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на	 місцях	 були	 створені	 органи,	 що	 відають	 Загальним	 військовим	 навчанням	 (Всевобуч).	
Відповідно	 до	 цих	 завдань	 керівництво	 спортивними	 клубами,	 товариствами	 й	 фізичним	
вихованням	 молоді	 було	 покладено	 на	 Всевобуч,	 який	 став	 першим	 радянським	 органом,	 що	
здійснював	 керівництво	 фізичною	 культурою	 й	 спортом	 у	 країні.	 Органи	 Всевобучу	 створили	
військово-спортивні	 клуби	 й	 гуртки	 при	 фабриках,	 заводах	 і	 навчальних	 закладах.	 Всевобуч	
заклав	 основи	 масового	 фізкультурного	 руху,	 при	 цьому	 був	 об’єднанням	 зі	 спеціальним	
призначенням:	готовити	не	тільки	спортсменів	але	і	витривалих	воїнів	[5,	с.	9].	

У	 жовтні	 1922	 р.	 V	 з’їзд	 РКСМ	 прийняв	 рішення,	 що	 зобов’язувало	 всі	 комсомольські	
організації	брати	активну	участь	у	діяльності	спортивних	гуртків,	які	повинні	створюватися	при	
підприємствах	 і	 мати	 матеріальну	 підтримку	 професійних	 спілок.	 Це	 здійснювалось	 шляхом	
сплати	вступних,	членських,	а	й	інколи	й	цільових	внесків.	Поряд	зі	створюваними	профспілками,	
гуртами	фізичної	культури	при	фабриках,	заводах,	установах	і	навчальних	закладах	ще	існували	
різні	старі	спортивні	ліги,	клуби,	яхт-клуби	й	товариства	[5,	с.	10].	

27.05.1923	 р.	 при	 ВЦВК	 була	 заснована	 Вища	 рада	 фізичної	 культури	 (ВРФК).	 Одночасно	
передбачався	 розпуск	 всіх	 старих	 спортивних	 союзів,	 товариств	 і	 ліг,	 тому	 що	 фізкультурні	
гуртки,	що	існували	в	ті	часи	були	нечисленні.	Відсутність	належної	матеріально-технічної	бази,	
кваліфікованих	керівників	й	інструкторів	гальмувало	розвиток	їхньої	діяльності	[5,	с.	10].	Тож	у	
1923	 роках	 за	 ініціативи	 народного	 комісара	 внутрішніх	 справ	 Ф.Е.	Дзержинського,	 який	 бажав	
об’єднання	 всіх	 спортивних	 гуртків	 та	 організацій,	 що	 існували	 при	 головному	 політичному	
управлінні,	було	засноване	перше	відомче	спортивне	товариство	«Динамо»,	що	вже	в	1924	році	у	
своєму	складі	мало	спортивні	організації	в	містах	всього	СРСР.	Наприклад,	в	цьому	ж	році	в	місті	
Харкові	 була	 створена	 Всеукраїнська	 рада	 пролетарських	 спортивних	 товариств	 «Динамо»,	 що	
була	 вищим	 органом	 керівництва	 розвитку	 фізичної	 культури	 в	 органах	 та	 військах	 головного	
політичного	управління	УРСР.		

