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психологічної підготовки поліцейських Національної поліції України. Аналізується вітчизняний і
зарубіжний досвід організації і проведення психологічної підготовки поліцейських, результатом
якої має бути високий рівень мотивації професійної діяльності поліцейських, формування
здатності успішно протидіяти стресовим чинникам, конфліктам та іншим факторам ризику,
розвиток професійно важливих індивідуально-психологічних якостей. Наводяться пропозиції
щодо розробки нормативних документів для організації і здійснення професійної психологічної
підготовки поліцейських Національної поліції України.
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Постановка проблеми. В умовах заго-

сійної підготовки поліцейських до службової

стрення криміногенної ситуації в державі осо-

діяльності. Досвід передових зарубіжних кра-

бливого значення набувають питання профе-

їн свідчить про те, що ефективна професійна
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підготовка правоохоронців обов’язково пе-

ліції, не менш важливо постійно розвивати і

редбачає психологічну складову. Ефективний

вдосконалювати різні компоненти психологі-

поліцейський має не тільки володіти спеціа-

чної готовності поліцейських до діяльності у

льними професійними знаннями й уміннями,

процесі здійснення спеціальної професійної

а й бути психологічно готовим до дій в особ-

психологічної їх підготовки [4, с. 25; 5, с. 54].

ливих і екстремальних умовах, комунікації з

Проте діюча законодавча і нормативно-

різними категоріями громадян, застосування

правова база діяльності Національної поліції

фізичної сили і спецзасобів, швидкого реагу-

України не дозволяє у повній мірі реалізувати

вання на події в умовах дефіциту часу й ризи-

актуальні завдання професійної психологіч-

ку тощо[4-10].Тому важливим напрямом під-

ної підготовки поліцейських. Аналіз нормати-

вищення ефективності функціонування пра-

вно-правової бази і останніх досліджень, при-

воохоронного органу є забезпечення психоло-

свячених питанням професійної підготовки

гічної підготовки поліцейських до умов про-

поліцейських та психологічної роботи в Наці-

фесійної діяльності. Наразі не напрацьовано

ональній поліції України, показує, що голов-

власного досвіду щодо професійної психоло-

ними документами, які регламентують питан-

гічної підготовки поліцейських до діяльності;

ня організації та проведення професійної та

поки що не розроблено відповідне норматив-

службової підготовки поліцейських, є Закон

но правове забезпечення такої підготовки по-

України від 02.07.15 «Про Національну полі-

ліцейських. В Законі України «Про Націона-

цію», Постанова Кабінету Міністрів України

льну поліцію» нічого не говориться про сис-

від 28.10.2015 № 877 «Про затвердження По-

тему професійної (у тому числі, психологіч-

ложення про Національну поліцію», а також

ної) підготовки поліцейських.

Наказ МВС України від 26.01.16 «Про затвер-

Аналіз останніх досліджень і публі-

дження Положення про організацію службо-

кацій. Дослідження багатьох авторів показу-

вої підготовки працівників Національної по-

ють, що поліцейському потрібно мати необ-

ліції України» [1-3]. Вітчизняні науковці на-

хідні для роботи професійно важливі індиві-

дають великого значення розробці проблема-

дуально-психологічні якості, серед яких особ-

тики психологічної підготовки поліцейських і

ливо важливими є сила і лабільність нервової

проблем психологічного забезпечення діяль-

системи, сміливість, стресостійкість, комуні-

ності МВС. Проведено чимало наукових дос-

кабельність, лідерські якості, достатньо висо-

ліджень і розроблено навчально-методичні,

кий інтелект і креативність тощо. Подібні ін-

практичні посібники і рекомендації для полі-

дивідуальні особливості необхідно врахову-

цейських, керівників підрозділів поліції, пси-

вати при професійному відборі кадрів до по-

хологів і працівників кадрових апаратів, які
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спрямовані на здійснення психологічного за-

ду діяльності поліції.

безпечення діяльності Національної поліції.
Так,

вітчизняні

В.

Г.

