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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Навчальний план і програма курсу “Психологія охоронної діяль-
ності” призначені для підготовки менеджерів безпеки та спеціалістів 
правоохоронної  і  охоронної  діяльності  з  метою  засвоєння  знань  з 
психології праці людини, мотивацій та соціально-психологічних про-
фесійних функцій в галузі охоронної діяльності та безпеки. 

В основу методики опанування цієї навчальної дисципліни по-
кладено систематичну й активну самостійну роботу студентів щодо 
вивчення  наукових  літературних  джерел,  філософсько-психоло-
гічної думки вчених, комплексного підходу до формування необ-
хідних практичних навичок виконання функціональних обов’язків 
за фахом.

Викладання  дисципліни  “Психологія  охоронної  діяльності” 
здійснюється  шляхом  читання  лекцій,  проведення  семінарських 
і  практичних  занять,  самостійної  роботи  і  написання  контроль-
них робіт, які мають на меті формування пізнавальної активності 
студентів, засвоєння ними основних вмінь і навичок роботи з нав-
чальними матеріалами,  поглиблення  та  розширення  спеціальних 
галузевих знань, підвищення рівня організованості та компетент-
ності  в  методологічних  підходах  до  відпрацювання  практичних 
елементів,  прийняття  управлінських  і  виконавчих  рішень  в  охо-
ронній діяльності.

Мета вивчення навчальної дисципліни:
  •  сформувати  систему  знань  з  психологічної  підготовки  та  спе-

цифічності  виконання  функціональних  обов’язків  фахівцями 
охоронних структур;

  •  сформувати практичні  вміння  та  навички роботи  спеціаліста  в 
галузі охоронної діяльності;

  •  опанувати методику психологічного забезпечення у сфері профе-
сійної діяльності.

Для формування  цілісного  уявлення  про  навчальну  дисципліну 
студентові необхідно користуватись довідковою літературою та  ен-
циклопедичними  словниками,  галузевими довідниками,  персональ-
ним комп’ютером.

Контроль за якістю здобутих студентами знань, набутих навичок 
та вмінь здійснюється викладачем під час індивідуальних контроль-
них співбесід, семінарів, контрольних тестових опитувань.

У результаті вивчення курсу студенти повинні
знати:
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  •  сучасні  світові  моделі  та  стандарти  підготовки  фахівців  галузі 
охоронної  діяльності  та  безпеки  діяльності  організацій  та  уста-
нов;

  •  правові та керівні засади з організації охоронної діяльності та без-
пеки діяльності;

  •  концептуальні питання та специфіку діяльності фахівців у галузі 
охоронної діяльності та безпеки;

  •  психологію професійної діяльності спеціалістів галузі охоронної 
діяльності, закономірності та особливості їх діяльності;

  •  психологічні засади професійної адаптації до стресових факторів 
при виконанні функціональних обов’язків;

  •  сутність професійної підготовки, готовності до діяльності;
  •  загальні положення психологічного супроводження професійної 

діяльності спеціалістів охоронної структури;
  •  основи  психічних  станів  людини,  психофізіологічних  процесів 

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

екстримальних ситуацій, форм і методів впливу на особистість в 
екстримальних і посттравматичних стресових ситуаціях;

  •  психологічні компоненти професійної діяльності;
  •  структуру, види психологічного забезпечення професійної діяль-

ності працівника охоронної структури;
  •  теоретико-практичні  матеріали  з  курсу  “Психологія  охоронної 

діяльності”;
  •  методи дослідження фізичного та психічного станів фахівців га-

лузі охоронної діяльності та безпеки;
  •  соціально-психологічні  особливості  діяльності  фахівців  різних 

ієрархічних ланок галузі охоронної діяльності та безпеки;
  •  сучасні вітчизняні та зарубіжні наукові літературні джерела з пи-

