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T`ORLO O. I. SOME ISSUES OF IMPROVING THE METHODOLOGY OF 

TEACHING TACTICS AND SPECIAL TRAINING IN THE ASPECT OF REFORMING 

THE LAW ENFORCEMENT SYSTEM IN UKRAINE  

The article contains the discussion about the problems of reforming the law enforcement system 

of Ukraine as a prerequisite of professional training of future police officers.  

The relevance of interactive methods of teaching ‗tactical and special training‘ is proved. 
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ПСИХОЛОГІЧНА ТА ІНШІ ВИДИ ЗАХИЩЕНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ 

Питання професійної захищеності працівників поліції є одним із важливіших питань, без 

якого неможливо виконання ними в повній мірі своєї професійної діяльності. 
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У період сучасної епохи однією з відмітних рис і підвищення ролі людського 

чинника, зростання значення всіх проблем, пов'язаних з людиною, тому що мир, у якому 

ми живемо, стає з кожним роком усе складніше, збільшується потік інформації, ростуть 

навантаження на психіку людини, і тим, що сама - людина, якщо можна так сказати, стає 

складнішою. Відбувається це в силу об'єктивних причин, а саме, тому що більш складні й 

відповідальні завдання доводиться вирішувати людині, та чим в більш складну систему 

міжособистісних, суспільних відносин він включений, чим більше чинників йому 

доводиться враховувати у своїй діяльності - тим більше багатомірним і багаторівневим 

повинні бути й стають його мислення й сприйняття, його світогляд. Збільшується 

значення особистого внеску людей, особистого досвіду. Підвищується й особиста 

відповідальність, абазом із цим і значення самої особистості, людської індивідуальності. 

Сучасна людина не терпить знеособленості й зрівнялівки, вона 

включається в суспільний процес не просто в силу необхідності, а свідомо. Отже, така 

людина вимагає й особливого, дбайливого відношення до себе, індивідуального, в 

прямому повному змісті цього слова, підходу.  

 Людина стає особистістю, виступаючи як активний суб‘єкт індивідуалізованих ним 

самим систем суспільних відносин психологічною спільністю, що володіє не тільки 

соціальною й, з іншими членами суспільства, але також соціальною і психологічною 

унікальністю відтворення себе у своїх творіннях і в бутті інших людей [3]. 

 Умовою прогресивного розвитку особистості виступає проблемна, особистісно-

значуща, цікава людині успішна діяльність [4]. 

Розгляд категорії особистості як філософського поняття є недостатнім для 

розуміння проблеми особистості працівника системи правопорядку МВС в його 

професійній діяльності.  
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Індивід, з погляду психології, виступає як активний суб'єкт своєї діяльності й свого 

внутрішнього суб'єктивного миру, який шляхом творчої реорганізації власних реальних, 

психічно опосередкованих діяльних взаємин з миром змінює свою свідомість, мир своїх 

переживань. 

Свідомість людини породжується й формується як психологічний механізм 

включення індивідуального буття в життя суспільства. Життя всякого індивіда із самого 

початку виступає як індивідуальний спосіб перетворення йподальшого розвитку 

суспільної сутності [2]. 

 Процеси демократизації в Україні потребували реформування в першу чергу, 

системи правопорядку МВС. Тому 07.03.15р. був затверджений Закон України «Про 

Національну поліцію України». Цей Закон відповідно до Конституції України та законів 

України визначає поняття, принципи, основні завдання Національної поліції, організацію, 

повноваження, порядок діяльності, умови проходження служби в Національній поліції та 

відповідальність її працівників. 

Національна поліція (далі - поліція) в Україні - державний правоохоронний орган, 

діяльність якого спрямована на реалізацію державної політики у сфері: захисту прав, 

свобод і законних інтересів громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства 

(надалі - громадян, осіб); захисту об'єктів права власності; протидії злочинності; охорони 

громадського порядку та забезпечення громадської безпеки. Працівник поліції - 

громадянин України, який перебуває на службі в Національній поліції, має присвоєне в 

установленому порядку спеціальне звання, займає відповідну посаду, здійснює 

встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов'язані з реалізацією завдань 

та виконанням функцій покладених на поліцію [1]. 

Поліція виконує: профілактичну, адміністративну, оперативно - розшукову, 

кримінально-процесуальну, виконавчу, охоронну функції. 

Основними завданнями поліції є: 

- забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних 

інтересів;  

- захист власності від злочинних посягань;  

- запобігання правопорушенням та їх припинення, вжиття заходів до усунення 

причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень;  

- охорона громадського порядку і забезпечення громадської безпеки;  

- запобігання та припинення насильства в сім'ї, дитячої безпритульності та 

правопорушень серед дітей; виявлення і розкриття злочинів. 

Професійна захищеність працівника, передусім, полягає у звільненні його від 

необхідності особисто вирішувати комплекс проблем, що безпосередньо впливають на 

безпеку, розв‘язання яких перебуває за межами його реальних можливостей або 

компетентності. 