науковці

Барко,

напрямів вдосконалення психологічної підго-

Клименко,

товки працівників Національної поліції Украї-

В. О. Криволапчук, Л. А. Кирієнко, Ю. В. Ко-

ни, як важливої умови підвищення ефективно-

тляр, В. О. Лефтєров, В. П. Остапович,

сті діяльності поліції.

Бабенко,

І.

(В.
В.

І.

Метою статті є розкриття можливих

І. І. Пампура, Н. В. Ярема, С. І. Яковенко,

Виклад основного матеріалу та ре-

О. М. Цильмак та інші) за останні роки прове-

зультатів дослідження. Як зазначалось вище,

ли наукові дослідження і підготували видання

головними документами, які регламентують

за актуальною тематикою, пов’язаною з роз-

проведення професійного навчання поліцей-

витком професійно-психологічної готовності

ських є Закон України «Про Національну по-

поліцейських до службової діяльності; форму-

ліцію»; Постанова Кабінету Міністрів Украї-

ванням психологічної та фізичної готовності

ни «Про затвердження Положення про Націо-

особистості до дій в екстремальних ситуаціях;

нальну поліцію»; Наказ МВС України «Про

забезпеченням психологічного здоров’я праці-

затвердження Положення про організацію

вників Національної поліції; психологічним

службової підготовки працівників Національ-

забезпеченням працівників ОВС та військово-

ної поліції України».

службовців Національної гвардії – учасників

Розглянемо, в якій мірі зазначені пра-

антитерористичної операції; використанням

вові документи сприяють вирішенню завдань

психотехнологій у практиці підготовки особо-

професійної психологічної підготовки полі-

вого складу правоохоронних органів; вивчен-

цейських.

ням психологічних аспектів спілкування з

Статтею 72 Закону України «Про Наці-

особами, які мають намір скоїти суїцид; дослі-

ональну поліцію» передбачено, що професій-

дженням дій працівників патрульної поліції

не навчання поліцейських включає у себе де-

при виїздах на виклики тощо [4-8]. На замов-

кілька видів, а саме: 1) первинну професійну

лення ДКЗ НПУ МВС України науковці ДНДІ

підготовку; 2) підготовку у вищих навчальних

МВС України наразі розробляють наукову

закладах із специфічними умовами навчання;

проблематику

ефективності

3) післядипломну освіту; 4) службову підгото-

управлінської діяльності керівників підрозді-

вку як систему заходів, спрямованих на закрі-

лів Національної поліції, професійного психо-

плення та оновлення необхідних знань, умінь

логічного відбору поліцейських і керівників

та навичок працівника поліції з урахуванням

поліцейських підрозділів, створення методич-

оперативної обстановки, специфіки та профі-

ного інструментарію психологічного супрово-

лю його оперативно-службової діяльності.

підвищення
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Стаття 73 Закону − «Первинна профе-

них дисциплін, пов’язаних з ефективною ко-

сійна підготовка» − визначає, що поліцейські,

мунікацією, стресостійкістю поліцейських то-

які вперше прийняті на службу в поліції, з ме-

що.

тою набуття спеціальних навичок, необхідних

Постановою Кабінету Міністрів Украї-

для виконання повноважень поліції, зобов’яза-

ни «Про затвердження Положення про Націо-

ні пройти первинну професійну підготовку за

нальну поліцію» передбачено, що Національ-

відповідними

програмами

на поліція, відповідно до покладених на неї

(планами), затвердженими Міністерством вну-

завдань, організовує систему психологічного

трішніх справ України.

забезпечення поліцейських та працівників На-

навчальними

Стаття 74 Закону − «Підготовка полі-

ціональної поліції та забезпечує її функціону-

цейських у вищих навчальних закладах із спе-

вання. Проте до цього часу не прийнято відпо-

цифічними умовами навчання» − передбачає,

відних нормативних документів, які б закріп-

що до вищих навчальних закладів із специфіч-

лювали принципи організації, завдання, функ-

ними умовами навчання, які здійснюють під-

ції, структуру, форми і методи діяльності слу-

готовку поліцейських, можуть бути зараховані

жби психологічного забезпечення Національ-

громадяни України, яким станом на 31 грудня

ної поліції.

