 8–10; 16–21; 26; 28; 
29; �2; ��; �0; �1; ��; ��; �8; �0; 

�1; ��; �8; 61–6�]
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ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ

Мета контрольної роботи — поглиблене вивчення і творчий підхід 
до одного з теоретичних питань.

Контрольна робота виконується у вигляді реферату, який повинен 
містити визначений план і мати дослідницький характер. Загальний 
обсяг контрольної роботи — 10–1� сторінок формату А� друкованого 
або рукописного тексту.

Тему контрольної роботи студент вибирає з наведеного переліку і 
узгоджує із викладачем.

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

  1.  Завдання психологічної підготовки менеджера безпеки.
  2.  Зміст психограми менеджера безпеки.
  �.  Загрози психологічній безпеці та профілактичні засоби їх уник-

нення.
  �.  Особистість. Характеристика особистості.
  �.  Емоційно-вольові процеси. Афекти.
  6.  Організація психологічного вивчення персоналу.
  7.  Методи підвищення ефективності контакту.
  8.  Конфліктні ситуації та їх попередження.
  9.  Психологічні особливості натовпу.
 10.  Психологічні особливості екстремальної ситуації.
 11.  Рольова поведінка менеджера безпеки.
 12.  Психологія особистості правопорушника.
 1�.  Поняття про відчуття та сенсорні системи людини. 
 1�.  Основні поняття та критерії психічного здоров’я. 
 1�.  Поняття психічного здоров’я особистості.
 16.  Актуальні проблеми психологічного забезпечення психічного та 

фізичного здоров’я спеціалістів охоронної структури.
 17.  Психологічне забезпечення психічного здоров’я у колективах та 

організаціях і відомчих структурах охоронної діяльності.
 18.  Причини і розвиток ендогенних психічних захворювань (шизо-

френія,  маніакально-депресивний  психоз,  епілепсія,  психічні 
розлади при  гострих  і  хронічних  інтоксикаціях,  психічні пору-
шення при  судинних  захворюваннях,  гіпертонічна  хвороба,  су-
динна гіпотензія, церебральний атеросклероз, олігофренія, інво-
люційна парафренія). 
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 19.  Психологічне  вивчення  персоналу,  осіб,  які  мають  доступ  до 
таємної інформації, конфіденційних помічників. 

 20.  Психологічне вивчення і тестування кандидатів при прийомі на 
роботу. 

 21.  Вивчення  морально-психологічного  клімату  колективу,  органі-
зації, установи, закладу, фірми. 

 22.  Психологічна  характеристика  вербального  та  невербального 
спілкування. 

 2�.  Психофізіологічні аспекти спілкування. 
 2�.  Методи психологічного впливу на співрозмовника: прямі, непря-

мі  навіювання,  переконання,  примушування,  маніпулювання, 
вивідування інформації.

 2�.  Суспільство та особистість XXI ст. 
 26.  Цивілізація і час: сценарії розвитку суспільства. 
 27.  Психологічні особливості екстремальної ситуації. 
 28.  Класифікація життєвих криз. Види криз і типи переживань.
 29.  Життєва криза і самогубство. Психологія суїцидента.
 �0.  Кохання  як  сяйво  і  драма життя. Самопізнання  як  пошук  гар-

монії. 
 �1.  Суть і види сучасного тероризму. Психологія тероризму. 
 �2.  Політико-психологічні  чинники  прояву  сучасного  тероризму  в 

Україні та світі. Зв’язок організованої злочинності та тероризму. 
 ��.  Глобальні  та  регіональні  угоди  щодо  питання  боротьби  проти 

міжнародного тероризму.
 ��.  Генезис становлення агресивності: засвоєння агресивної поведін-

ки, стиль сімейних стосунків, взаємини з однолітками, вплив аг-
ресії, що спостерігається.

 ��.  Види тривожності: відкрита, закрита. Форми відкритої тривож-
ності: що не регулюється, що регулюється, що культивується.

 �6.  Значення застосування рольової поведінки у практиці менедже-
ра безпеки.