тань  професійної  діяльності  та  поведінки  людини,  біологічних 
змін в організмі людини під впливом факторів професійного на-
пруження у процесі професійної діяльності;

  •  досягнення медичної, психологічної та спеціальних наук у сфері 
професійної діяльності;

вміти:
  •  виконувати  соціально-психологічні  дослідження,  тестування, 

оцінювання за професійними і психологічними тестами фахівців 
галузі охоронної діяльності та безпеки;
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  •  застосовувати  технічні  засоби  вивчення  психології  діяльності 
спеціалістів галузі охоронної діяльності та безпеки;

  •  надавати допомогу при розв’язанні конфліктів професійного са-
мовизначення;

  •  організовувати  психологічне  забезпечення  професійної  підго-
товки;

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

  •  кваліфіковано  оцінювати  психічний  і фізичний  стан  організму 
людини в екстримальних ситуаціях;

  •  проводити  професійний  відбір  спеціалістів  у  галузь  охоронної 
діяльності та безпеки. 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни 

“ПСИХОЛОГІЯ  ОХОРОННОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2
Змістовий модуль І. Закономірності та особливості праці 
спеціалістів галузі охоронної діяльності та безпеки

1 Вступ до вивчення навчальної дисципліни “Психологія 
охоронної діяльності”. Психологія професійної діяльності 
спеціалістів галузі охоронної діяльності та безпеки

2 Психологічне забезпечення ефективності та безпечної 
діяльності спеціалістів галузі охоронної діяльності  
та безпеки

� Психодіагностичні методи і прогноз діяльності в системі 
професійного відбору та розподілу і кооперації праці  
в охоронних структурах
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1 2
Змістовий модуль ІІ. Підготовка особистості 
до професійної діяльності в охоронних структурах

� Психологічні умови психічного і фізичного здоров’я осіб  
для роботи в галузі охоронної діяльності та безпеки

� Вплив факторів умов життєдіяльності на ефективність 
професійної діяльності спеціалістів галузі охоронної 
діяльності та безпеки

6 Методики оцінювання індивідуальних якостей спеціаліста 
охоронної діяльності та безпеки
Змістовий модуль ІІІ. Психологічна підтримка, корекція, 
стресостійкість емоційно-вольової сфери в екстремальних 
умовах

7 Шляхи та засоби збереження, підтримки і відновлення 
працездатності спеціалістів в екстремальних умовах  
та професійне загартовування їх до стресових факторів

Разом годин: ��

ЗМІСТ 
дисципліни 

“ПСИХОЛОГІЯ  ОХОРОННОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ”

Змістовий модуль І. Закономірності та особливості праці  
спеціалістів галузі охоронної діяльності 
та безпеки

Тема 1. Вступ до вивчення навчальної дисципліни “Психологія 
охоронної діяльності”. Психологія професійної 
діяльності спеціалістів галузі охоронної діяльності 
та безпеки

Загальна  характеристика  професії  та  професіограма  працівни-
ка  охоронної  структури.  Закономірності  та  особливості  праці  спе-
ціалістів. 

Класифікація праці за ступенем важкості й напруженості. Психо-
фізіологія працездатності, навчання та поведінки. Санітарно-гігієніч-
ні умови та безпека праці. Вимоги професії до особистості працівника. 
Професійне навчання. Протипоказання до навчання та професійної 
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діяльності. Психофізіологічна вартість охоронної діяльності. Психо-
фізіологічна класифікація діяльності спеціалістів.

Література: основна [1; 2; �;  8–11; 18; 22; 2�];
додаткова [�; 12; 2�; ��; ��]

Тема 2. Психологічне забезпечення ефективності 
та безпечної діяльності спеціалістів галузі охоронної 
діяльності та безпеки

Фактори  ефективної  та  безпечної  діяльності  спеціалістів  галузі 
охоронної діяльності та безпеки. Фактори безпеки праці. Класифіка-
ція шляхів  і  засобів  збереження працездатності  та  безпечної  діяль-
ності  спеціалістів. Загальноорганізаційні  заходи. Відпочинок та ви-
конання робочого циклу. Раціональний режим праці та відпочинку.

