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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПЕРВИННІЙ ПІДГОТОВЦІ ТА 

ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 
 
 У рамках реформування системи органів внутрішніх справ України 

триває розробка методологічної та методичної бази первинної підготовки 
та підвищення кваліфікації працівників поліцейських різних структурних 
підрозділів. Створено систему тренінгової підготовки та перепідготовки, 
що базується на міжнародних стандартах толерантного, доброзичливого 
ставлення поліцейського до пересічного громадянина. Психологічна 
енциклопедія, розглядаючи компетентність з позиції рівня кваліфікації 
фахівця, приділяє увагу трьом аспектам. Перший відноситься до ступеня 
оволодіння необхідними навичками; другий − до юридичної 
відповідності; третій – до питання професійного досвіду [2].  

 Метою даного дослідження є проаналізувати особливості 
формування комунікативної компетенції та компетенції толерантності 
при первинній підготовці патрульних поліцейських (слухачів) та 
підвищенні кваліфікації дільничних офіцерів поліції (далі ДОП). 
У програми тренінгових занять обох груп порівнянь включені дисципліни 
«Ефективна комунікація» та «Толерантність і недискримінація в роботі 
поліцейських».  

 Мета курсу «Ефективна комунікація» розглядається як опанування 
навичок ефективної комунікації, вміння використовувати мовні й 
позамовні засоби у службовій діяльності офіцера поліції. Прикметно, що 
вступом до викладу методичного матеріалу слугує цитата патрульного 
поліцейського міста Київ Євгена Зборовського: «Якою б не була причина 
спілкування з поліцією (ДТП, просто знайомство із мешканцями району) 
у 95% обидві сторони розходяться з посмішками і хорошим настроєм. 
(Хоча, дехто і з протоколом)». Отже, у цілому, як при підготовці 
патрульних офіцерів, так і при підвищенні кваліфікації ДОП, йдеться про 
формування теоретичних уявлень та напрацювання практичних навичок 
встановлення психологічного контакту, досягнення особистісної 
ефективності при обміні інформацією, поведінці у конфліктній взаємодії, 
запобіганням маніпуляціям тощо.  

 Толерантність особистості проявляється в її суспільній діяльності, 
що спрямована на соціально значимий результат. Тому накопичення 
досвіду роботи, де особистість може найбільш яскраво проявити свою 
толерантність, стає невід’ємною частиною процесу підготовки 
поліцейського. У сучасній практиці існує усвідомлення необхідності 
напрацювання компетентності толерантності на етапі професійного 
навчання курсантів ВНЗ МВС [1, с. 178].  
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 У межах підготовки працівників поліції проблеми толерантного 
ставлення для обох груп порівняння видаються досить новими. Однак у 
процесі тренінгової роботи з ДОП, досить яскраво проявляються 
професійні стереотипи, пов’язані із представниками певних етнічних 
меншин, кримінальних груп тощо.  

 На перший погляд співставлення програм здається подібним. 
Водночас існують принципові відмінності. Особливістю навчання 
патрульних є окремий блок, присвячений опитуванню та профілактичним 
заходам при спілкуванні з неповнолітніми. Як засвідчує практика, ця 
група громадян найбільшою мірою турбує слухачів та викликає дійсні 
труднощі при проведенні практичних занять. У 2016 р. при проведенні 
занять з майбутніми патрульними м. Суми були залучені учні 9 класів 
ЗОШ № 5, що дозволило у більш реалістичній формі відпрацювати 
навички проведення опитування підлітків.  

 Особливу роль даного співставлення відіграє суттєво відмінний 
психологічний портрет груп порівняння, рівень особистісної та 
професійної готовності слухачів та поліцейських. До первинної 
підготовки патрульних залучені особи віком до 35 років з різноплановим 
попереднім професійним та життєвим досвідом, чим частково обумовлена 
висока мотивованість до навчання та здатність до дивергентного 
мислення, особиста зацікавленість в обговоренні широкого кола питань. 
Серед слухачів найбільш ефективними груповими тренінговими вправами 
можна вважати роботу у міні-групах, що дозіоляє проявити себе якомога 
більшій кількості осіб.  

 На відміну від ситуації первинної підготовки, дільничні офіцери 
поліції переважно представлені досвідченими працівниками, які успішно 
пройшли переатестацію. На час підвищення кваліфікації вони 
характеризуються зовнішньою мотивацією, стереотипністю мислення, 
прагненням довести власну професійну ідентичність, що детермінує 
внутрішній спротив розширенню компетеностей. Водночас у групах ДОП 
переважають працівники, які на підсвідомому, інтуїтивному рівні вже 
мають відповідні знання та навички, тому більш успішними вважаємо 
групові форми роботи під впливом лідерів, здатних проявити власні 
комунікативні досягнення.  

 Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що підготовка та 
перепідготовка працівників поліції вимагає формування компетентності 
толерантності та комунікативної, що вимагає врахування професійних та 
особистісних відмінностей учасників.  
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ПРОФІЛАКТИКА ДЕФОРМАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

СВІДОМОСТІ ПРОКУРОРІВ 
 

 Виконання покладених на прокуратуру завдань потребує від її 
працівників високого професіоналізму, неупередженості, чесності, 
порядності та здатності протистояти намаганням неправомірного впливу 
на їхню службову діяльність [1]. Саме такі вимоги до прокурора ставить 
сучасне суспільство та чинне законодавство.  

 Як засвідчило експертне опитування одним із чинників, які 
перешкоджають ефективній реалізації покладених на прокурора завдань є 
професійна деформація, яка призводять до упередженості, надмірної 
категоричності, завищеної самооцінки, емоційного виснаження, 
спотвореного сприйняття і тлумачення поведінки осіб, які входять до 
сфери професійних інтересів прокурора тощо.  

 З огляду на причини виникнення професійної деформації, її 
відкриту та приховану форми прояву варто безупинно профілактично 
впливати. Так, до числа напрямів такого впливу необхідно віднести 
насамперед: 

- формування в кожного суб’єкта прокурорської діяльності активної 
життєвої позиції, ділових якостей, почуття необхідності безперервного 
самовдосконалення, компетентності, свідомого ставлення до праці та її 
результатів[3]; 

- запровадження, удосконалення і активне сприяння роботі 
психологічної служби в органах прокуратури, на яку покласти завдання із 
забезпечення виконання функцій психологічної діагностики, корекції, 
профілактики, освіти, консультування [5]; 


