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миротворців. Підготовка поліцейських є відносно недавнім доповненням 
до більшості програм, але зараз вона отримує увагу. ООН також 
забезпечує попередню підготовку до участі в місіях і надає матеріали, 
які використовуються програмами підготовки поліції.  

Але не дивлячись на переваги, залишається ще і багато недоліків. 
Африканські країни все ще стикаються з труднощами по наданню 
поліцейських, чиї навики відповідають міжнародним нормам, і їх 
спроможність обмежує потреба в поліції удома. Африканські 
вітчизняні миротворчі структури все ще слабкі і поліція залишається 
не першочерговою в плануванні. Вклад африканської поліції в миротворчу 
діяльність повинен вітатися і заохочуватися світовим суспільством.  

Науковий консультант О. В. Олішевський 
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ПІДТРИМКА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ 
МИРОТВОРЦІВ 

Морально-психологічний стан поліцейських, які беруть участь у 
проведенні миротворчих операцій, є дуже важливою складовою для 
успішного виконання операцій з підтримання миру і забезпечення 
міжнародної безпеки.  

У зв’язку зі своєю діяльністю такі поліцейські перебувають в зоні 
виникнення конфлікту, який порушує права великої кількості людей та 
посягає на мир місяцями або роками.  

Тому, у такій обстановці на кожному миротворці є відчутний 
вплив факторів, які пригнічують його моральний стан, негативно 
відбиваються на психічній стійкості, призводять у подальшому до 
виникнення стресових розладів або ж до прийняття необдуманих, 
спонтанних рішень у пік небезпеки. Вищезазначене може призвести до 
небажаних, а то й летальних наслідків.  

Серед факторів, які впливають на морально-психологічний стан 
поліцейського в зоні проведення миротворчих операцій, визначають 
демографічний, особистісний, службовий, моральний, кліматичний. 
Негативний вплив цих факторів може бути підсилений воєнно-
політичною обстановкою, а саме екстремальними умовами, в яких 
миротворцям дуже складно жити та виконувати службові завдання. 

На нашу думку, задля підтримання психологічного здоров’я 
поліцейських потрібен цілий комплекс відповідних заходів. 
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По-перше, слід завчасно формувати у поліцейських готовність до 
дій в екстремальних ситуаціях. Така готовність полягає у формуванні 
таких рис характеру, як самовладання, впевненість в собі, знання дій в 
напружених ситуаціях, вміння подолати несприятливі впливи на 
психіку. Основу цього етапу становить інформування про складену 
ситуацію в районі проведення миротворчих операцій. Інформування 
має нейтралізувати причину невизначеності поліцейського і зменшує 
його психологічну напруженість. 

По-друге, слід моделювати умови майбутньої діяльності задля 
того, щоб інформований про складену ситуацію поліцейський обирав 
адекватні методи і засоби реагування. У даному випадку моделювання 
правова освіченість поліцейського відіграє одну з ключових ролей. 

По-третє, слід постійно підтримувати морально-психологічний 
стан поліцейських у процесі виконання складних завдань у змінній 
ситуації. У даному випадку є доцільним проведення відповідних 
заходів щодо подолання у поліцейських нудьги, сонливості, тривоги 
або надмірного збудження під час чекання небезпеки. Подібні заходи є 
можливими завдяки впливу керівника на підлеглих або ж 
застосуванням підлеглими методів саморегуляції. 

Отже, підтримка морально-психологічного стану миротворців 
залежить від багатьох взаємопов’язаних між собою складових. 
Проведення комплексу відповідних засобів здатне забезпечити 
відповідний рівень психологічної готовності поліцейських до дій у 
визначених умовах та екстремальних ситуаціях. Не слід забувати, що 
громадська думка теж здатна підняти бойовий дух миротворців та 
надати їм впевненості у своїх діях на користь миру у світі.  

Науковий консультант С. О. Книженко 
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ВНЕСОК ЖІНОК-ПОЛІЦЕЙСЬКИХ З ІНДІЇ  
У ВСТАНОВЛЕННЯ МИРУ В ЛІБЕРІЇ 

Суспільство більше не може звести до мінімуму або ігнорувати 
внесок жінок на всіх стадіях вирішення конфліктів, миротворчості, 
миробудівництва, підтримання миру і процесів відновлення. Стійкий 
мир не буде досягнутий без повної і рівної участі жінок і чоловіків. 

Жінки-поліцейські є надійними та ефективними миротворцями, 
які часто знаходяться в перших рядах забезпечення порядку під час 
заворушень, тому що вони можуть допомогти заспокоїти натовп. 