Соціально-психологічні  феномени  особистості  у  групі.  Методи 
впливу на конфліктні ситуації в колективі охоронної структури.

Комплексне  психологічне  забезпечення  професійної  діяльності. 
Естетичні  засади  безпеки  праці.  Проблема  надійності  професійної 
діяльності  спеціалістів.  Особливості  умов  та  чинників  впливу  на 
надійність професійної діяльності.

Література: основна [1; 2; �; 9; 11; 1�; 18; 19; 21; 2�; 27; 28; �6];
додаткова [�; 6; 7; 1�; 2�; �1; �8; �1; ��]

Тема 3. Психодіагностичні методи і прогноз діяльності 
в системі професійного відбору та розподілу і 
кооперації праці в охоронних структурах

Психологічна  характеристика  методів  обстеження  професійної 
придатності людини. 

Сучасні  методи  психодіагностики  і  прогнозу  діяльності  у  про-
фесійному відборі. Діагностика психічних станів. Підходи до дослід-
ження  темпераменту  та  акцентуацій  характеру.  Психодіагностика 
здібностей  та  інтелекту.  Проективні  методи  дослідження  особис-
тості. Методи  діагностики  мотиваційної  сфери  особистості. Мето-
ди  діагностики  самосвідомості.  Професійна  орієнтація  в  системі 
профвідбору. Мета, сутність, види  і варіанти профконсультаційних 
ситуацій. Організація психофізіологічного обстеження. Характерис-
тика методик професійного психологічного відбору.

Література: основна [1–�; �–7; 11; 1�; 17; 22; 2�];
додаткова [�; 6; 8; 11; 26; �8; �0; ��]
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Змістовий модуль ІІ. Підготовка особистості до професійної 
діяльності в охоронних структурах

Тема 4. Психологічні умови психічного і фізичного здоров’я 
осіб для роботи в галузі охоронної діяльності 
та безпеки

Психологічний  комфорт  як  умова  психічного  здоров’я  особис-
тості. Фізіологічні критерії здоров’я. Психофізіологічна характерис-
тика вищої нервової діяльності та психічних явищ у процесі роботи. 
Функціональний стан організму та працездатність. 

Мотивація, мотиви і цілі в діяльності. Ціннісно-мотиваційні пере-
творення у процесі переживання. Бадьорість, увага. Свідомість і мис-
лення. Психіка і вегетатика. Психофізіологічні процеси організму в 
періоди стомлення, перевтомлення, нервово-психічного напруження, 
гіпокінезії, депривації та моногонії. Адаптація і стрес; методи бороть-
би зі стресом. Фізичне виховання і спорт у подоланні негативних на-
слідків стресу.

Література: основна [2; �; �; 6; 8; 12; 2�–2�; 28; �0];
додаткова [�; 6; 7; 12; 1�; 26; �6; �1]

Тема 5. Вплив факторів умов життєдіяльності 
на ефективність професійної діяльності спеціалістів 
галузі охоронної діяльності та безпеки

Медико-біологічні фактори ефективності професійної діяльності 
спеціалістів. Зміна біоритмів. Характеристика впливу соціально-пси-
хологічних факторів на діяльність спеціалістів. 

Вивчення та формування відповідальності за забезпечення умов 
праці та професійної діяльності в галузі. Форми і методи формування 
морально-правової,  соціально-економічної,  організаційно-технічної 
свідомості, спрямованої на ефективну діяльність.

Науково-практичні проблеми закономірностей та особливості пра-
ці спеціалістів. Атестація персоналу як компонент соціально-психоло-
гічного  забезпечення  професійної  діяльності.  Вивчення  психологіч-
ного клімату в сім’ї, колективі. Мотивація і механізми психологічного 
захисту особистості. Психологічні механізми розвитку мотивації спе-
ціаліста галузі охоронної діяльності та безпеки.