 �7.  Напрями  діяльності  менеджера  безпеки,  що  потребують  вико-
ристання рольової поведінки для реалізації професійних функ-
цій, рольова компетентність особистості: рольова варіативність, 
рольова  гнучкість, рольова  глибина, рольова симпатія, рольова 
рефлексія. 

 �8.  Психологічні механізми рольової поведінки:  ідентифікація,  імі-
тація, копіювання, навіяння. 
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 �9.  Психологічні  аспекти спілкування  з керівником, працівниками 
фірми, колегами по роботі у службі безпеки.

 �0.  Соціально-психологічна  роль  менеджера  безпеки  в  організації, 
установі.

 �1.  Шляхи формування особистого іміджу менеджера безпеки. 
 �2.  Складові іміджу: зовнішність, стиль поведінки і ділових стосун-

ків, інтелект, ерудиція, професійні якості. 
 ��.  Рівні  організації  та  підготовки  до  використання  рольової  по-

ведінки:  психофізіологічний,  психологічний,  соціально-психо-
логічний. Типові види оперативного іміджу.

 ��.  Психофізіологічні аспекти спілкування. 
 ��.  Прийоми  маніпулювання  фактами.  Прийоми  розпорошування 

рішучості опонента.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

  1.  Розкрити суть професіограми менеджера безпеки.
  2.  Охарактеризувати  функціональні  компоненти  психограми  ме-

неджера безпеки.
  �.  Типи роботодавців та їх психологічна характеристика.
  �.  Охарактеризувати фактори загрози психологічній безпеці.
  �.  Розкрити суть передумов негативного впливу на поведінку лю-

дини.
  6.  Описати прогноз на майбутнє у підвищенні людського фактора в 

розвитку професіоналізму.
  7.  Особистість та індивідуальність. Їхня філософська суть.
  8.  Характеристика особистості. Характеристика знань, здібностей. 
  9.  Психічні стани особистості. Настрій. Свідомість. 
 10.  Можливості саморегулювання психічного стану.
 11.  Методики оцінювання індивідуальних якостей та прямих і побіч-

них показників працездатності. 
 12.  Методики вивчення  типу  акцентуації  рис  характеру  і  темпера-

менту.
 1�.  Методики оцінювання  розумової працездатності. 
 1�.  Методики вивчення якостей уваги.
 1�.  Світ психічних явищ особистості. Поняття психіки та її структу-

ри. 
 16.  Характеристики психічних процесів. 
 17.  Структурні елементи психіки. 
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 18.  Поняття про відчуття та сенсорні системи людини. 
 19.  Характеристика сприймання та уявлення.
 20.  Теорії утворення пам’яті. 
 21.  Вольові якості, що визначають активність людини. 
 22.  Види і методи мислення. Операції мислення. Форми мислення. 
 2�.  Характеристика почуттів та емоцій. 
 2�.  Основні поняття та критерії психічного здоров’я. 
 2�.  Поняття психічного здоров’я особистості.
 26.  Рівні психічного здоров’я особистості.
 27.  Критерії оцінки психічного здоров’я.
 28.  Актуальні проблеми психологічного забезпечення психічного та 

фізичного здоров’я спеціалістів охоронної структури.
 29.  Умови  виникнення  нервово-психічних  розладів  у  спеціалістів 

охоронної структури.
 �0.  Психологічне забезпечення психічного здоров’я у колективах та 

організаціях і відомчих структурах охоронної діяльності.
 �1.  Динаміка  працездатності  в  комплексі  психологічного  забезпе-

чення психічного здоров’я.
 �2.  Ознаки та стадії перевтоми в діяльності менеджера безпеки.
 ��.  Зміст і принципи формування системи психологічного забезпе-

чення психічного здоров’я спеціалістів охоронної структури.
 ��.  Біологічні і соціальні фактори формування девіантної поведінки.
 ��.  Акцентуації  характеру:  демонстративна,  астено-невротична,  гі-

пертимна, застряюча. Психопатії.
 �6.  Психічні захворювання та психопатологія особистості. Психоло-

гічна характеристика індивідуальних властивостей осіб з межо-
вими нервово-психічними розладами.

