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В	умовах	навчально-виховного	процесу	у	вищих	навчальних	закладах	системи	МВС	України	
майбутні	 правоохоронці	 отримують	 відповідну	 інформацію	 в	 позааудиторній	 педагогічній	
діяльності	 шляхом	 проведення	 спеціальних	 виховних	 і	 культурно-просвітницьких	 заходів,	 а	
також	 під	 час	 викладання	 гуманітарних	 дисциплін	 (філософії,	 культурології,	 соціології,	
релігієзнавства,	 історії	 України,	 конституційного	 права,	 юридичної	 деонтології,	 етики	 та	
естетики,	 психології)	 і	 спеціальних	 (оперативно-розшукової	 діяльності,	 тактико-спеціальної	
підготовки,	спеціальної	фізичної	підготовки,	вогневої	підготовки).	

У	 виховному	 національно-патріотичному	 заході	 представники	 викладацького	 складу	
дотримуються	принципів	єдності	активних	та	інтерактивних	методів	виховання,	використовуючи	
такі	методи,	як:	екскурсії	до	музею	історії	університету,	тематичні	диспути,	зустрічі	з	ветеранами	
праці	та	бойових	дій,	«круглі	столи»,	науково-практичні	конференції	патріотичної	спрямованості,	
покликані	 ознайомлювати	 майбутніх	 правоохоронців	 із	 значними	 сторінками	 героїчної	 історії.	
Певний	вплив	на	формування	патріотичної	поведінки	в	особистості	має	проведення	цілої	низки	
культурних	та	інформаційно-просвітницьких	годин,	заходів	з	відзначення	державних	і	пам’ятних	
дат,	 бесід	 з	 історії	 українського	 війська	 і	 козацтва,	 знайомство	 з	 національно-історичними	
традиціями	 Українського	 народу,	 залучення	 курсантів	 у	 гуртки	 художньої	 самодіяльності,	
спортивні	 та	 наукові	 гуртки.	 Під	 впливом	 таких	 заходів	 формується	 і	 розвивається	 художньо-
естетична	 культура,	 національна	 і	 громадянська	 правосвідомість,	 високі	 духовні	 цінності,	
родинні	та	патріотичні	почуття.	

Важливим	 елементом	 підвищення	 патріотичного	 виховання	 курсантів	 є	 плідна	 співпраця	 з	
органами	державної	влади,	різними	громадськими	організаціями,	іншими	вищими	навчальними	
закладами	 для	 проведення	 цілеспрямованої	 роботи	 в	 цьому	 напрямку.	 Для	 виконання	 цих	
завдань	 у	 вищому	 навчальному	 закладі	 плануються	 окремі	 розділи	 річного	 плану	 роботи	 для	
постійного	 вдосконалення	 наіонально-патріотичного	 виховання	 курсантської	 та	 студентської	
молоді.	Для	якісного	втілення	цього	напрямку	вбачається	за	доцільне	забезпечити	організаційну	
та	 фінансову	 підтримку	 на	 конкурсній	 основі	 програм,	 проектів	 громадських	 організацій,	
спрямованих	 на	 національно-патріотичне	 виховання	 молоді,	 а	 також	 залучення	 батьківської	
громадськості	до	популяризації	кращого	досвіду	патріотичного	виховання.	

Аналіз	 виховної	 практики	 університету	 свідчить	 про	 те,	 що	 реалізація	 програми	
національно-патріотичного	 виховання	 курсантської	 та	 студентської	 молоді	 здійснюється	 як	 у	
процесі	 навчання,	 так	 і	 з	 допомогою	 різноманітних	 форм	 позааудиторної	 роботи.	 До	 ключових	
закономірностей	процесу	національно-патріотичного	виховання	майбутніх	правоохоронців	варто	
зарахувати	 відповідність	 цілям	 і	 завданням	 національно-патріотичного	 виховання	 вимогам	
професійної	освіти;	відповідність	керівних	впливів	суб’єктів	національно-патріотичного	виховання	
виробленим	науково-теоретичним	і	методичним	засадам,	які	включені	до	дослідницьких	програм	
та	 планів	 наукових	 і	 навчальних	 закладів;	 відповідність	 організації	 педагогічної	 діяльності	
патріотичної	спрямованості	сучасним	інтерактивним	виховним	технологій.	
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ  
ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ  

Особлива	 значимість	 психологічної	 підготовки	 співробітників	 Національної	 поліції	 України	
визначається	 сучасним	 характером	 розвитку	 злочинності	 та	 особливостями	 фізичного,	
психологічного,	 інформаційного	 протиборства	 з	 нею	 в	 звичайних	 і	 екстремальних	 умовах	
службової	діяльності.	В	даний	час	до	вже	відомих	джерел	загрози	суспільній	безпеці	додаються	
відносно	 нові,	 специфічні	 фактори	 екстремальності	 –	 це	 різні	 форми	 прояву	 екстремізму	 і	
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тероризму.	 Своєчасне	 розпізнавання	 ознак	 подібних	 правопорушень	 і	 професійні	 дії	 по	 їх	
припиненню	 вимагають	 від	 співробітників	 Національної	 поліції	 України	 граничної	 зібраності,	
пильності,	 здатності	 до	 швидкої	 зміни	 режиму	 діяльності	 і	 тривалих	 психічно-емоційних	
навантажень	[1,	c.	32].	

