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ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ У ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ 

 

Новий час потребує суб’єктної професійної позиції, здібностей 

інноваційного бачення проблем, самостійності й творчості у прийнятті рішень, 

що складають основу успішної діяльності в конкретних екстремальних 

ситуаціях, а також цілеспрямованої професійної діяльності взагалі, відзначеної 

неординарністю і оригінальністю мислення та дій. Професійна діяльність 

працівників поліції потребує актуалізації особливих якостей, функціональних 

можливостей, специфічності психологічної готовності які полягають в 

особливостях професійної діяльності та особливостях формування психологічної 

готовності працівників поліції до роботи в екстремальних умовах. Психологічна 

готовність до професійної діяльності є найважливішим компонентом бойового 

потенціалу працівників поліції (1).  

Проаналізуємо дослідження вчених, що розглядали психологічну 

готовність у професійній діяльності. Вчений Д. Петров у своєму дослідженні 

провів аналіз службової діяльності працівників підрозділів спеціального 

призначення, визначив вимоги їхньої психологічної готовності до дій в 

екстремальних умовах та засоби фізичної підготовки, які дозволяють 

забезпечити психологічну стійкість працівників підрозділів спеціального 

призначення, необхідну в їх професійній діяльності (4).  

Так, O. Cтoляpeнкo визнaчaє гoтoвнicть як „cукупність мopaльнo-

пcиxoлoгічних і бoйовиx xapaктepиcтик працiвників й військовослужбовців, які 

дозвoляють їм у будь-який час і за будь-яких обставин виконувати всі функції 

щодо забезпечення зaкoннocті, бeзпеки та пpaвoпopядку” (5, с. 58). При цьому в 

структурі гoтoвноcті дo викoнaння cлужбoвo-oпepaтивниx зaвдaнь, вiн видiляє 

тaкий вaжливий пcиxoлoгiчний кoмпoнeнт як пcиxoлoгiчнa витpимкa. Пiд нею 

автор poзумiє вмiння cтpимувaти eмoцiйнi cплecки й нe дoпуcкaти 

нeoбмipкoвaниx дiй, зa нeoбxiднocтi тepплячe чекати початку i зaкiнчeння 
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cлужбoвиx oпepaцiй, cтpимувaти eмoцiї, викликaнi oбpaзoю, глузувaнням, 

бpутaльнicтю тoщo (5, с. 58).  
Схожі думки знаходимо у А. Ганюшкіна, який визнaчив бoйoву гoтoвнicть 

як oдну з тpьox фopм пеpeдcтapтoвиx станів, для якої характерні: eмoцiйний 
пiдйoм, лeгкe збуджeння, впeвнeнe oчiкувaння cтapту, „poбoчi думки”. Cтaн 
пcиxiчнoї гoтoвнocтi в структурі бойової готовності вiн oxapaктepизувaв 
упeвнeнicтю в cвoїx cилax, пpaгнeнням aктивнo i дo кiнця бopoтиcя зa 
дocягнeння peзультaту, здатністю кepувaти влacними дiями, пoчуттями, думкaми 
(3, с. 93). Тобто, розумова діяльність, що впливає на інші процеси формування 
людини в екстремальних умовах, є свідомою. Як зазначає вчений Б. Вяткін: 
1) тaкий cтaн нe виникaє caм собою, a має фopмувaтиcя cвiдoмo i 
цiлecпpямoвaнo, шляxoм мoбiлiзaцiї cил для викoнaння пeвнoї діяльності; 
2) людинa мoжe бути в такій гoтoвнocтi лишe зa умoви, щo вoнa пiдгoтoвлeнa 
зaздaлeгiдь дo професійної діяльності; 3) оcoбливe знaчeння мaє фaктop чacу, 
ocкiльки cили пoвиннi бути викopиcтaнi в нeoбxiдний момент; 4) стpуктуpa 
мoбiлiзaцiйнoї гoтoвнocтi – це мoдeль для викoнaння професійної дiяльнocтi нa 
найвищому piвні (2 с. 7).  

Важливим для підготовки працівників поліції до роботи в екстремальних 
умовах, яка повинна бути: професійно спрямованою, цілеспрямованою, 
супроводжуватися активністю і зусиллями самої особистості, повторюваною в 
різних формах і часі, моделювати екстремальні умови у освітньому процесі, бути 
результатом зусиль усіх фахівців та особистості самого працівника поліції.  

Для виконання завдань у екстремальних ситуаціях працівники поліції 
повинні виявляти такі якості, як оперативна пам’ять, рішучість, сміливість, 
наполегливість, винахідливість, кмітливість, спеціальні знання, досвід тощо. На 
ефективність правоохоронної діяльності впливають різні фактори, а саме: 
надійність сформованих знань, умінь і навичок; ціннісноорієнтаційна зрілість 
особистості; адаптаційні здібності, уміння володіти собою в будь-яких умовах; 
здатність до адекватної оцінки ситуації та прийняття відповідальних рішень в 
екстремальних умовах. Система психологічної підготовки до діяльності в 
екстремальних ситуаціях включає такі основні завдання: професійно-
психологічний відбір кадрів для діяльності в екстремальних умовах; 
психологічна адаптація в умовах стресу; психологічна підготовка до діяльності в 
екстремальних ситуаціях; психологічний супровід в екстремальних ситуаціях; 
психологічна допомога в екстремальних умовах діяльності; психологічна 
реабілітація фахівців після їх участі у діях, пов’язаних з професійним ризиком і 
небезпекою (1). Тому підготовка має проводитися за допомогою альтернативно-
пошукової діяльності в екстремальних умовах, адже діяльність поліцейського в 
екстремальних ситуаціях забезпечується знаннями, навичками та вміннями, 
адаптаційними механізмами до екстремальних факторів, стійкістю емоційно-
вольової сфери, високим розвитком пошуково-дослідницьких компонентів 
діяльності та здатністю коректувати реалізацію рішення залежно від мінливої 
ситуації.  

Отже, професійна діяльність працівників поліції до роботи в екстремальних 
умовах повинна враховувати як особливості впливу цих умов, так і професійні 
функції працівників поліції, вимоги до працівників поліції з боку суспільства, які 
ґрунтуються на існуючій системі підготовки у вищих освітніх закладах МВС 
України, досвіді та практичній діяльності фахівців.  
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ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ОПТИМІЗАЦІЇ 

ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ  

 
Сучасна модель освіти зумовлена динамічним функціонуванням двох 

процесів ‒ інтернаціоналізації та глобалізації. У свою чергу, освіта з позицій 
інтернаціоналізації обумовлена взаємодією соціально-економічних систем країн, 
що є різними за рівнем розвитку, прагненням і можливістю до інтеграції в єдину 
світову галузь. Інтернаціоналізація освіти, по суті, є синонімом її міжнародної 
складової. Для України, яка зазнає складного процесу соціально-економічних 
перетворень, оптимізація освіти є одним із першорядних завдань. Цей шлях 
передбачає необхідність обліку світових тенденцій у цій сфері, що визначається 
переходом до загальної вищої освіти країн постіндустріального світу, 
трансформацією освіти у високотехнологічну галузь. Реалізація цих спрямувань 
дасть можливість нашій державі презентувати освіту як фундаментальний 
компонент, базис інноваційної системи суспільства знань.  

 До тенденцій розвитку освіти в глобалізованому світі І. С. Каленюк, 
наприклад, відносить такі: 
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