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частин:	навчання	в	межах	системи	Національної	підготовки	поліції	та	навчання	безпосередньо	в	
практичних	 підрозділах.	 З	 метою	 належної	 організації	 навчання	 на	 місцевому	 рівні	 в	 усіх	
поліцейських	підрозділах	діють	навчальні	центри.		

Підготовка	 поліцейських	 кадрів	 у	 Німеччині	 здійснюється	 в	 рамках	 програм,	 складених	
Поліцейською	 академією.	 Перший	 рік	 направлений	 на	 вивчення	 основ	 теорії	 й	 практики	
поліцейської	 діяльності,	 за	 ним	 іде	 рік	 служби	 в	 діючих	 підрозділах	 під	 керівництвом	
досвідчених	 наставників,	 після	 цього	 ще	 пів	 року	 теоретичного	 навчання,	 яке	 завершується	
іспитом	на	звання	поліцейського	[3].	

В	 усіх	 поліцейських	 навчальних	 закладах	 європейських	 держав	 велика	 увага	 приділяється	
розвитку	 комунікативних	 якостей,	 навичок	 і	 умінь,	 техніці	 спілкування;	 веденню	 розмови;	
мистецтву	 переконання;	 взаємодії	 з	 представниками	 національних	 і	 сексуальних	 меншин,	 а	
також	 із	 психічно	 неврівноваженими	 людьми;	 розв’язанню	 сімейних	 суперечок;	 техніці	
переговорів,	 підготовці,	 організації	 та	 проведенню	 зборів	 (презентацій);	 зв’язкам	 із	
громадськістю;	відносинам	із	представниками	влади,	преси,	радіо	і	телебачення	[4].	

Узагальнюючи	 вищевикладене,	 варто	 зазначити,	 що	 в	 європейських	 державах	 практичній	
підготовці	поліцейських	приділяється	більше	уваги	ніж	в	Україні.	Крім	того,	теоретичне	навчання	
в	 поліцейських	 вищих	 навчальних	 закладах	 Європи	 направлене	 на	 розвиток	 комунікативних	
якостей,	навичок	взаємодії	з	населенням,	вирішення	практичних	ситуацій,	техніці	переговорів	та	
отримання	 інших	 практичних	 умінь.	 У	 зв’язку	 з	 цим	 у	 вищих	 навчальних	 закладах	 Міністерства	
внутрішніх	 справ	 України	 доцільно	 переглянути	 навчальні	 плани	 в	 напрямку	 збільшення	
тривалості	проходження	практик,	акцентування	уваги	на	дисциплінах	практичного	спрямування.	
Крім	 того,	 необхідно	 зобов’язати	 викладачів	 указаних	 закладів	 застосувати	 різноманітні	 форми	
проведення	 занять,	 що	 сприяють	 набуттю	 практичних	 навичок	 роботи	 поліцейського.	 Також	
кращій	 підготовці	 майбутніх	 поліцейських	 сприяло	 б	 створення	 на	 базах	 органів	 чи	 підрозділів	
поліції	навчально-тренінгових	центрів	для	проведення	занять	з	курсантами.	
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Першу	 спеціалізовану	 вчену	 раду	 з	 психологічних	 наук	 створено	 в	 ХНУВС	 у	 1995	 році,	 її	
головою	 став	 доктор	 біологічних	 наук,	 професор	 Валерій	 Анатолійович	 Друзь,	 який	 на	 той	 час	
очолював	кафедру	психології	Університету	внутрішніх	справ.		

У	період	1995–2001	років	було	захищено	16	дисертаційних	досліджень	здобувачів	наукового	
ступеня	 кандидата	 психологічних	 наук	 за	 спеціальністю	 19.00.01	 –	 загальна	 психологія,	 історія	
психології,	 та	 дві	 дисертації	 за	 спеціальністю	 19.00.09	 –	 екстремальна	 та	 кризова	 психологія.	
Тематика	 більшої	 частки	 дисертаційних	 робіт	 прямо	 стосувалась	 різноманітних	 аспектів	
професійної	 діяльності	 працівників	 правоохоронних	 органів,	 що	 зумовило	 необхідність	
перепрофілювання	наукової	спеціальності	ради.	

У	 2001	 році	 в	 ХНУВС	 було	 відкрито	 спеціалізовану	 вчену	 раду	 із	 захисту	 кандидатських	
дисертацій	 за	 спеціальністю	 19.00.06	 –	 юридична	 психологія.	 Її	 головою,	 як	 і	 попередньої,	 став	
доктор	 біологічних	 наук,	 професор	 В.	 А.	 Друзь.	 У	 період	 2001–2006	 років	 було	 захищено		
24	кандидатські	дисертаційні	дослідження	з	різних	аспектів	юридичної	психології.	