Особливості	 психологічної	 підготовки	 співробітників	 Національної	 поліції	 України	 до	
діяльності	 в	 умовах	 з	 ризиком	 для	 життя	 обумовлюються	 багатозначністю	 зв’язків	 між	
психологічною	 готовністю	 співробітника	 до	 виконання	 оперативно-службових	 завдань	 в	
екстремальних	 ситуаціях	 і	 показниками	 його	 поточного	 психологічного	 стану.	 Звідси	 алгоритм	
організації	психологічної	підготовки	співробітника	традиційно	поділяється	на	дві	основні	форми	–
довготривалу	 і	 оперативну,	 що	 суперечить	 поняттю	 готовності,	 як	 багатокомпонентної	
психологічної	освіти,	як	інтегративної	якості	особистості	[2,	c.	4].	

В	 ході	 психологічної	 підготовки	 співробітників	 Національної	 поліції	 України,	 слід	
враховувати	не	лише	динаміку	взаємовпливу	індивідуально-типологічних	властивостей	суб’єкта	
та	 факторів	 ситуації	 діяльності,	 а	 й	 особистісні	 психологічні	 ресурси	 співробітника.	 У	
психологічно	стійких	співробітників	Національної	поліції	України	домінують	такі	компоненти,	як	
«Стриманість»,	«Мужність»,	«Рівень	адаптації»,	«Вік»,	«Стать»,	«Посада»,	«Стаж	служби	в	поліції».	

Професійна	психологічна	підготовка	працівників	Національної	поліції	України	складається	з	
трьох	етапів,	що	складають	єдиний	цикл:	

–	 попереднього	 етапу,	 пов’язаного	 з	 усвідомленням	 особовим	 працівниками	 Національної	
поліції	 України	 цінностей,	 професійно	 важливих	 якостей,	 знань,	 умінь,	 навичок,	 характеристик	
функціональних	груп,	екстремально-психологічних	за	своєю	суттю;	

–	 безпосереднього	 етапу,	 спрямованого	 на:	 подолання	 співробітниками	 психологічного	
страху	 в	 умовах,	 наближених	 до	 реальної	 професійної	 діяльності,	 пов’язаної	 з	 ризиком,	
небезпекою	 для	 життя;	 поступове	 підвищення	 психофізіологічних	 навантажень	 і	 вироблення	
психологічної	стійкості;	відпрацювання	навичок	мобілізації,	виконання	професійних	дій	в	стані	
перевтоми	 і	 травми;	 прояв	 в	 надзвичайних	 умовах	 професійно	 важливих,	 особливо	
інтелектуальних,	 якостей;	 підвищення	 відповідальності	 за	 результати	 своїх	 дій,	 життя	
випадкових	 громадян,	 заручників;	 дотримання,	 при	 нанесенні	 шкоди	 правопорушників,	 його	
пропорційності	рівню	їх	опору	(самоконтроль	в	екстремальних	умовах);	

–	 етапу	 підготовки	 в	 умовах	 активного	 відпочинку,	 націленого	 на	 постійне	 підтримання	
високого	 рівня	 підготовленості	 співробітників	 і	 функціональних	 груп.	Етап	 передбачає	
особливий	образ	життєдіяльності	співробітників	(тренування	під	час	реабілітаційної	відпустки).	
Він	 є	 основою	 для	 адаптованого	 переходу	 співробітників	 від	 службово-бойової	 діяльності	 до	
активного	відпочинку,	а	від	нього	–	до	професійної	діяльності	і	нового	циклу	підготовки.	

Вся	 професійна	 психологічна	 підготовка	 побудована	 з	 теоретичного	 і	 практичного	 блоків	
занять.	В	теоретичний	блок	входять	лекції	та	семінари.	В	практичний	–	психологічна	діагностика,	
психологічний	практикум,	психологічний	і	екстремально-психологічний	тренінги.	

Структурно-змістовно	 професійна	 психологічна	 підготовка	 складається	 з	 попереднього	
(загальний	 і	 спеціальний	 розділи),	 безпосереднього	 (перед	 бойовий	 і	 бойовий	 розділи)	 і	 етапу	
підготовки	в	умовах	активного	відпочинку	(реабілітаційно-відновлювальний	і	розділ	підтримки	
психологічної	підготовленості),	що	побудовані	в	єдиний	цілеспрямований	комплекс.	