 �7.  Психогенії (реактивні стани) та неврози. Неврози. Психопатії.
 �8.  Розлади психічної діяльності та основні синдроми психічних за-

хворювань (порушення сприймання, галюцинації, психосенсор-
ні розлади, розлади пам’яті, мислення, емоцій, волі, уваги).

 �9.  Причини і розвиток ендогенних психічних захворювань. 
 �0.  Особистість у групі. Класифікація і структура груп. 
 �1.  Психологічне  вивчення  персоналу,  осіб,  які  мають  доступ  до 

таємної інформації, конфіденційних помічників. 
 �2.  Організація взаємодії з психологом і кадровою службою. 
 ��.  Ознаки девіантної поведінки. 
 ��.  Психологічне вивчення і тестування кандидатів при прийомі на 

роботу. 
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 ��.  Відкрите тестування, характеристика методик, що використову-
ються при психологічному тестуванні.

 �6.  Перевірка на поліграфі.
 �7.  Вивчення  морально-психологічного  клімату  колективу,  органі-

зації, установи, закладу, фірми.
 �8.  Ознаки дестабілізації морально-психологічного клімату і такти-

ка дій менеджера безпеки.
 �9.  Психологічна  характеристика  вербального  та  невербального 

спілкування. Функції спілкування.
 �0.  Організація ефективного спілкування. Психофізіологічні аспек-

ти спілкування. 
 �1.  Психологічні  правила  контакту. Психофізіологічні  особливості 

контакту. Ознаки позитивного і негативного переносу.
 �2.  Види психологічного  захисту:  відновлення, притиснення, реак-

тивне  формування,  раціоналізація,  ідентифікація,  регресія,  де-
вальвація, примітивна ідеалізація, проекція, переміщення.

 ��.  Способи впливу на людей у процесі спілкування. 
 ��.  Методи психологічного впливу на співрозмовника.
 ��.  Суспільство та особистість XXI ст. 
 �6.  Цивілізація і час: сценарії розвитку суспільства. 
 �7.  Види можливих екстремальних ситуацій: катастрофи, техноген-

ні аварії, нещасні випадки, злочинні прояви, агресивний напад, 
терористичний акт, ситуація рукопашного бою. 

 �8.  Психологічні особливості екстремальної ситуації. 
 �9.  Алгоритм поведінки в екстремальній ситуації.
 60.  Особистість  у  суспільній  кризі.  Криза  соціуму  і  доля  людини. 

Класифікація життєвих криз.
 61.  Пошук нових моделей життя. 
 62.  Фактори і форми психологічної травматизації особистості. 
 6�.  Повсякденна психологічна травматизація: психологічна допомо-

га та самодопомога. 
 6�.  Девіантна поведінка: фактори ризику.
 6�.  Самотність як прояв кризового стану особистості. 
 66.  Життєва криза і самогубство. Психологія суїцидента.
 67.  Суть і види сучасного тероризму. Найважливіші ознаки тероризму.
 68.  Класифікація тероризму. Психологія тероризму.
 69.  Шляхи та форми попередження тероризму. Шляхи попереджен-

ня конфліктів, які можуть бути спровоковані тероризмом.
 70.  Глобальні  та  регіональні  угоди  щодо  питання  боротьби  проти 

міжнародного тероризму.
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 71.  Поняття агресії та агресивності. Види агресії.
 72.  Індивідуально-психологічні детермінанти агресивності: особис-

тість, система цінностей.
 7�.  Біологічні основи агресивної поведінки: роль спадкоємності, гіпо-

теза про надлишкову хромосому, особливості нервової системи.
 7�.  Ситуативні фактори виникнення агресивності.
 7�.  Генезис становлення агресивності: засвоєння агресивної поведін-

ки, стиль сімейних стосунків, взаємини з однолітками, вплив аг-
ресії, що спостерігається.

 76.  Головні поняття та положення теорії тривожності.
 77.  Понятті тривоги і тривожності, їх особливості та взаємозв’язок. 