У	 2006	 році	 повноваження	 ради	було	 в	черговий	 раз	 подовжено,	головуючою	 стала	 доктор	
психологічних	 наук,	 професор	 Любов	 Матвіївна	 Балабанова.	 В	 період	 2006–2015	 років	 було	
захищено	55	дисертаційних	досліджень	на	здобуття	наукового	ступеня	кандидата	психологічних	
наук	за	спеціальністю	19.00.06	–	юридична	психологія.	

З	2015	року	спеціалізовану	вчену	раду	очолює	доктор	психологічних	наук,	професор	Олена	
Олександрівна	 Євдокімова,	 за	 цей	 період	 захищено	 11	 кандидатських	 дисертацій	 за	 згаданою	
спеціальністю.		

Загалом	у	спецраді	протягом	 її	 існування	було	захищено	106	кандидатських	дисертаційних	
досліджень,	з	яких	16	–	за	спеціальністю	19.00.01	–	загальна	психологія,	історія	психології,	2	–	за	
спеціальністю	19.00.09	–	екстремальна	та	кризова	психологія,	та	88	–	за	спеціальністю	19.00.06	–	
юридична	психологія.	

Протягом	 існування	 ради	 у	 ній	 захищено	 2	 докторських	 дисертації	 з	 юридичної	 психології	
(докторами	 наук	 стали	 професор	 Олександр	 Володимирович	 Тімченко	 та	 професор	 Олена	
Володимирівна	Землянська).		

Таблиця 1 
Кількість захищених у спецраді дисертацій за роки її існування 

1995–2001	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
18	 4	 -	 4	 6	 10	 1	 6	 8	 -	 1	 8	 11	 8	 10	 2	 9	
	
Тематика	 дисертаційних	 робіт,	 захищених	 у	 спецраді,	 дуже	 розлога.	 З	 точки	 зору	

контингенту	досліджуваних,	здобувачі	фокусували	свою	увагу	у	переважній	більшості	випадків	
на	 різноманітних	 аспектах	 особистості	 і	 професійної	 діяльності	 працівників	 міліції	 (органів	
внутрішніх	справ,	це	–	57,5	%	дисертацій.		

Також	 вивчались	 працівники	 інших	 юридичних	 професій	 (11,3	%	 дисертацій):	 судді,	
прокурори,	 адвокати,	 інкасатори,	 працівники	 установ	 виконання	 покарань,	 органів	 доходів	 і	
зборів,	Інтерполу	тощо.	

Дослідженню	 правопорушників	 і	 злочинців	 присвячено	 майже	 чверть	 робіт	 (22,6	%),	
причому	 більша	 половина	 з	 них	 (13,2	%)	 –	 неповнолітні	 правопорушники	 з	 девіантною	 та	
делінквентною	поведінкою.	

Найменша	 частка	 робіт	 (10,4	%)	 присвячена	 закономірностям	 функціонування	 особистості	
звичайних,	цивільних	людей	в	юридично-значимих	ситуаціях.	

Виокремлюються	 шість	 об’ємних	 груп	 дисертаційних	 робіт	 у	 відповідності	 до	 того,	 в	 яких	
умовах	вивчались	досліджувані	особи:		

1.	 В	 умовах	 професійної	 юридичної	 діяльності	 (44,3	%):	 правоохоронної,	 правозахисної,	
правотворчої	тощо.	

2.	В	умовах	примусової	ізоляції	чи	обмеження	волі	(16,0	%).		
3.	В	умовах	фахової	підготовки	до	професійної	діяльності	(14,2	%).	
4.	В	умовах	неюридичної	професійної	діяльності	та	повсякденному	житті	(10,4	%).	
5.	В	умовах	експертно-психологічного	дослідження	(5,7	%).	
Аналіз	тем	дисертаційних	досліджень	показав	наявність	43	унікальних	феноменів,	які	стали	

об’єктами	для	досліджень.	Частина	з	них	є	«популярними»,	вивчались	декількома	здобувачами,	
але	більшість	–	тільки	одним.	

Так,	 різноманітним	 аспектам	 особистісного	 та	 професійного	 розвитку	 і	 становлення	
правоохоронців,	переживанню	ними	криз	професійного	розвитку	присвячено	14	дисертацій.	
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Вивченню	 механізмів	 психологічної	 готовності	 правоохоронців	 та	 їх	 професійно-
психологічної	підготовки	до	діяльності	присвячено	7	дисертацій.	

Професійна	діяльність	фахівців	різних	юридичних	професій	та	її	супроводження	психологом	
вивчались	у	7	дисертаційних	роботах.	