року вступу виповниться 17 років.

Наказом МВС України від 26.01.16

Стаття 75 Закону − «Післядипломна

№ 50 затверджено Положення про організа-

освіта поліцейських» − визначає, що для полі-

цію службової підготовки працівників Націо-

цейських є обов’язковою також післядиплом-

нальної поліції України. Останнє визначає ви-

на освіта, яка здійснюється на загальних заса-

ди службової підготовки, до яких належать:

дах, визначених Законом України "Про вищу

функціональна підготовка − комплекс

освіту" і складається з: 1) спеціалізації; 2) пе-

заходів, спрямований на набуття і вдоскона-

репідготовки;

лення поліцейським знань, умінь та навичок у

3)підвищення

кваліфікації;

4) стажування. Згідно із Законом, післядипло-

сфері

нормативно-правового

забезпечення

мна освіта поліцейських може здійснюватися

службової діяльності, необхідних для успіш-

безпосередньо в підрозділах поліції або в нав-

ного виконання ним службових обов’язків;

чальних закладах, у тому числі на договірних

загальнопрофільна підготовка − ком-

умовах. Перші три види професійного навчан-

плекс заходів, спрямованих на набуття і вдос-

ня здійснюються вищими навчальними закла-

коналення поліцейським умінь та навичок

дами зі специфічними умовами навчання

практичного застосування теоретичних знань

МВС України, навчальними планами і програ-

щодо формування готовності до дій у ситуаці-

мами яких передбачено вивчення психологіч-

ях різних ступенів ризику, а також надання
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домедичної допомоги в процесі виконання

чає «набуття і вдосконалення психологічної

службових завдань;

готовності поліцейських до дій у ситуаціях

тактична підготовка − комплекс захо-

різних ступенів ризику»; «набуття та вдоско-

дів, спрямований на набуття і вдосконалення

налення поліцейських навичок щодо форму-

поліцейським навичок практичного застосу-

вання морально-психологічної стійкості до

вання теоретичних знань щодо правильного

виконання службових завдань в особливих

оцінювання конкретних подій з подальшим

умовах». Проте, зазначеним Положенням не

прийняттям правомірних рішень та психологі-

визначено форми, методи, технології та засо-

чної готовності до дій у ситуаціях різних сту-

би вирішення завдань, пов’язаних з психологі-

пенів ризику;

чною складовою службової підготовки полі-

вогнева підготовка − комплекс заходів,

цейських.

спрямований на вивчення поліцейським основ

Таким чином, як видно з аналізу змісту

стрільби з вогнепальної зброї, правомірного її

Закону, Постанови Кабінету Міністрів та По-

застосування (використання) та вдосконален-

ложення, психологічному забезпеченню діяль-

ня навичок безпечного поводження з нею,

ності Національної поліції наразі не приділя-

швидкісної та влучної стрільби по нерухомих

ється належної уваги. Важливі питання, пов’я-

і рухомих цілях, з різних положень, в обмеже-

зані із неохідністю озброєння поліцейських

ний час, в русі тощо;

розвиненими психологічними навичками підт-

фізична підготовка − комплекс заходів,

римання емоційної стійкості, протистояння

спрямований на формування та вдосконалення

стресам, удосконаленню комунікації і встано-

рухових умінь і навичок, розвиток фізичних

вленню психологічного контакту з громадяна-

якостей та здібностей поліцейського з ураху-

ми, оптимізації соціально-психологічного клі-

ванням особливостей його професійної діяль-

мату в колективах підрозділів, протидії служ-

ності.

бовим зловживанням та корупції в діяльності
Деякі види, наприклад, вогнева і такти-

поліції тощо зараз належним чином не вирі-

чна підготовки, передбачають психологічну

шуються через відсутність їх нормативно-

складову. Так, у розглядуваному Положенні

правового врегулювання.