Література: основна [2; �; 10; 1�; 16; 18; 20; 2�–2�; ��];
додаткова [1; �; �; 7; 8; 11; 1�; 1�; 17; 19; �1]
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Тема 6. Методики оцінювання індивідуальних якостей 
спеціаліста охоронної діяльності та безпеки

Методики дослідження працездатності спеціалістів, їх суть. Мето-
дики оцінювання індивідуальних якостей спеціаліста. Оцінювання та 
характеристика  психофізіологічних  якостей  спеціаліста.  Методика 
оцінювання побічних показників працездатності  спеціалістів. Ерго-
номіка як важливий чинник поліпшення умов праці. Методи ергоно-
мічних досліджень. Виявлення стилю саморегуляції діяльності.

Методики діагностування соціально-психологічних явищ і со-
ціальних відносин. Методики дослідження міжособистісних від-
носин  у  колективах. Методики  для  виявлення  схильності  до  лі-
дерства.

Література: основна [1–7; 9; 11; 16; 17; 
20; 21; 2�; 2�; 27; �2; ��; ��];

додаткова [1; 2; �; 11; 12; 17; 18; 2�; 
27; 28; �0; ��; �9; �2; ��; �8]

Змістовий модуль ІІІ.  Психологічна підтримка, корекція, 
стресостійкість емоційно-вольової сфери 
в екстремальних умовах

Тема 7. Шляхи та засоби збереження, підтримки 
і відновлення працездатності спеціалістів 
в екстремальних умовах та професійне 
загартовування їх до стресових факторів

Особливості  психологічного  забезпечення  діяльності  в  екстре-
мальних і кризових умовах. Особливості психічного реагування на 
екстремальні ситуації. Дебрифінг як метод психологічної корекції.

Заходи, форми, методи, засоби збереження, підтримки та віднов-
лення працездатності спеціалістів в екстремальних умовах і після- 
стресовий період. Зміст соціально-психологічних заходів збережен-
ня працездатності. Організаційні та психологічні заходи збережен-
ня працездатності. Психологічна корекція емоційно-вольової сфери 
в  екстремальних  умовах.  Тренінги  саморегуляції  в  екстремальних 
умовах.  Способи  регуляції  емоційних  станів.  Прийоми  вольової 
мобілізації. Кризи професійного становлення спеціалістів  і психо-
логічний  супровід  професійної  підготовки.  Психологічні  законо-
мірності  та  фактори  професійної  адаптації  і  стресостійкості.  Ког-
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нітивно-біхевіоральні  технології  профілактики  посттравматичних 
стресових розладів.

Література: основна [1–�; 9; 11; 1�; 1�; 17; 
20; 22; 2�; 26; 28; 29; ��; ��];

додаткова [1–�; �; 6; 8; 1�; 1�; 17;  
20–22; 2�; 27; �0; �2; ��; �9; ��; �0]

ПЛАНИ  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

Семінарське заняття 1.  Психодіагностичні методи і прогноз 
діяльності в системі професійного 
відбору та розподілу і кооперації праці  
в охоронних структурах

  1.  Психологія професійної діяльності працівника галузі охоронної 
діяльності та безпеки. 

  2.  Психологічне  забезпечення  ефективності  та  безпечної  діяль-
ності.

  �.  Психологічна  характеристика  методів  обстеження  професійної 
придатності людини. 

  �.  Сучасні методи психодіагностики і прогнозу діяльності у про-
фесійному відборі. Діагностика психічних станів. 