Професійна захищеність працівника  системи правопорядку МВС України 

складається з таких елементів: 

- правова захищеність – відповідність правової та нормативної бази об‘єктивним 

умовам та завданням оперативно-службової діяльності; 

- соціальна захищеність – наявність соціальних гарантій працівника  системи 

правопорядку МВС України обов‘язкове страхування. медичне обслуговування, 
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відповідні побутові умови для праці та відпочинку під час тривалих чергувань тощо) та 

формування позитивного іміджу професійної діяльності; 

- психологічна захищеність – сформований стан психологічної готовності до дій у 

психологічно складних та екстремальних умовах, здійснення профілактики негативних 

наслідків психотравмуючих впливів та професійної деформації, наявність відповідних 

знань і навичок безпечної професійної діяльності, створення позитивного соціально-

психологічного клімату та керованих службових і особистісних взаємин у колективі; 

- організаційна захищеність – забезпечення організаційно-управлінськими 

заходами згідно з чинним законодавством; 

- економічна захищеність – можливість задоволення матеріальних потреб 

працівника та членів його сім‘ї; 

- фізична захищеність – уміння застосовувати заходи протидії злочинним 

зазіханням на життя та здоров‘я (фізичний розвиток, володіння прийомами рукопашного 

бою тощо); 

-  технологічна захищенність – наявність і запровадження в практичну діяльність 

працівників органів внутрішніх справ технологій, що забезпечують найменший ризик при 

виконанні службових завдань. 

Науково обґрунтована реалізація правового, економічного, матеріально-технічного, 

технологічного елементів професійної захищеності працівників системи правопорядку 

покладена на відповідні державні інституції (Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів 

України,  МВС України та ін.). 

Керівники підрозділів  системи правопорядку МВС України для ефективного 

вирішення питань професійної захищеності працівників повинні: 

- здійснювати результативні контакти з державними органами (утому числі з 

іншими правоохоронними органами), громадськими організаціями та об‘єднаннями, 

засобами масової інформації, населенням із метою забезпечення більш високого рівня 

професійної захищеності й безпеки працівників; 

- мобілізувати наявні економічні й матеріально-технічні можливості для 

підвищення рівня професійної захищеності й безпеки; 

- аналізувати організаційно-правові та соціально-економічні умови здійснення 

службової діяльності й чинники, що визначають реальний рівень професійного ризику; 

- приймати спеціальні управлінські рішення з метою підвищення рівня 

професійної захищеності й безпеки; 

- формувати та подавати пропозиції у відповідні державні структури щодо 

підвищення рівня захищеності й безпеки працівників, забезпечувати впровадження 

науково-практичних розробок із зазначеної проблеми; 

- у системі бойової, службової та професійно-психологічної підготовки 

організувати навчання працівників стратегії, тактиці та засобам забезпечення особистої 

безпеки. 

Але будь-які організаційно-правові, матеріально-технічні, управлінські та інші 

заходи не можуть бути ефективними без усвідомлених і цілеспрямованих зусиль самих 

працівників системи правопорядку щодо забезпечення свого соціально-психологічного 

благополуччя і особистої безпеки. 
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ЧУХРАЕВА А. В. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ДРУГИЕ ВИДЫ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКА ПОЛИЦИИ 

Вопросы профессиональной защищенности сотрудников полиции является одним из 

важнейших вопросов, без которого невозможно выполнение ими в полной мере своей 

профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: сотрудник полиции, закон, профессиональная деятельность, 

защищенность, задачи. 

CHUHRAEVA A. V. PSYCHOLOGICAL AND OTHER TYPES OF PROTECTION THE 

PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE POLICE OFFICER 

The issue of professional police protection is one of the most important ones, which is essential 

for the performance of its fully professional duties. 

Keywords: police, law, professional activities, protection, and tasks. 

 

УДК 159.953.5 

 

І. О. ШИНКАРЕНКО,  

кандидат психологічних наук, доцент кафедри філософії та політології  

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

 

РОЛЬ ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ В СИСТЕМІ 

ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

У роботі розглядається проблема професійно-психологічної підготовки в системі 

професійної майстерності. Аналізуються шляхи та методи проведення тренінгових 

психологічних технологій у роботі з майбутніми поліцейськими. 

Ключові слова: професійна майстерність, тренінг, психорегулюючі тренування, 

психотехнічна гра. 

 

Діяльність співробітників органів внутрішніх справ здійснюється в умовах, 

складовим і важливим аспектом яких об‘єктивно виступають психологічні реалії. 

Ігнорування психологічного аспекту або його некомпетентне врахування знижують 

ефективність дій співробітника. 

Уміння розібратися в усій гаммі психологічних відбитків та залежностей своєї 

роботи характеризують рівень професійної майстерності співробітників  органів 