Отже,	 правоохоронні	 органи	 досить	 сильно	 впливали	 на	 розвиток	 фізичної	 культури	
населення	 на	 території	 України	 в	 кінці	 ХІХ	 –	 початку	 ХХ	 сторіччя.	 До	 створення	 СРСР	 поліція	
видавала	дозволи	на	створення	спортивної	організації,	і	їх	статути	затверджувались	в	тому	числі	
і	в	міністерстві	внутрішніх	справ.	А	початок	існування	СРСР	відзначився	тим,	що	було	створене	
перше	 відомче	 спортивне	 товариство	 «Динамо»,	 осередок	 якого	 існував	 і	 в	 місті	 Харкові,	 і	
правонаступником	якого	є	Всеукраїнське	фізкультурно-спортивне	товариство	«Динамо».	
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Робота	 працівників	 правоохоронних	 органів	 з	 населенням	 вельми	 різноманітна.	 Одним	 з	 її	
напрямків	є	робота	з	профілактики	соціальних	конфліктів,	зокрема,	міжособистісних	конфліктів.	
Така	 робота	 передбачає	 здійснення	 цілого	 спектру	 заходів	 і	 форм	 роботи.	 Ефективність	 цієї	
роботи	 потребує	 попередньої	 спеціальної	 підготовки,	 яка	 включає	 формування	 системи	 знань,	
умінь,	навичок	(зокрема,	у	галузях	конфліктології	та	спілкування),	а	також	якостей	особистості	
(в	 тому	 числі,	 конфліктологічної	 та	 комунікативної	 компетентності).	 Таким	 чином,	 одним	 з	
важливих	аспектів	професійної	підготовки	курсантів	як	майбутніх	правоохоронців	є	формування	
комунікативних	умінь	і	навичок,	адекватної	поведінки	та	стилю	спілкування.	

Мета роботи	полягає	в	тому,	щоб	розглянути	комунікативну	компетентність	як	професійну	
якість	особистості	майбутніх	правоохоронців.		

Проблема	 спілкування	 не	 є	 новою.	 Їй	 присвячено	 багато	 наукових	 праць	 зарубіжних	 і	
вітчизняних	 психологів	 (Д.	 У.	 Джонсон,	 Ю.	 М.	 Жуков,	 Ю.	 С.	 Крижанська,	 Л.	 А	 Петровська.,		
П.	 В.	 Растянников,	 В.	 П.	 Третьяков	 та	 інші).	 Різні	 підходи	 та	 технології	 формування	
комунікативних	умінь	висвітлюються	у	роботах	Д.	У.	Джонсон,	И.	В.	Вачкова,	Ю.	М.	Ємельянова,		
В.	 П.	 Захарова,	 Є.	 В.	 Коротаєвої	 та	 інших.	 Проблемою	 формування	 комунікативних	 умінь	
працівників	правоохоронних	органів	займалися	С.	П.	Гіренко,	Г.	В.	Попова,	О.	О.	Теличкін	та	інші.	
Але	питання,	що	стосуються	формування	у	майбутніх	правоохоронців	комунікативних	умінь	як	
фактору	 профілактики	 і	 розв’язування	 конфліктів,	 зокрема,	 міжособистісних	 конфліктів,	
залишилися	 недостатньо	 розглянутими.	 У	 зв’язку	 із	 зазначеним	 можна	 вважати,	 що	 одним	 з	
актуальних	 завдань	 професійної	 підготовки	 майбутніх	 працівників	 правоохоронних	 органів	 є	
формування	 комунікативної	 компетентності	 як	 професійно	 необхідної	 якості	 для	 ефективного	
здійснення	 службових	 обов’язків,	 в	 тому	 числі	 й	 профілактики	 і	 розв’язування	 соціальних	
конфліктів	(наприклад,	міжособистісних	конфліктів).	

Професійна	 діяльність	 працівників	 поліції	 відноситься	 до	 категорії	 професій	 «людина	 –	
людина»,	а,	отже,	потребує	уміння	ефективно	спілкуватися	з	 іншими	людьми.	Тому	у	курсантів	
вищих	 навчальних	 закладів	 МВС	 України	 має	 бути	 сформована	 компетентність	 у	 спілкуванні	
(тобто	 комунікативна	 компетентність),	 яка	 передбачає	 наявність	 розвинутої	 адекватної	
орієнтації	 людини	 у	 самій	 собі	 –	 власному	 психологічному	 потенціалі,	 потенціалі	 партнера,	 у	
ситуації	 та	 завданнях	 спілкування.	 Компетентність	 у	 спілкуванні	 визначається	 гнучкістю	 в	
адекватній	зміні	психологічних	позицій,	що	є	показником	вмілого,	зрілого	спілкування.	