  �.  Підходи до дослідження темпераменту та акцентуацій характеру. 
  6.  Психодіагностика здібностей та інтелекту. 
  7.  Проективні методи дослідження особистості.
  8.  Методи діагностики мотиваційної сфери особистості. 
  9.  Методи діагностики самосвідомості. 
 10.  Професійна орієнтація в системі профвідбору. 
 11.  Організація психофізіологічного обстеження. 
 12.  Характеристика  методик  професійного  психологічного  від-

бору.
Література: основна [1–6; 8; 9; 11; 1�;  

1�; 17; 21; 2�; 2�; �0];
додаткова [1; �–6; 8; 20; ��; �0]



11

Семінарське заняття 2. Індивідуально-контрольна співбесіда. 
Психологічні умови психічного  
і фізичного здоров’я осіб для роботи  
в галузі охоронної діяльності 
та безпеки

  1.  Психологічний  комфорт  як  умова  психічного  здоров’я  особис-
тості. 

  2.  Фізіологічні критерії здоров’я. 
  �.  Психофізіологічна характеристика вищої нервової діяльності та 

психічних явищ у процесі роботи. 
  �.  Функціональний стан організму та працездатність. 
  �.  Мотивація, мотиви і цілі в діяльності. 
  6.  Ціннісно-мотиваційні перетворення у процесі переживання. 
  7.  Бадьорість, увага. 
  8.  Свідомість і мислення. 
  9.  Психіка і вегетатика. 
 10.  Психофізіологічні процеси організму в періоди стомлення, пере-

втомлення, нервово-психічного напруження,  гіпокінезії,  депри-
вації та моногонії. 

 11.  Адаптація і стрес, методи боротьби зі стресом. 
 12.  Фізичне  виховання  і  спорт  у  подоланні  негативних  наслідків 

стресу.
Література: основна [�–8; 11; 12; 20; 22; ��];

додаткова [�; 6; 8; 10; 12; 1�; 20; 22; 2�–26; �0; �1; �8; �0; ��]

Семінарське заняття 3. Методики оцінювання індивідуальних 
якостей спеціаліста охоронної 
діяльності та безпеки

  1.  Вплив  факторів  умов  життєдіяльності  на  ефективність  про-
фесійної  діяльності  спеціалістів  галузі  охоронної  діяльності  та 
безпеки.

  2.  Методики дослідження працездатності спеціалістів, їх суть. 
  �.  Методики оцінювання індивідуальних якостей спеціаліста.
  �.  Оцінювання  та  характеристика  психофізіологічних  якостей 

спеціаліста. 
  �.  Методика оцінювання побічних показників працездатності спе-

ціалістів. 
  6.  Ергономіка як важливий чинник поліпшення умов праці.
  7.  Методи ергономічних досліджень. 
  8.  Виявлення стилю саморегуляції діяльності.
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  9.  Методики діагностування соціально-психологічних явищ та со-
ціальних відносин.

 10.  Методики дослідження міжособистісних відносин у колективах. 
 11.  Методики для виявлення схильності до лідерства.

Література: основна [1; 2; �; 7; 1�; 1�; 16; 17; 22–2�];
додаткова [6; 9; 12; 26; 29; �1; ��–�8; ��; �6; �7]

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 
мати  відповідний  план,  дослідницький  характер.  Загальний  обсяг 
контрольної  роботи — 10–1�  аркушів формату А� друкованого  або 
рукописного тексту.

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

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

  1.  Психологія професійної діяльності працівника галузі охоронної 
діяльності та безпеки. 

  2.  Психологічне  забезпечення  ефективності  та  безпечної  діяль-
ності.

  �.  Психологічна  характеристика  методів  обстеження  професійної 
придатності людини. 

  �.  Сучасні  методи  психодіагностики  і  прогнозу  діяльності  у  про-
фесійному відборі. 

  �.  Діагностика психічних станів. 
  6.  Підходи до дослідження темпераменту та акцентуацій характеру. 
  7.  Методи діагностики самосвідомості. 
  8.  Професійна орієнтація в системі профвідбору. 
  9.  Психологічні умови психічного і фізичного здоров’я осіб для ро-

боти в галузі охоронної діяльності та безпеки.
 10.  Функціональний стан організму та працездатність. 
 11.  Мотивація, мотиви і цілі в діяльності. 
 12.  Психофізіологічні процеси організму в періоди стомлення, пе-

ревтомлення,  нервово-психічного  напруження,  гіпокінезії,  де-
привації та моногонії. 