Тривога як стан і як властивість. 
 78.  Концептуальні та методологічні проблеми визначення тривоги.
 79.  Види тривожності: відкрита, закрита. Форми відкритої тривож-

ності: що не регулюється, що регулюється, що культивується.
 80.  Функції  тривожності:  комунікативна,  оціночна,  регулююча,  їх 

характеристика.
 81.  Природа  та  генезис  тривожності.  Етапи  формування  тривож-

ності: зародження, закріплення.
 82.  Значення застосування рольової поведінки у практиці менедже-

ра безпеки.
 8�.  Напрями  діяльності  менеджера  безпеки,  що  потребують  вико-

ристання  рольової  поведінки  для  реалізації  професійних  фун-
кцій,  рольова  компетентність  особистості:  варіативність,  гнуч-
кість, глибина, симпатія, рефлексія. 

 8�.  Психологічні механізми рольової поведінки:  ідентифікація,  імі-
тація, копіювання, навіювання. 

 8�.  Рівні організації і підготовки до використання рольової поведін-
ки:  психофізіологічний,  психологічний,  соціально-психологіч-
ний. Типові види оперативного іміджу.

 86.  Соціально-психологічна  роль  менеджера  безпеки  у  колективі 
фірми.

 87.  Формування особистого іміджу менеджера безпеки. 
 88.  Складові іміджу: зовнішність, стиль поведінки і ділових стосун-

ків, інтелект, ерудиція, професійні якості. 
 89.  Важливість розвиненої культури вислуховування. 
 90.  Психологічні  аспекти спілкування  з керівником, працівниками 

фірми, колегами по роботі у службі безпеки.
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МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ  ДО  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ

Навчальні програма дисципліни “Професійна психологічна підго-
товка працівника  охоронних  структур”  крім  аудиторних  занять пе-
редбачає самостійну роботу студентів для формування їхньої пізна-
вальної  активності,  засвоєння  основних  вмінь  і  навичок  роботи  з 
навчальним матеріалом,  поглиблення  та  розширення  вже  здобутих 
знань, підвищення рівня організованості тощо.

У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями 
та навичками:
  •  організації самостійної навчальної діяльності;
  •  самостійної роботи в бібліотеці з каталогами;
  •  роботи з навчальною, навчально-методичною, науковою, науко-

во-популярною літературою;
  •  конспектування наукових джерел;
  •  опрацьовування статистичної інформації;
  •  оперування спеціальною термінологією з питань психології;

Кожний студент повинен уміти раціонально організовувати свою 
навчальну діяльність. Важливим є вміння скласти план своєї роботи, 
чітко визначити її послідовність. Необхідно, щоб план самостійного 
навчання був реальним і його виконання було плідним у навчально-
му процесі.

Для роботи з літературними джерелами корисно скласти власну 
бібліографію, заповнюючи бібліографічні картки на необхідні книги, 
брошури або статті. Студенту треба знати структуру провідних біб-
ліотек Києва, спеціалізацію окремих підрозділів, уміти користувати-
ся каталогами, правильно заповнювати бланки- вимоги на літературу 
тощо.

Конспект є коротким викладом основної сутності опрацьованого 
матеріалу. Він має бути стислим, змістовним і записаним своїми сло-
вами  і формулюваннями. Класичні  визначення,  оригінальні  думки, 
вислови слід записувати до конспекту повністю з посиланням на ав-
тора і сторінку джерела. У процесі конспектування важливо дотриму-
ватися логічного зв’язку окремих складових тексту. У тексті конспекту 
корисно підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визна-
чення, висновки і робити помітки на полях. Систематичне конспек-
тування опрацьованого матеріалу дисциплінує розум,  відпрацьовує 
вміння формулювати свої думки в короткій змістовній формі, сприяє 
кращому засвоєнню навчального матеріалу.
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Майбутній  спеціаліст  повинен  достатньо  вправно  користувати-
ся персональним комп’ютером. Робота з матеріалами Інтернету дає 
можливість отримувати найновішу інформацію з різних сфер.

Вивчення курсу супроводжується складанням схем, графіків, таб-
лиць та їх подальшим аналізом. Схеми, які складаються студентами, 
повинні бути наочними,  змістовними, логічно обґрунтованими. Ве-
ликий обсяг цифрової економічної суспільної чи політичної  інфор-
мації  доцільно  зводити у  таблиці — це  впорядковує дані,  робить  їх 
зручнішими для сприйняття.
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