зафіксовано, що «заняття з вогневої підготов-

Вважаємо, що з метою докорінного по-

ки організовуються та проводяться в навчаль-

ліпшення якості психологічної підготовки і

них групах за місцем служби, на навчальних

психологічної роботи в підрозділах Націона-

зборах з обов’язковим урахуванням рівня

льної поліції України доцільно доповнити пе-

підготовленості

якостей

релік видів службової підготовки, зафіксова-

поліцейських». Тактична підготовка передба-

них у Положенні про організацію службової

і

психологічних
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підготовки працівників Національної поліції

навичок, відповідних вимогам професійної

України, затвердженому Наказом МВС від

діяльності, г) особистісний – комплекс профе-

26.01.16 № 50, таким видом, як професійна

сійно важливих індивідуально-психологічних

психологічна підготовка поліцейських. Досвід

якостей, необхідних для виконання професій-

діяльності поліцій зарубіжних країн свідчить

ної діяльності.

про те, що остання являє собою комплекс ор-

Достатня розвиненість цих компонен-

ганізаційних і психологічних заходів, спрямо-

тів та їх цілісна єдність забезпечує високий

ваних на формування і розвиток у поліцейсь-

рівень готовності людини до активної, само-

ких професійно важливих якостей. Професій-

стійної, творчої професійної діяльності. Недо-

на психологічна підготовка має на меті розви-

статня їх розвиненість свідчить про незавер-

ток загальних і спеціальних професійних здіб-

шеність процесу формування готовності, про

ностей, знань і умінь поліцейських і форму-

його середній чи низький рівень.

вання системної якості поліцейського – психо-

Професійна психологічна підготовка

логічної готовності особистості до професій-

поліцейського − тривалий процес, який почи-

ної діяльності. Саме психологічна готовність є

нається на етапі початкової професійної підго-

кінцевим результатом психологічної підготов-

товки і продовжується у ході всієї професійної

ки і являє собою стійкий довготривалий стан

діяльності. Програми психологічної підготов-

особистості, який характеризується мобіліза-

ки поліцейських, зазвичай, розробляються на-

цією усіх психофізіологічних ресурсів органі-

уковцями, безпосередню психологічну підго-

зму, наявністю комплексу мотивів, знань,

товку здійснюють практичні психологи під-

умінь, навичок та індивідуальних якостей, які

розділів поліції та керівники у ході психологі-

забезпечують ефективність виконання певної

чного супроводу навчання та професійної дія-

діяльності. Психологічна готовність є переду-

льності поліцейських [8; 9; 10]. Професійна

мовою будь-якої цілеспрямованої діяльності,

психологічна підготовка має реалізуватись

її регуляції, стійкості та ефективності. В стру-

шляхом проведення навчальних, практичних

ктурі психологічної готовності до професійної

занять з використанням інтерактивних техно-

діяльності традиційно виділяють наступні фу-

логій та методів навчання (тренінгів, ділових

нкціонально взаємозалежні компоненти: а)

ігор, психодрами, бренстормінгу, кейсів, відп-

мотиваційний – перелік мотивів до вибору і

рацювання смуг перешкод тощо). Така підго-

виконання професійних обов’язків та завдань,

товка передбачає участь психологів у прове-

б) когнітивний – система знань, необхідних

денні цільових інструктажів поліцейських, які

для успішного виконання професійної діяль-

направляються для несення служби в екстре-

ності, в) операціональний – наявність вмінь і

мальних умовах (зведені загони, що відряджа-
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ються до зони проведення АТО, залучаються

зації, планування та контролю системи психо-

до охорони публічного порядку при масових

логічного забезпечення, визначати принципи,

заходах тощо).

завдання, функції і напрями його здійснення,

У процесі професійної психологічної

методи, прийоми й засоби роботи, форми об-

підготовки важливо також забезпечити функ-

ліку, питання матеріально-технічного забезпе-

ціонування психотренінгових комплексів, ор-

чення, порядок взаємодії і повноваження пси-

ганізацію та проведення тренінгів з актуальної

хологів, керівників органів і підрозділів Наці-

для професійної діяльності поліцейських те-

ональної поліції, інших посадових осіб, задія-

матики, спрямованої на формування необхід-

них у реалізації завдань психологічної роботи.