 1�.  Методики оцінювання індивідуальних якостей спеціаліста охо-
ронної діяльності та безпеки.
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 1�.  Вплив  факторів  умов  життєдіяльності  на  ефективність  про-
фесійної діяльності спеціалістів галузі охоронної діяльності та 
безпеки.

 1�.  Методики оцінювання індивідуальних якостей спеціаліста.
 16.  Методика оцінювання побічних показників працездатності спе-

ціалістів. 
 17.  Ергономіка як важливий чинник поліпшення умов праці.
 18.  Методи ергономічних досліджень, їх суть. 
 19.  Методики діагностування соціально-психологічних явищ та со-

ціальних відносин.
 20.  Методики  дослідження  міжособистісних  відносин  у  колек-

тивах. 
 21.  Психофізіологічні процеси організму в періоди стомлення, пе-

ревтомлення,  нервово-психічного  напруження,  гіпокінезії,  де-
привації та моногонії. 

 22.  Загальна характеристика професії та професіограма працівни-
ка охоронної структури.

 2�.  Професійне навчання. 
 2�.  Класифікація  шляхів  і  засобів  збереження  працездатності 

та безпечної діяльності спеціалістів. Загальноорганізаційні за-
ходи.

 2�.  Раціональний режим праці та відпочинку.
 26.  Соціально-психологічні феномени особистості у групі. 
 27.  Медико-біологічні  фактори  ефективності  професійної  діяль-

ності спеціалістів. Зміна біоритмів. 
 28.  Атестація  персоналу  як  компонент  соціально-психологічного 

забезпечення професійної діяльності. 
 29.  Мотивація і механізми психологічного захисту особистості. 
 �0.  Психологічні механізми розвитку мотивації спеціаліста галузі 

охоронної діяльності та безпеки.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

  1.  Психологія професійної діяльності працівника галузі охоронної 
діяльності та безпеки. 

  2.  Психологічне  забезпечення  ефективності  та  безпечної  діяль-
ності.

  �.  Психологічна  характеристика  методів  обстеження  професійної 
придатності людини. 
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  �.  Сучасні  методи  психодіагностики  і  прогнозу  діяльності  у  про-
фесійному відборі. 

  �.  Діагностика психічних станів. 
  6.  Підходи до дослідження темпераменту та акцентуацій характеру. 
  7.  Психодіагностика здібностей та інтелекту. 
  8.  Проективні методи дослідження особистості.
  9.  Методи діагностики мотиваційної сфери особистості. 
 10.  Методи діагностики самосвідомості. 
 11.  Професійна орієнтація в системі профвідбору. 
 12.  Організація психофізіологічного обстеження. 
 1�.  Характеристика методик професійного психологічного відбору.
 1�.  Психологічні умови психічного і фізичного здоров’я осіб для ро-

боти в галузі охоронної діяльності та безпеки.
 1�.  Психологічний  комфорт  як  умова  психічного  здоров’я  особис-

тості. 
 16.  Фізіологічні критерії здоров’я. 
 17.  Психофізіологічна характеристика вищої нервової діяльності та 

психічних явищ у процесі роботи. 
 18.  Функціональний стан організму та працездатність. 
 19.  Мотивація, мотиви і цілі в діяльності. 
 20.  Ціннісно-мотиваційні перетворення у процесі переживання. 
 21.  Бадьорість, увага. 
 22.  Свідомість і мислення. 
 2�.  Психіка і вегетатика. 
 2�.  Психофізіологічні процеси організму в періоди стомлення, пере-

втомлення, нервово-психічного напруження,  гіпокінезії,  депри-
вації та моногонії. 

