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Опитування неповнолітнього може проводитися стосовно будь-яких 
злочинів. При цьому вважається, що дитина здатна правильно розуміти хід 
подій з певного віку. У деяких країнах він чітко визначений у законі (як пра-
вило, це 5 років), в інших здатність давати свідчення малолітніх (до 12 років) 
визначає експерт. Це положення особливо важливе стосовно дітей з особли-
вими потребами – інвалідів, дітей з певними особливостями розвитку. 

Невід’ємною частиною нормативно-правового забезпечення опиту-
вання дітей є функціонування «зелених кімнат» Існують підзаконні акти роз-
порядчі документи Кабінету Міністрів України, центральних органів викона-
вчої влади, спільні накази й інструкції міністерств та відомств.  

Розглядаючи нормативно-правову основу забезпечення прав дитини, яка 
стала жертвою або свідком злочину, під час опитування важливо звертати 
увагу на міжнародні та європейські стандарти, що існують у цій сфері. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

Спілкування працівника поліції протікає у межах виконання службових 
обов’язків. У зв’язку зі специфікою виконання поставлених завдань поліцей-
ські зобов’язані з максимальною ефективністю і в рамках законності впли-
вати на правопорушника, громадян, попереджати та припиняти злочини, зна-
ходити союзників серед соціально – пасивної частини населення.  

Спілкування це складний процес взаємодії між людьми, що полягає в 
обміні інформацією пізнавального або афективно-оцінного характеру, а та-
кож у сприйнятті й розумінні партнерами один одного. 

Учасники процесу спілкування передбачають активну участь один од-
ного. Спрямовуючи інформацію іншій людині, обов’язково враховуються мо-
тиви, цілі та установки. Інформація повинна бути не просто прийнята партне-
ром по спілкуванню, а й зрозуміла. 

Спілкування це не просто розмова між людьми, це процес спілкування 
між представником закону та громадянином, під час якого відбувається вирі-
шення поліцейським певних професійних завдань. Професійні особливості 
спілкування визначаються: результатом, який повинен бути досягнутим; про-
тікання спілкування в режимі права і правовідносин; контакт з людьми які 
стали жертвою або свідком правопорушення, а також спілкування з правопо-
рушником або підозрюваним. 

У професійній діяльності працівника поліції спілкування передбачає 
психологічний вплив та протистояння впливу, відстоювання своїх інтересів. 
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Успіх спілкування забезпечується умінням поліцейського взяти отриману ін-
формацію до уваги та використати її для вирішення професійних завдань. 

Професійне спілкування працівника поліції – це різновид взаємодії лю-
дей, змістом якого є пізнання, обмін інформацією та вплив учасників комуні-
кативного процесу один на одного з метою вирішення певних завдань. 

Професійне спілкування поліцейського з об’єктом службової діяльності 
відбувається у вигляді діалогу. Дуже важливим для правоохоронця є вміння 
правильно задавати питання: Питання бувають: відкриті (спонукають на ви-
словлення інформації); закриті (розраховані на відповідь «так» або «ні»); ней-
тральні (не стосуються справи і наслідків); дзеркальні (дозволяють виходити 
за межі смислового поля, що окреслено співбесідником, звертатися до пер-
шооснови думки); естафетні (випереджують висловлювання партнера, допо-
магаючи йому сказати більше); фокусуючі (примушують співбесідника зами-
слитися щодо наслідків певних дій або рішень); питання, що заповнює мов-
чання (заповнення паузи або спрямування розмови в іншому напрямку); уто-
чнюючі (спрямовані на уточнення раніше висловленої інформації); маніпу-
люючи (в завуальованій формі йде маніпулятивний вплив на людину) рито-
ричні (не потребують відповіді) 

Професійно важливими комунікативними якостями правоохоронця є то-
вариськість, інформаційна та інтерактивна взаємодія з певними особами. Ко-
мунікативна діяльність працівника поліції потребує поваги до людей, тактов-
ності, певної етики в поведінці, вміти адаптуватися до особливих умов спіл-
кування, попереджати і вирішувати виникаючі стресові ситуації. 

Отже, професійна діяльність працівника поліції потребує широкої кому-
нікативності, яка полягає в отриманні інформації за допомогою спілкування, 
а саме, мовного контакту з оточуючими для вирішення оперативно службо-
вих завдань. 
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СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ КУРСАНТІВ ХНУВС:  
ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ 

Проблематика сім’ї і шлюбу розкривається в дослідженнях багатьох на-
уковців (І. Головнева, А. Лидерс, Т. Титаренко, Н. Хлопоніна, Э. Эйде-
миллер, В. Юстицкий), вивчено широке коло питань, пов’язаних з типологі-
ями сімей, шлюбно-сімейними відносинами, як подружніми, так і дитячо-ба-
тьківськими тощо. Однак, у науковій літературі недостатньо робіт, присвяче-
них аналізу змін уявлень сучасної молоді щодо сімейного життя, особливо 




