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Problem statement.	 In	the	modern	world	with	increasing	the	training	functionality	for	the	
individual	 and	 society	 development,	 teaching	 processes	 provide	 the	 successful	 adaptation	 of	
individuals	in	the	society.	However,	the	state	that	includes	the	successful	individuals	is	stronger	
and	has	a	better	chance	of	development.	Law	enforcement	agencies	are	the	successful	guarantor	
of	 the	 state.	 It	 is	 the	 law	 enforcement	 system’s	 direct	 responsibility	 to	 create	 and	 preserve	 the	
security	system	in	the	country.	Thus,	educated	representatives	of	the	law	enforcement	system	are	
the	main	objects	and	interests	of	the	state.	

Number	 of	 factors	 created	 some	 important	 problems	 in	 the	 training	 institutions	 under	 the	
subordination	of	law	enforcement	agencies,	overcoming	the	teaching	objects	by	the	training	/	re-
training	contingent.	To	be	more	concrete,	mastering	of	the	training	materials	cognitively	at	a	high	
level	and	its	practice	with	regard	to	the	transfer.	

The	law	enforcement	educational	institutions	often	meet	problems	related	to	the	educational	
achievement.	 The	 present	 research	 is	 the	 first	 step	 of	 the	 project	 that	 aims	 to	 study	 specific	
characters	 of	 teaching	 adults	 at	 the	 law	 enforcement	 educational	 institutions	 and	 set	 up	 the	
teaching	style	to	improve	educational	goal	achievement	of	criminal	police	officers.	

Purpose of study.	 In	 this	 first	 step	 of	 the	 project	 we	 tried	 to	 define	 attitudes	 of	 criminal	
police	 officers	 about	 teaching	 and	 the	 role	 of	 education	 in	 police	 practice.	 That	 will	 give	
opportunity	to	choose	a	corresponding	educational	method.	

Research method.	 4	 semi-structured	 groups	 were	 interviewed	 (9	 person	 per	 group).	
Participants	had	0–20	years	of	work	experience.		

Findings.	 Data	 analysis	 shows	 that	 participants	 have	 positive	 attitudes	 toward	 education.	
Criminal	 police	 officers	 underline	 the	 need	 of	 education	 that	 is	 oriented	 on	 police	 practice	 and	
professional	 problem	 solving.	 Participants	 suggested	 that	 educational	 programs	 must	 include	
more	information	about	specifics	of	profession	and	work	in	police.	

Conclusion.	 Research	 results	 show	 us	 that	 attitudes	 of	 criminal	 police	 officers	 correspond	
problem	 oriented	 educational	 styles’	 theoretical	 concepts.	 On	 the	 next	 stage	 of	 project	 will	 be	
researched	if	using	problem	oriented	educational	methods	improve	educational	achievements	of	
police	officers.	
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СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ У ПРАВООХОРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДАХ (НА ПРИКЛАДІ АКАДЕМІЇ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ ГРУЗІЇ) 

Представлено результати дослідження, яке є першим кроком в проекті, мета якого – 
вивчення специфічних особливостей навчання дорослих в правоохоронних навчальних 
закладах (на прикладі Академії внутрішніх справ Грузії) і формування стилю навчання, 
спрямованого на удосконалення способів досягнення освітніх цілей працівниками 
кримінальної поліції. Визначено ставлення працівників кримінальної поліції до викладання 
і ролі освіти в поліцейській практиці. Виявлено, що учасники дослідження мають 
позитивне ставлення до освіти, наголошують на необхідності освіти, що зорієнтована на 
поліцейську практику та рішення професійних проблем, а також, зацікавлені в отриманні 
більшого обсягу інформації про особливості професії та роботи в поліції. Показано, що 
ставлення працівників кримінальної поліції відповідає теоретичним концепціям 
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проблемно-орієнтованих освітніх стилів. Визначено перспективи дослідження на 
наступному етапі даного проекту. 
Ключові слова: Академія внутрішніх справ Грузії, кримінальна поліція, навчання дорослих, 
правоохоронні навчальні заклади, проблемно-орієнтований освітній стиль, стиль 
навчання. 

Представлены результаты исследования, которое является первым шагом в проекте, 
цель которого – изучение специфических особенностей обучения взрослых в 
правоохранительных учебных заведениях (на примере Академии внутренних дел Грузии) и 
формирование стиля обучения, направленного на усовершенствование способов 
достижения образовательных целей работниками криминальной полиции. Определено 
отношение работников криминальной полиции к преподаванию и роли образования в 
полицейской практике. Выявлено, что участники исследования имеют положительное 
отношение к образованию, подчеркивают необходимость образования, ориентированного 
на полицейскую практику и решение профессиональных проблем, а также, заинтересованы 
в получении большего объема информации об особенностях профессии и работе в полиции. 
Показано, что отношение работников криминальной полиции соответствует 
теоретическим концепциям проблемно-ориентированных образовательных стилей. 
Определены перспективы исследования на следующем этапе данного проекта. 
Ключевые слова: Академия внутренних дел Грузии, криминальная полиция, обучение 
взрослых, правоохранительные учебные заведения, проблемно-ориентированный 
образовательный стиль, стиль обучения. 
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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПСИХОФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

Виділено основні положення психофізичної підготовки, дано визначення дефініціям 
«психофізична підготовка» та «психофізична підготовленість». Зазначено, що для 
вирішення задач комплексного формування у співробітників Національної поліції 
професійно важливих характеристик, знань, умінь, навичок і якостей насамперед 
необхідний комплекс фізичної, вогневої, професійно-психологічної, спеціальної, 
психофізіологічної і моральної підготовки. 
Ключові слова: психофізична підготовка, психофізична підготовленість, психофізична 
готовність, працівник, Національна поліція. 

Інтеграція	 нашої	 держави	 до	 європейської	 спільноти	 вимагає	 створення	 та	
функцюювання	 незалежної,	 самостійної,	 професійної,	 надійної,	 доступної	 правоохоронної	
системи.	

Діяльність	працівників	Національної	поліції	відрізняється	специфічністю,	екстремальністю,	
неординарністю.	 Тому,	 велике	 значення	 має	 психофізична	 підготовка	 працівників	 до	 дій	 в	
складних,	конфліктних,	екстремальних	умовах.	

Пошук	 шляхів	 реалізації	 нових	 підходів	 до	 психофізичної	 підготовки	 працівників	
Національної	 поліції	 все	 більш	 набуває	 актуальність.	 Результатом	 цієї	 підготовки	 повинна	
стати	 безпосередня	 готовність	 працівників	 Національної	 поліції	 до	 негайних,	 рішучих	 і	
високоефективних	дій,	які	характеризуються:	повним	самовладанням,	мобілізацією	волі	та	
зусилля,	помірним	відчуттям	бойового	збудження,	відповідальністю	за	успіх	у	нейтралізації	
кримінального	елементу,	високою	пильністю	та	повною	особистою	готовністю	до	зустрічі	з	
можливою	 загрозою,	 загостреним	 почуттям	 професійного	 і	 громадянського	 обов’язку,	
здатністю	до	правомірного	використання	сили	тощо.		
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