 2�.  Адаптація і стрес, методи боротьби зі стресом. 
 26.  Фізичне  виховання  і  спорт  у  подоланні  негативних  наслідків 

стресу.
 27.  Методики оцінювання індивідуальних якостей спеціаліста охо-

ронної діяльності та безпеки.
 28.  Вплив  факторів  умов  життєдіяльності  на  ефективність  про-

фесійної  діяльності  спеціалістів  галузі  охоронної  діяльності  та 
безпеки.

 29.  Методики дослідження працездатності спеціалістів, їх суть. 
 �0.  Методики оцінювання індивідуальних якостей спеціаліста.
 �1.  Оцінювання та характеристика психофізіологічних якостей спе-

ціаліста. 
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 �2.  Методика оцінювання побічних показників працездатності спе-
ціалістів. 

 ��.  Ергономіка як важливий чинник поліпшення умов праці.
 ��.  Методи ергономічних досліджень. 
 ��.  Виявлення стилю саморегуляції діяльності.
 �6.  Методики діагностування соціально-психологічних явищ та со-

ціальних відносин.
 �7.  Методики дослідження міжособистісних відносин у колективах. 
 �8.  Методики для виявлення схильності до лідерства.
 �9.  Загальна характеристика професії та професіограма працівника 

охоронної структури.
 �0.  Закономірності та особливості праці спеціалістів. 
 �1.  Класифікація праці за ступенем важкості й напруженості. 
 �2.  Психофізіологія працездатності, навчання та поведінки. 
 ��.  Санітарно-гігієнічні умови та безпека праці. 
 ��.  Вимоги професії до особистості працівника. 
 ��.  Професійне навчання. 
 �6.  Протипоказання до навчання та професійної діяльності. 
 �7.  Психофізіологічна вартість охоронної діяльності. 
 �8.  Психофізіологічна класифікація діяльності спеціалістів.
 �9.  Психологічне  забезпечення  ефективності  та  безпечної  діяль-

ності.
 �0.  Фактори ефективної та безпечної діяльності спеціалістів галузі 

охоронної діяльності та безпеки. 
 �1.  Фактори безпеки праці. 
 �2.  Класифікація шляхів і засобів збереження працездатності та без-

печної діяльності спеціалістів. Загальноорганізаційні заходи.
 ��.  Відпочинок та виконання робочого циклу. 
 ��.  Раціональний режим праці та відпочинку.
 ��.  Соціально-психологічні феномени особистості у групі. 
 �6.  Методи  впливу  на  конфліктні  ситуації  в  колективі  охоронної 

структури.
 �7.  Комплексне психологічне забезпечення професійної діяльності. 
 �8.  Естетичні засади безпеки праці. 
 �9.  Проблема надійності професійної діяльності спеціалістів. 
 60.  Особливості умов та чинників впливу на надійність професійної 

діяльності.
 61.  Медико-біологічні  фактори  ефективності  професійної  діяль-

ності спеціалістів. Зміна біоритмів. 
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 62.  Характеристика  впливу  соціально-психологічних  факторів  на 
діяльність спеціалістів. 

 6�.  Роль у вивченні та формуванні відповідальності за забезпечення 
умов праці та професійної діяльності в галузі. 

 6�.  Форми і методи формування морально-правової, соціально-еко-
номічної,  організаційно-технічної  свідомості,  спрямованої  на 
ефективну діяльність.

 6�.  Науково-практичні  проблеми  закономірностей  та  особливості 
праці спеціалістів.

 66.  Атестація персоналу як компонент соціально-психологічного за-
безпечення професійної діяльності. 

 67.  Вивчення психологічного клімату в сім’ї, колективі. 
 68.  Мотивація і механізми психологічного захисту особистості. Пси-

хологічні механізми розвитку мотивації  спеціаліста  галузі  охо-
ронної діяльності та безпеки.
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