За	визначенням	Р.	С.	Немова	спілкування	–	це	обмін	інформацією	між	людьми;	їх	взаємодія.	
Спілкування	 –	 це	 тип	 внутрішньо	 видових	 та	 міжвидових	 контактів,	 що	 супроводжуються	
обміном	 інформацією.	 Автор	 виділяє	 такі	 види	 спілкування:	 матеріальне;	 когнітивне;	
кондиційне;	мотиваційне;	діяльнісне.	

Компетентність	 у	 спілкуванні	 має	 інваріантні	 загальнолюдські	 характеристики.	
Варіативність	 зазвичай	 пов’язана	 зі	 зміною	 характеру	 (характеристик)	 самих	 складових	 –	 хто	
партнер,	яка	ситуація	чи	завдання	–	та	своєрідністю	зв’язків	між	ними.	

Специфіка	 професійної	 діяльності	 правоохоронців	 полягає	 в	 тому,	 що	 вона	 відбувається	 в	
агресивному	 соціальному	 середовищі,	 за	 умов	 конфліктної	 ситуації.	 Отже	 працівник	 поліції	
повинен	 вміти	 спілкуватися	 у	 такий	 спосіб,	 щоб	 люди	 почули	 його,	 захотіли	 зрозуміти	 і	
прийняти	його	точку	зору,	погодитися	з	нею	і	діяти	у	запропонованому	напрямку,	а	для	цього	їм	
треба	змінити	свою	думку,	своє	ставлення	до	ситуації,	до	інших	людей,	до	їх	поглядів,	цінностей,	
захотіти	 їм	 повірити,	 зрозуміти	 їх,	 перестати	 сприймати	 їх	 як	 ворогів.	 Це,	 як	 правило,	 буває	
нелегко	 зробити.	 Отже,	 формування	 конфліктологічної	 компетентності	 як	 професійної	 якості	 є	
дуже	важливим	у	професійній	підготовці	майбутніх	працівників	правоохоронних	органів.	

За	 визначенням,	 компетентність	 –	 це	 обізнаність,	 знання,	 авторитет	 людини	 у	 якійсь	 галузі.	
Отже,	 конфліктологічна	 компетентність	 –	 це,	 перш	 за	 все,	 певна	 система	 знань	 у	 галузі	
конфліктології,	а	також	у	галузі	спілкування.	Але	знання	про	спілкування,	про	способи	та	прийоми	
ефективного	спілкування	не	забезпечують	автоматично	уміння	ефективно	спілкуватися.		

Щоб	 вступити	 і	 плідні	 стосунки,	 розвинути	 і	 зберегти	 їх,	 необхідно	 мати	 певні	 базисні	
навички.	Вони	зазвичай	відносяться	до	чотирьох	галузей:	1)	знання	іншої	людини	і	довіра	до	неї;	
2)	точне	 і	 недвозначне	 розуміння	 один	 одного;	 3)	 вплив	 і	 допомога	 один	 одному;		
4)	конструктивне	вирішення	проблем	і	конфліктів	у	відносинах.	Ефективні	навички	взаємодії	з	
людьми	не	виникають	самі	по	собі,	цього	треба	навчатися.	

До	 того	 ж	 комунікативні	 уміння,	 що	 необхідні	 для	 здійснення	 профілактики	 конфліктів,	
мають	певну	специфіку.	У	сфері	конфліктних	ситуацій	можливі	(за	К.	У.	Томасом)	такі	стратегії	
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поведінки:	 суперництво,	 співробітництво,	 компроміс,	 уникання,	 пристосування.	 Неможливо	
говорити	про	одну	єдину	правильну,	як	й	про	одну	єдину	хибну	лінію	поведінки	у	конфліктній	
ситуації.		