Особливість	 професійної	 психологічної	 підготовки	 співробітників	 Національної	 поліції	
України	 полягає	 в	 її	 спрямованості	 на:	 адекватну	 в	 екстремальних	 умовах	 оцінку	 поведінки,	
ступеня	 психологічної	 протидії	 з	 боку	 учасників	 масових	 заворушень,	 «зниження	 напруги»,	
освоєння	 прийомів	 і	 методів	 психологічного	 впливу	 співробітників	 на	 правопорушників,	
оволодіння	вербальними	командами	при	затриманні	організованих	злочинних	груп	і	терористів,	
взаємодія,	 взаємозамінність,	 підтримку,	 надання	 допомоги	 членам	 групи,	 регуляцію	 бойових	
психічних	станів	при	проведенні	контр	терористичних	операцій;	переважну	орієнтацію	навчання	
на	 підготовку	 функціональних	 груп;	 формування	 ситуативної	 активності,	 підвищеної	
відповідальності	за	життя	заручників	і	оточуючих	людей	[3,	c.	283].	

Психологічною	 характеристикою	 взаємозв’язку	 представлених	 психологічних	 феноменів	
виступає	модель	їх	функціонування,	що	має	такі	основні	залежності:	

–	 динамічна	 взаємодія	 співробітників,	 функціональних	 груп	 і	 екстремальних	 умов	 утворює	
єдність	індивідуальних,	групових,	діяльнісних	і	ситуативних	компонентів;	

–	 співробітники	 і	 функціональні	 групи	 впливають	 на	 зміну	 екстремальних	 умов	 за	
допомогою	ситуаційно-значущої	поведінки	і	діяльності;	
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–	впливаючи	на	екстремальні	умови	своєї	діяльності	співробітники	та	функціональні	групи	
одночасно	впливають	(змінюють,	коректують,	регулюють)	на	свої	психологічні	характеристики	
[1,	c.	28].	
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ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

Завдання	 і	 умови	 діяльності	 працівників	 Національної	 поліції	 України	 на	 теперішній	 час	
значно	відрізняються	від	попередніх.	Сучасний	стан	криміногенної	обстановки	в	Україні,	якісно	
нові	 кримінальні	 загрози	 для	 національної	 безпеки	 країни	 зумовлюють	 необхідність	 науково	
обґрунтованих	підходів	до	організації	та	здійснення	протидії	злочинності.	Цей	факт	продукує	та	
обумовлює	потребу	у	широкому	розвитку	відомчої	науки,	як	необхідної	передумови	формування	
у	 майбутніх	 правоохоронців	 необхідних	 спеціальних	 знань,	 вмінь	 та	 навичок,	 прищеплювання	
національно	 свідомого	 мислення	 та	 державницького	 менталітету.	 Як	 справедливо	 зазначає	
ректор	 Харківського	 національного	 університету	 внутрішніх	 справ	 В.	В.	Сокуренко,	 «специфіка	
діяльності	сучасного	поліцейського	та	умови	виконання	ним	професійних	обов’язків	висувають	
особливі	вимоги	не	тільки	до	рівня	їх	фізичної,	стройової,	вогневої	підготовки,	не	тільки	до	рівня	
їх	професійних	знань,	умінь	і	навичок	у	правовому	полі,	а	й	до	їх	особистісних	якостей»	[1,	с.	232–

233].	 Адже,	 специфіка	 правоохоронної	 діяльності	 в	 сучасних	 умовах	 полягає	 у	 тому,	 що	
поліцейському	 доводиться	 вирішувати	 широкий	 спектр	 завдань,	 пов’язаних	 із	 здійсненням	
кримінального	 переслідування,	 розкриттям,	 розслідуванням	 і	 запобіганням	 злочинам,	
профілактикою	 правопорушень,	 реалізацією	 інших	 оперативно-службових	 та	 адміністративних	
функцій.	 Оптимальне	 та	 ефективне	 вирішення	 цих	 завдань	 є	 неможливим	 у	 разі	 відсутності	 у	
працівника	 необхідного	 багажу	 знань	 із	 фундаментальних	 дисциплін,	 чільне	 місце	 серед	 яких	
займають	 науки	 кримінально-правового	 циклу.	 Зокрема,	 знання	 кримінального	 права,	 як	
фундаментальної	 правової	 матерії,	 необхідно	 не	 лише	 для	 правильної	 і	 точної	 кваліфікації	
злочинів,	 але	 і	 розуміння	 структурно-функціональної	 основи	 реалізації	 та	 досягнення	 цілей	
кримінального	 покарання,	 застосування	 форм	 і	 методів	 впливу	 на	 правопорушника	 з	 метою	
недопущення	вчинення	ним	карних	діянь.	

Особливе	 місце	 кримінології	 обумовлене	 полідисциплінарним	 характером	 її	 досліджень,	
адже	 лише	 кримінологія	 має	 можливість	 впроваджувати	 в	 арсенал	 методів	 пізнання	
психологічну,	 соціологічну,	 управлінську	 проблематику,	 а	 також	 плідно	 використовувати	
надбання	 інших	 галузевих	 наук	 при	 проведенні	 власних	 розробок.	 У	 повній	 мірі	 це	 стосується	
методів	виховного	впливу	на	правопорушників,	ефективного	забезпечення	припинення	злочинів	
на	 ранніх	 стадіях	 їх	 вчинення,	 урахування	 думки	 громадськості	 про	 роботу	 органів	 внутрішніх	
справ,	кримінологічного	супроводження	відомчої	нормотворчості	тощо.	
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