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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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Підготовка	 працівників	 Національної	 поліції	 до	 висококваліфікованих	 дій	 в	 складних,	
екстремальних	 ситуаціях	 це	 складний	 багатомірний	 процес,	 який	 складається	 з	 комплексу	
заходів,	 що	 спрямовані	 на	 розвиток	 і	 формування	 у	 працівників	 Національної	 поліції	
професійно-психологічної	 готовності	 до	 ефективних	 дій	 в	 ситуаціях	 різної	 складності,	
професійно-важливих	 характеристик;	 психофізичних,	 психофізіологічних	 та	 інтелектуальних	
здібностей;	правомірної	мотиваційної	спрямованості;	професійних	вмінь	та	навичок.		

Серед	комплексу	заходів	підготовки	працівників	Національної	поліції	до	ефективних	дій	
в	 складних,	 екстремальних	 ситуаціях	 слід	 виділити	 взаємодоповнюючий	 комплекс	
психологічної	та	фізичної	підготовки,	тобто	психофізичну	підготовку.	

Психофізична підготовка курсантів ВНЗ – це	 комплекс	 заходів	 (педагогічного,	
психологічного,	 фізичного,	 тактико-спеціального	 характеру),	 направлених 	 на	 виконання	
вправ,	 що	 тренують	 психіку	 особистості	 та	 розвивають	 його	 фізичні	 дані	 та	 професійно-
психологічну	 готовність	 до	 правомірного	 застосування	 сили	 у	 необхідних	 оперативно-
складних	та	екстремальних	ситуаціях.	Однією	з	умов	психофізичної	підготовки	є	виконання	
прийомів	і	дій	в	обставинах	підвищеної	небезпеки.		

Слід	 зазначити,	 що,	 професійно-психофізична	 підготовка	 працівників	 Національної	
поліції	складається	з	фізичної,	технічної,	тактичної	та	психологічної	підготовки.	

Фізична підготовка	працівників	Національної	поліції	спрямована	на	розвиток	основних	
рухових	якостей	–	сили,	швидкості,	витривалості,	спритності	і	гнучкості,	а	також	можливості	
функціональних	 систем,	 що	 забезпечують	 рухову	 діяльність.	 Слід	 виділити	 загальну	 й	
спеціальну	 фізичну	 підготовку.	 Перша	 обумовлює	 різнобічний	 розвиток	 фізичних	 якостей,	
підвищення	 функціональних	 можливостей	 органів	 і	 систем	 організму,	 злагодженість	 їх	 в	
процесі	 м’язової	 діяльності.	 Спеціальна	 підготовка	 характеризується	 рівнем	 розвитку	 тих	
фізичних	 і	 функціональних	 можливостей	 людини,	 що	 безпосередньо	 визначають	
ефективність	правомірного	застосування	сили	у	оперативно-складних	ситуаціях.	

Технічна підготовка	 спрямована	 на	 розвиток	 у	 працівників	 Національної	 поліції	
автоматизованої	 системи	 рухів,	 що	 відповідають	 особливостям	 даного	 виду	 єдиноборств	 і	
спрямованих	 на	 досягнення	 високих	 спортивних	 результатів	 та	 ефективне	 виконання	
службових	завдань.	

Навчання	працівників	Національної	поліції	тактиці	ефективних	дій	в	різних	ситуаціях	і	
тактиці	 прийомів	 рукопашного	 бою	 відіграє	 дуже	 важливе	 значення	 у	 психофізичній	
підготовці.	

Однак,	 фізична,	 технічна	 та	 тактична	 підготовка	 особистості	 не	 буде	 ефективною	 без	
психологічної	 підготовки	 працівників	 Національної	 поліції.	 Психологічна підготовка	
спрямована	 формування	 свідомої	 регуляції	 поведінки	 у	 екстремальних	 ситуаціях,	 на	
розвиток	і	формування	професійно-важливих	психологічних	якостей;	психофізіологічних	та	
інтелектуальних	 здібностей;	 правомірної	 мотиваційної	 спрямованості	 та	 засвоєння	
психологічних	особливостей	дій	в	різних	ситуаціях.	

Процес	психофізичної	підготовки	курсантів	до	дій	в	екстремальних	ситуаціях	–	довгий,	
тернистий,	складний	та	підвладний	тільки	сильним,	вольовим	людям.		

Таким	 чином, професійна-психофізична підготовленість	 працівників	 Національної	
поліції	 –	 це	 комплекс	 всіх	 здібностей	 особи	 до	 прояву	 максимальних	 результатів	 під	 час	
здійснення	 професійної	 діяльності.	 Вона	 характеризується	 фізичною	 (рівень	 розвитку	
основних	 рухових	 якостей),	 технічною	 (мірою	 засвоєння	 особистістю	 системи	 рухів),	
тактичною	(мірою	засвоєння	тактики	дій	в	різних	ситуаціях)	та	психологічною	(готовністю	
до	 ведення	 поєдинку,	 пов’язану	 з	 необхідністю	 здійснювати	 больовий	 вплив,	 терпіти	 його	
самому,	 а	 також	 певний	 рівень	 розвитку	 ряду	 професійно-важливих	 якостей,	 вмінь	 та	
навичок)	підготовленістю	у	їхній	єдності.	

