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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ ПРАВООХОРОНЦІВ ДО ДІЙ  

В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ 

Реформування правоохоронної системи в Україні є ло-
гічним продовженням розбудови держави. Масштаби та 
інтенсивність цих змін вражають, однак повністю не задо-
вольняють громадян. Злочинність, терористичні прояви, 
навіть масові звичайні побутові правопорушення здатні 
суттєво дестабілізувати життя в країні. Тому покращення 
правоохоронної системи є пріоритетним для України, і  
зупиняти або гальмувати зараз цей процес вкрай небез-
печно. 

Правоохоронна діяльність передбачає сукупність захо-
дів та засобів щодо забезпечення основних задач, і кожна 
складова системи потребує покращення. Охорона громад-
ського порядку, забезпечення особистої безпеки громадян, 
захист їх прав і свобод, законних інтересів, захист власно-
сті від злочинних посягань, запобігання правопорушенням 
та їх припинення, виявлення і розкриття злочинів, розшук 
осіб, які їх вчинили, забезпечення безпеки дорожнього руху 
є основною метою реформування [1, с. 66]. 
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У свою чергу, будь-яка діяльність неможлива без кад-
рового забезпечення та професійної підготовки особового 
складу. Підвищена відповідальність за результати своєї 
діяльності, високий ризик для особистого життя та здо-
ров’я, відсутність готового алгоритму дій для всіх можли-
вих ситуацій, великий спектр спеціальних знань та нави-
чок потребують підвищеної уваги до системи професійної 
підготовки саме правоохоронців. Важлива кожна складова 
цієї підготовки, але особлива роль приділяється службовій 
підготовці, яка проводиться на постійній основі.  

Службова підготовка – система заходів, спрямованих 
на закріплення та оновлення необхідних знань, умінь та 
навичок працівника поліції з урахуванням оперативної 
обстановки, специфіки та профілю його оперативно-
службової діяльності. Цей вид підготовки проводиться на 
місцях і враховує особливості несення служби саме в цій 
місцевості. Професійна підготовка правоохоронців вклю-
чає в себе адміністративно-правову, функціональну, вог-
неву та фізичну підготовку. Окремим напрямком підготов-
ки правоохоронців є підготовка до дій у надзвичайних та 
екстремальних ситуаціях. Якщо незадовільні знання та 
вміння працівників ОВС у штатній ситуації здатні знизити 
ефективність виконання задач, то при погіршенні опера-
тивної обстановки та в екстремальній ситуації повністю 
можливе припинення виконання поставленої задачі, поява 
втрат серед особового складу. Необхідно, враховуючи су-
часні умови проходження служби в поліції, посилити бойо-
ву підготовку поліцейських шляхом наближення навчання 
до умов практичної служби, проведення тренінгів, вивчен-
ня матеріалів розслідуваних кримінальних проваджень, 
участі в оперативно-розшукових та профілактичних захо-
дах територіальних органів поліції, залучення до навчання 
курсантів практичних працівників поліції [2, с. 98]. 

Професійна підготовка поліцейських має бути суттєво 
оновлена. Основною метою підготовки правоохоронців до 
діяльності є формування високого рівня готовності до дій в 
екстремальних ситуаціях. 

Враховуючи стресогенний характер професійної діяль-
ності, психологічна підготовка в МВС передбачає, за ре-
зультатами аналізу різноманітних нормативно-правових 
документів, вирішення низки завдань, а саме: 
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 сформувати новий, відповідний вимогам сучасності, 
всебічно розвинений, позитивно спрямований на успішну 
професійну діяльність тип особистості правоохоронця;  

 навчити працівників переборювати почуття страху; 

 орієнтуватися в незвичних обставинах;  

 виходити з тривалих стресових станів;  

 витримувати фізичні навантаження;  

 користуватися прийомами релаксації;  

 швидко приймати правильні рішення;  

 навчити працівників емоційно-вольовій регуляції;  

 позитивно мислити; розумітися у психічних станах; 

 надати допомогу працівникам у пізнанні своїх інди-
відуально-психологічних особливостей;  

 надати початкові знання з конфліктології; 

 навчити максимально використовувати свої психіч-
ні можливості в екстремальних умовах тощо.  

Можливо виділити три групи загальних методів психо-
логічного забезпечення готовності правоохоронців до дія-
льності:  

1) методи організації і здійснення діяльності;  
2) методи мотивації та стимулювання діяльності;  
3) методи діагностики, контролю і корекції діяльності, 

кожна з яких поділяється на групи часткових методів і 
прийомів психологічного забезпечення.  

Основними методами формування психологічної гото-
вності правоохоронців можуть виступити активні групові 
методи спілкування, які спрямовані на формування нави-
чок аналізу реальних ситуацій, ситуацій адаптації й вільно-
го впливу вербальними й невербальними засобами на по-
ведінку. Їх можна розділити на три блоки. Дискусійні ме-
тоди, які формують певну думку [3, с. 71]. 

Як об’єкт дискусійного обговорення можуть виступати 
не тільки спеціально сформовані проблеми, але й випадки 
із професійної діяльності. Бажана присутність ветеранів 
поліції. У той час, як ветеран розповідає про свій досвід, 
свої почуття, він дає можливість молодим співробітникам 
визначити свої реакції й порівняти їх з реакціями інших 
слухачів; у період бесіди новачок шукає шляхи керування 
ситуацією (збігу з нею). 
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Дискусійні методи, на мою думку, можуть знайти ши-
роке поширення в практиці підготовки фахівців підрозді-
лів спеціального призначення МВС України.  

Ігрові методи, що використовуються, поділяються на 
операційні й рольові. Перші за своїми психологічними па-
раметрами (мотивація, участь інтелектуальних ресурсів, 
емоційне забарвлення) аналогічні методам аналізу пробле-
мних ситуацій, але мають сценарій, у який закладений ал-
горитм «правильності» і «неправильності» прийнятого рі-
шення, що дає фахівцеві можливість бачити вплив своїх 
рішень на майбутні події [4, с. 154]. 

В умовах рольової гри індивід зіштовхується з необхід-
ністю змінити свої установки, при цьому створюються 
умови для формування нових, більш ефективних комуніка-
тивних навичок. 

Розвиток психологічної готовності у школах і навчаль-
них закладах підготовки поліцейських кадрів різних країн 
здійснюється не тільки в ході різного роду занять, але й у 
межах спеціальних курсів. Дана підготовка не обмежена 
лише окремим курсом по забезпеченню психологічними 
знаннями, по формуванню заданих умінь, навичок і якос-
тей. При поширенні численних програм психологічної під-
готовки психологія інтегрується в цілі, зміст, організацію й 
методи підготовки. Сама концепція професійної підготов-
ки стає психологічною. 
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