Конфліктологічна	 компетентність	 –	 це,	 перш	 за	 все,	 опанування	 позиції	 партнерства,	
співробітництва	 на	 фоні	 володіння	 й	 іншими	 стратегіями	 поведінки	 у	 конфліктній	 ситуації	 1,		
с.	155.	 Отже,	 щоб	 навчити	 майбутніх	 правоохоронців	 правильно,	 ефективно	 спілкуватися,	
необхідно	 включати	 їх	 у	 спеціально	 організоване	 спілкування,	 формувати	 і	 відпрацьовувати	
комунікативні	 уміння	 і	 навички.	 З	 цією	 метою	 проводяться	 тренінгові	 заняття.	 Але	 тренінгову	
роботу	 не	 можна	 звести	 тільки	 до	 навчання,	 тому	 що	 когнітивний	 компонент	 не	 завжди	 є	 у	
тренінгу	головним,	а	може	й	взагалі	бути	відсутнім.	О.	П.	Ситников	розглядає	тренінг	як	систему	
навчання	 і	 підготовки	 професійних	 кадрів,	 спрямовану	 на	 відтворення	 цілісного	 феномену	
професійної	майстерності,	характерного	для	конкретного	виду	професійної	діяльності.		

Усе	 зазначене	 робить	 тренінг	 багатофункціональним	 методом	 як	 навчання,	 так	 й	
формування	 професійних	 якостей	 особистості	 курсантів,	 зокрема	 їх	 комунікативної	
компетентності.	Це	дозволяє	закласти	основи	їх	професійної	майстерності,	сприяє	ефективному	
виконанню	 їх	 професійних	 обов’язків,	 зокрема,	 здійсненню	 роботи	 з	 профілактики	 та	
врегулювання	конфліктів,	особливо	міжособистісних	конфліктів.	
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ЧОГО НАВЧАТИ У ХХІ СТОЛІТТІ? 

Підготовка	 кваліфікованих	 кадрів	 для	 національної	 поліції	 України	 повинна	 не	 тільки	
відповідати	 вимогам	 сьогодення,	 а	 й	 враховувати	 глобальні	 чи	 локальні	 тенденції	 поступу	
людства,	прогнозовані	вітчизняною	та	світовою	наукою.		

Для	 нашої	 країни,	 яка	 обрала	 європейський	 напрям	 розвитку,	 навчання	 критичному	
мисленню	 (КМ)	 виступає	 імперативом	 демократизації суспільного	 життя,	 чеснотою	 і	 засобом	
виховання	 свідомо	 та	 відповідально	 діючого	 громадянина.	 Поряд	 з	 цим	 «аргументом	 до	
демократизації»	протягом	останніх	років	в	Україні	актуалізувався	ще	один	аргумент	на	користь	
навчання	 КМ:	 воно	 є	 зброєю	 у	 інформаційній	 складовій	 гібридної	 війни.	 «Застосування 
Російською Федерацією технологій гібридної війни проти України перетворило інформаційну 
сферу на ключову арену протиборства. Саме проти України Російська Федерація використовує 
найновіші інформаційні технології впливу на свідомість громадян, спрямовані на розпалювання 
національної і релігійної ворожнечі, пропаганду агресивної війни, зміну конституційного ладу 
насильницьким шляхом або порушення суверенітету і територіальної цілісності України»,	 –	
вказано	у	Доктрині	інформаційної	безпеки	України,	затвердженої	Указом	Президента	України	від	
25	 лютого	 2017	 року	 №	47/2017.	 Тож	 наша	 країна	 опинилась	 на	 «інформаційній	 передовій»	
гібридної	 війни,	 що	 вимагає	 вправного	 володіння	 усім	 набором	 ефективних	 інструментів	
протидії	 агресору.	 У	 першу	 чергу	 сказане	 стосується	 тих,	 хто	 на	 це	 прямо	 уповноважений,	
зокрема	 фахівців	 Національної	 поліції	 з	 кібербезпеки.	 Однак	 тут	 не	 вдасться	 обмежитися	
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