Фізична,	 технічна,	 тактична	 та	 психічна	 підготовленість	 ніколи	 не	 проявляються	
ізольовано,	а	являють	собою	єдиний	складний	комплекс,	що	спрямований	на	забезпечення	
ефективних	 дій	 в	 різних	 складних,	 конфліктних	 та	 екстремальних	 ситуаціях	 та	 ведення	
двобою.	 Більше	 того,	 кожна	 сторона	 підготовленості	 залежить	 від	 ступеня	 досконалості	
інших	 її	сторін,	визначається	йми та,	в	 свою	чергу,	визначає	 їх	рівень.	Наприклад,	технічка	
майстерність	 бійця	 залежить	 від	 рівня	 розвитку	 основних	 рухових	 якостей	 –	 сили,	



Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання. Харків, 2017 

 222	

швидкості,	 витривалості,	 гнучкості,	 координованості.	 Рівень	 прояву	 рухових	 якостей,	
насамперед	 витривалості,	 пов’язаний	 з	 економічністю	 техніки,	 розвитком	 спеціальної	
психічної	 стійкості.	 Ефективність	 тактичних	 рішень,	 що	 приймаються,	 обумовлюється	 з	
одного	боку,	відповідними	руховими	і	функціональними	можливостями	людини,	а	з	іншого	–	її	
здатністю	до	сприйняття	та	миттєвої	переробки	інформації,	сміливістю,	рішучістю,	умінням	
знаходити	нестандартні	рішення.	

Таким	 чином,	 професійно-психофізична	 підготовленість	 працівників	 Національної	
поліції	 є	 сукупністю	 сформованих	 і	 розвинених	 психологічних,	 фізичних	 і	 професійних	
характеристик,	які	відповідають	особливостям	професійної	діяльності	та	виступають	однією	
з	найбільш	необхідних	умов	для	її	успішного	виконання.	

Одержано 20.02.2017 

Выделены основные положения психофизической подготовки, даны определения 
дефинициям «психофизическая подготовка» и «психофизическая подготовленность». 
Отмечено, что для решения задач комплексного формирования у сотрудников 
Национальной полиции профессионально важных характеристик, знаний, умений, навыков 
и качеств прежде всего необходим комплекс физической, огневой, профессионально-
психологической, специальной, психофизиологической и моральной подготовки. 
Ключевые слова: психофизическая подготовка, психофизическая подготовленность, 
психофизическая готовность, работник, Национальная полиция. 
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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СИТУАЦИИ ДОЗНАНИЯ, СУДЕБНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ 

Описаны основные этапы психологического сопровождения несовершеннолетних 
участников гражданско-правового и уголовного судопроизводства. Раскрыта специфика 
каждого из этапов. Сделан акцент на профилактику дидактогенных нарушений, 
возможных в ходе судебно-следственных действий при формальном подходе специалистов 
к психологическому сопровождению несовершеннолетних граждан в ситуации следствия 
и на этапах гражданского и уголовного судопроизводства. 
Ключевые слова: несовершеннолетний, дознание, следствие, психологическое 
сопровождение, профилактика дидактогений 

В	 феврале	 2017	 года	 в	 Государственную	 Думу	 РФ	 был	 внесен	 Законопроект,	
предусматривающий	 обязательное	 участие	 педагога	 или	 психолога	 при	 производстве	 всех	
процессуальных	действий	с	участием	несовершеннолетнего,	не	достигшего	возраста	16	лет	
либо	 достигшего	 этого	 возраста,	 но	 страдающего	 психическим	 расстройством	 или	
отстающего	 в	 психическом	 развитии	 [3].	 Предполагается,	 что	 это	 будет	 способствовать	
созданию	 правовой	 основы	 для	 совершенствования	 правового	 регулирования	 исполнения	
гражданского	судопроизводства	с	участием	несовершеннолетних.	

Необходимо	отметить,	что	ранее	участие	психолога	(педагога-психолога)	или	педагога	
предусматривалось	только	лишь	при	допросе	несовершеннолетнего	свидетеля	(статья	179	
ГПК	РФ).	Психолог	мог	быть	привлечен	в	качестве	судебно-психологического	эксперта	для	
производства,	 как	 самостоятельной	 психологической	 экспертизы,	 так	 и	 в	 составе	 группы	
специалистов	комплексной	судебной	психолого-психиатрической	экспертизы	[5].	

Из-за	отсутствия	полного	представления	о	специфике	и	технологии	процедуры	такого	
сопровождения	 ее	 еще	 предстоит	 детально	 разработать	 и	 описать.	 В	 данном	 сообщении	
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