Емоційна	 сфера	 особистості,	 психічні	 стани	 досліджувались	 у	 7	 дисертаційних	 роботах.		
В	 основному	 –	 це	 негативні	 психічні	 стани	 та	 емоційні	 прояви,	 що	 заважають	 ефективному	
функціонуванню	особистості	у	правоохоронній	діяльності.	

Правова	свідомість	та	професійна	самосвідомість	досліджувалась	у	7	роботах.	Це	стосувалось	
професій	адвоката,	судді,	прокурора,	крім	того	–	психологічних	аспектів	розвитку	самосвідомості	
професіонала	юридичних	професій.		

Досить	 «затребуваною»	 є	 тематика	 психологічних	 установок,	 уявлень	 та	 професійної	
ідентичності	(7	дисертаційних	робіт).		

Різні	 аспекти	 мотивації	 правоохоронців	 (збереження	 здоров’я,	 управлінська,	 молодих	
фахівців	 та	 ін.)	 і	 правопорушників,	 зокрема	 неповнолітніх,	 вивчались	 у	 6	 дисертаційних	
дослідженнях.	

Іншими	 «популярними»	 темами	 є:	 професійна	 компетентність	 та	 професійні	 здібності		
(6	робіт);	психологічна	стійкість	та	саморегуляція	поведінки	(5	роботи);	психологічна	адаптація	
(3	 роботи);	 «Я»-концепція	 (3	 роботи);	 ресоціалізація	 (3	 роботи);	 професійна	 деформація	 та	
деструкція	 особистості	 (3	 роботи);	 психологічна	 реабілітація	 (3	 роботи);	 професійна	 пам’ять		
(3	роботи).	

Коло	 об’єктів,	 які	 досліджені	 тільки	 одним	 дослідником:	 афіліація	 і	 влада;	 психологічні	
аспекти	загибелі	і	травмування	правоохоронців;	очна	ставка;	психологічний	вплив;	віктимність;	
шахрайство;	 імідж	 правоохоронців;	 агресія;	 провина;	 суїцид;	 суб’єктивний	 крок	 часу;	
профорієнтація;	 емоційний	 інтелект;	 гендерна	 рівність	 в	 поліції;	 професійна	 надійність;	
конфліктність	особистості	та	інші.	

У	якості	висновку	слід	вказати,	що	за	час	своєї	роботи	спеціалізована	вчена	рада	довела	свою	
продуктивність.	Здобувачі,	які	захистили	дисертації	в	раді,	представляють	не	лише	Харківський	
національний	університет	внутрішніх	справ,	але	й	інші	державні	установи	та	організації.	У	роботі	
ради	 беруть	 участь	 провідні	 науковці	 як	 Харківського	 національного	 університету	 внутрішніх	
справ,	 так	 і	 інших	 вищих	 навчальних	 закладів	 та	 науково-дослідних	 установ.	 Результати	
досліджень	 здобувачів	 широко	 впроваджуються	 в	 діяльність	 структурних	 підрозділів	 МВС	
України,	 інших	 державних	 установ	 та	 організацій,	 а	 також	 використовуються	 в	 навчальному	
процесі	при	підготовці	майбутніх	фахівців	правоохоронної	діяльності.		
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УМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

Достатньо	 актуальним	 для	 сучасної	 науки	 є	 вивчення	 особливостей	 професійної	
ідентичності	 у	 представників	 різних	 спеціальностей,	 оскільки	 кожна	 професія	 має	 свої	
характерні	особливості,	що	суттєво	впливають	на	формування	особистості	як	суб’єкта	праці.	Як	
зазначає	О.	Гавриченко,	аналіз	специфічних	характеристик	професійної	ідентичності	особистості	
є	важливою	умовою	успішності	її	професійного	розвитку	[2].	

Формування	та	розвиток	професійної	ідентичності	відбувається	в	процесі	професіоналізації,	
що	 включає	 вибір	 людиною	 професії	 з	 урахуванням	 своїх	 власних	 можливостей	 і	 здібностей,	
освоєння	 правил	 і	 норм	 професії,	 формування	 та	 усвідомлення	 себе	 як	 професіонала,	
узагальнення	 досвіду	 професії	 за	 рахунок	 особистого	 внеску,	 розвиток	 своєї	 особистості	
засобами	 професії,	 що	 уточнюється	 в	 ході	 професійного	 самопізнання	 в	 межах	 професійного	
простору.	 Як	 зазначає	 Н.	Мілорадова,	 професійний	 розвиток	 передбачає	 рух	 особистості	 у	
професійному	просторі,	який	залежить	від	закономірностей	психічного	розвитку	і	відбувається	у	

©	Макарова	О.	П.,	2017	


