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– занурення дитини в атмосферу довіри, поваги, взає-
морозуміння тощо; 

– подолання у дитини почуття власної неповноцінності, 
почуття провини, та формування адекватної самооцінки і 
життєвих навичок. 

Психологам необхідно пам’ятати, що дитина яка зазна-
ла насильства в сім’ї дуже чутлива і вимагає дбайливого, 
неосудного і уважного ставлення до себе. Фахівець має до-
помогти дитині виразити власні почуття і оволодіти здатні-
стю до самодопомоги в подоланні кризових ситуацій. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПРИ НАДЗВИЧАЙНОМУ 

СТАНІ 

В останні 10–15 років спостерігається тенденція підви-
щення екстремальності правоохоронної діяльності у зв’язку  
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зі значним зростанням активності і кримінальної витонче-
ності злочинців, групового бандитизму, організованій зло-
чинності, розвитком тероризму, зростанням числа ситуа-
цій, в яких активно використовується зброя та ін.. Останнє 
призвело до підвищення ролі і розвитку такого виду право-
охоронної діяльності, як службово-бойова діяльність. Вра-
ховуючи те, що діяльність органів Національної поліції 
завжди пов’язана з динамікою, різкими змінами, великим 
фактором ризику, непередбачуваними ситуаціями, що 
завжди є не прогнозованими, вони повинні завжди бути 
готовими до них і чітко, рішуче діяти в певних умовах. 

Для розгляду даного питання слід визначити поняття 
надзвичайного стану. Відповідно до Закону України «Про 
правовий режим надзвичайного стану» надзвичайний 
стан – це особливий правовий режим, який може тимчасо-
во вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при 
виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або при-
родного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що 
призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних 
втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян, або 
при спробі захоплення державної влади чи зміни консти-
туційного ладу України шляхом насильства і передбачає 
надання відповідним органам державної влади, військо-
вому командуванню та органам місцевого самоврядування. 

Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцево-
стях вводиться Указом Президента України, який підлягає 
затвердженню Верховною Радою України протягом двох 
днів з моменту звернення Президента України. Надзви-
чайний стан може бути введений в разі: 1) виникнення 
особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру (стихійного лиха, катастроф, особ-
ливо великих пожеж, застосування засобів ураження, пан-
демій, панзоотій тощо), що створюють загрозу життю і 
здоров’ю значних верств населення; 2) здійснення масових 
терористичних актів, що супроводжуються загибеллю лю-
дей чи руйнуванням особливо важливих об’єктів життєза-
безпечення; 3) виникнення міжнаціональних і міжконфе-
сійних конфліктів, блокування або захоплення окремих 
особливо важливих об’єктів або місцевостей, що загрожує 
безпеці громадян і порушує нормальну діяльність органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування;  
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4) виникнення масових безпорядків, що супроводжуються 
насильством над громадянами, обмежують їх права і сво-
боди; 5) спроби захоплення державної влади чи зміни кон-
ституційного ладу України шляхом насильства; 6) масового 
переходу державного кордону з території суміжних дер-
жав; 7) необхідності відновлення конституційного право-
порядку і діяльності органів державної влади. 

Органи Національної поліції як складова частина сис-
теми державного управління, в умовах надзвичайного ста-
ну можуть наділятися додатковими повноваженнями для 
проведення заходів, необхідних для якнайшвидшої норма-
лізації обстановки, відновлення конституційного правопо-
рядку і законності, а також для ліквідації загрози безпеці 
громадян. 

На органи Національної поліції при надзвичайному 
стані покладаються обов’язки: 1) організація здійснення 
заходів щодо врятування людей, охорони їхньої безпеки, 
забезпечення публічного порядку, збереження майна у разі 
стихійного лиха, аварії, пожеж, катастроф та при ліквідації 
їх наслідків; 2) збереження високої бойової і мобілізаційної 
готовності органів внутрішніх справ і Національної гвардії; 
3) виконання усіх передбачених правовими нормами за-
вдань і заходів щодо забезпечення режиму надзвичайного 
стану в разі його оголошення на території України або в 
окремих місцевостях. 

Тому при надзвичайних ситуація, які викликані яви-
щами соціального криміногенного і некриміногенного ха-
рактеру, явищами техногенного, природного і біологічного 
походження, потрібно звертати особливу увагу на те, щоб 
дане питання було організоване комплексно при участі 
певних структур, таких як: Служба безпеки України, Наці-
ональна гвардія, Збройні Сили, підрозділи цивільної оборо-
ни, взаємодія між якими чітко визначена постановою Ка-
бінету Міністрів України від 04.01.2014 № 11 [1], наказом 
МВС України від 31.10.2016 № 1129 [2] та наказом МВС 
України від 22.08.2016 № 859 [3]. 
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ПЕРЦЕПТИВНА ФУНКЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО 
СПІЛКУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ 

Однією з характерних особливостей людини як суспі-
льної істоти є потреба в спілкуванні та взаємодії з іншими 
людьми. Спілкування належить до базових категорій пси-
хологічної науки, а саме є провідною умовою соціалізації  
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