них професійних, поведінкових та комуніка-

Висновки. Таким чином, наразі в Ук-

тивних навичок, готовності до дій у різномані-

раїні відсутня нормативно-правова база прове-

тних службових ситуаціях, практичне відпра-

дення професійної психологічної підготовки

цювання поліцейськими типових професійних

поліцейських. Тому видається актуальним за-

завдань. Важливим елементом такої роботи є

вданням розробка низки нормативно-правових

вивчення передового міжнародного досвіду

актів, якими були б урегульовані питання, по-

щодо ефективних форм та методів професій-

в’язані із організацією і проведенням такої

ної психологічної підготовки, впровадження

підготовки поліцейських. Вбачається доціль-

сучасних новітніх психологічних методів нав-

ним, у першу чергу, доповнити перелік видів

чання у практичну діяльність системи психо-

службової підготовки, зафіксованих у Поло-

логічного забезпечення Національної поліції.

женні про організацію службової підготовки

Також

розробити

працівників Національної поліції України, за-

«Комплексну програму організації і проведен-

твердженому Наказом МВС від 26.01.16 № 50,

ня професійної психологічної підготовки полі-

таким видом, як професійна психологічна під-

цейських Національної поліції України», яка б

готовка поліцейських. Також доцільно розро-

затверджувалась і впроваджувалась відповід-

бити «Комплексну програму організації і про-

ним Наказом МВС України і передбачала

ведення професійної психологічної підготовки

принципи організації, мету, завдання, методи і

поліцейських Національної поліції України»,

засоби її здійснення.

яка б затверджувалась і впроваджувалась від-

вважаємо

за

доцільне

Наостанок вважаємо за необхідне затвердити

у

встановленому

повідним Наказом МВС України. Важливим

порядку

нормативним документом, спрямованим на

«Положення про організацію системи психо-

покращання професійної психологічної підго-

логічного забезпечення Національної поліції

товки особового складу Національної поліції

України», яке має регулювати питання органі-

України може стати «Положення про ор-
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consists of several components: cognitive (a system of knowledge, necessary for successful professional activity); conative (a system of motives
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logical training is long process, that begins from

sonal (system of professionally important person-

elementary stage of professional training and continues during all professional activity of police

THE WAYS OF IMPROVEMENT OF
PROFESSIONAL PSYCHOLOGICAL
TRAINING OF UKRAINIAN NATIONAL
POLICE OFFICERS

officer. Professional psychological training implemented with the help of different educational
methods such as role plays, psychodrama, case
studies, brainstorming etc. The training foresees

ABSTRACT
The article is dedicated to discussion of
some questions connected with improvement of

participating of practical psychologists and con-

ducting of police service in extremal conditions.
An important task of training process is to pro-
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vide police officers with special training complexes with the purpose of development of re-

ПОЛИЦЕЙСКИХ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИЦИИ УКРАИНЫ

quired professional, behavioral and communicative skills and readiness to act in different police
service situations.
The authors underline that investigation of
international experience and methods of police
professional psychological training is an essential
component of this work. They strongly recommend in the article to create Complex program of
arrangement and realization of professional psychological training of police officers of National
police of Ukraine. The program might be established by appropriate order of Ministry of internal

affairs of Ukraine.
Key words: National police of Ukraine,
professional psychological training, psychological readiness, motivation, stress.

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов совершенствования профессиональной психологической подготовки
полицейских Национальной полиции Украины. Анализируется отечественный и зарубежный опыт организации и проведения психологической подготовки полицейских, результатом которой должен быть высокий уровень
мотивации профессиональной деятельности
полицейских,

формирование

способности

успешно противодействовать стрессам, конфликтам и другим факторам риска, развитие

профессионально

важных

индивидуально-

психологических качеств. Представлены предложения относительно разработки нормативных документов для организации и осуществления
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