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На	формування	сучасних	підходів	до	розуміння	сутності	психогенетичної	концепції	найбільш	
вагомий	 теоретичний	 вплив	 здійснили	 праці	 С.	Рубінштейна,	 О.	Леонтьева,	 Б.	Ананьєва,	
К.	Альбуханової-Славської,	 в	 яких	 професіоналізація	 розглядається	 як	 умова	 антропогенезу,	 як	
засіб	розвитку	особистості	в	онтогенезі,	як	форма	її	соціалізації	[4].	

Характерною	 методологічною	 основою	 для	 сучасних	 концепцій	 професіогенезу	 є	 наукові	
підходи	Е.	Зеєра,	Є.	Клімова,	А.	Маркової,	Г.	Нікіфорова,	М.	Пряжнікова	і	О.	Пряжнікової,	В.	Рибалки	
та	 інших.	 Ці	 дослідники	 працюють	 над	 формулюванням	 дефініції,	 що	 якомога	 точніше	
відображають	об’єктивний	аспект	змісту	даного	поняття	[4].	

В	 контексті	 загальнонаукової	 тенденції	 вивчення	 проблематики	 професійного	 розвитку	 на	
сьогодні	 сформувалися	 окремі	 «фахові»	 теоретичні	 і	 прикладні	 школи	 професіогенезу,	 в	 межах	
яких	 розробляються	 технології	 розвитку	 представників	 різних	 професійних	 груп:	 педагогів,	
практичних	психологів,	операторів,	правоохоронців,	лікарів,	керівників,	офіцерів	тощо.		

На	 даний	 час	 існують	 роботи,	 в	 яких	 наводяться	 спроби	 систематизації	 змісту	 категорії	
професіогенезу.	 Їх	 автори	 (В.	Бодров,	 О.	Волкова,	 В.	Гордієнко,	 Л.	Копець,	 О.	Єрмолаєва,	 О.	Кокун,	
В.	Сидоренко,	Т.	Траверсе,	О.	Цільмак,	Г.	Яворська	та	ін.),	проводячи	категоріальний	аналіз,	виділяють	
і	 описують	 зміст,	 соціально-психологічні	 детермінанти,	 стадії	 та	 напрямки	 професіогенезу,	
пов’язують	етапи	становлення	професіонала	з	рівнями	розвитку	його	компетентностей,	окреслюють	
особистісну	 і	 соціальну	 професіогенетичну	 феноменологію	 взаємодії	 особистісного	 і	 професійного	
розвитку	 людини	 [3,	 с.	264].	 У	 цілому	 існуючий	 на	 сьогодні	 науково-теоретичний	 потенціал	 щодо	
висвітлення	 проблеми	 професіогенезу	 дає	 підстави	 для	 висновку,	 що	 головною	 методологічною	
передумовою	 розробки	 теорії	 професійного	 становлення	 та	 самоздійснення	 особистості	 є	
напрацювання	зарубіжних	та	вітчизняних	науковців	в	межах	описаних	вище	концепцій.		
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Законодавець	 у	 ст.	285	 Цивільного	 Кодексу	 України	 «Право	 на	 інформацію	 про	 стан	 свого	
здоров’я»	визначає	різні	групи	суб’єктів,	які	мають	право	на	інформацію	не	лише	про	стан	свого	
здоров’я	 [1].	 У	 цьому	разі	 йтиметься	 про	суб’єктів,	які	мають	похідне	 право	на	 інформацію	про	
стан	чужого	здоров’я.	

З	 огляду	 на	 наведене,	 цікавим	 є	 поділ	 суб’єктів	 права	 на	 первинні	 та	 похідні,	 як	 у	 праві	
інтелектуальної	 власності.	 Тобто	 за	 аналогією,	 можемо	 визначити,	 що	 суб’єктами	 права	 на	
інформацію	про	стан	свого	здоров’я	є:	а)	конкретна	людина,	яка,	реалізуючи	свою	правомочність	
щодо	 збирання	 інформації,	 може	 її	 отримувати	 (під	 час	 відбору,	 підготовки	 та	 проходженні	
служби	в	органах	Національної	поліції	України	–	кандидати	на	посаду,	курсанти,	співробітники	
органів	Національної	поліції	України);	б)	інші,	які	мають	похідне	право	на	інформацію	про	стан	
чужого	здоров’я,	та	отримують	таку	інформацію	в	силу	свого	спеціального	правового	становища,	
чи	 в	 інших	 випадках	 та	 у	 формі	 й	 обсязі,	 передбачених	 чинним	 законодавством	 (йдеться	 про	
право	на	інформацію	про	стан	чужого	здоров’я).	

Отже,	правами	на	інформацію	про	стан	здоров’я	людини,	а	опосередковано	–	повідомленями	
про	такий	стан	наділені	певні	міністерства	та	служби.	Проходження	служби	фізичними	особами	в	
даних	 підрозділах	 можливе	 лише	 при	 визначенні	 ступеня	 придатності	 (відсутність	 хвороб	 та	
фізичних	 вад),	 який	 перевіряється	 певними	 лікарськими	 комісіями,	 про	 що	 виноситься	
постанова	щодо	придатності	або	непридатності	для	проходження	служби.	Тобто	міністерства	та	
служби	 отримують	 повну	 інформацію	 про	 стан	 здоров’я	 фізичних	 осіб,	 які	 проходили	 певні	
комісії.	 До	 таких	 суб’єктів	 публічного	 права	 належить	 і	 Міністерство	 внутрішніх	 справ	 України	
(далі	МВС	України).	

Так,	згідно	з	Положенням	про	організацію	первинної	професійної	підготовки	поліцейських,	
яких	 вперше	 прийнято	 на	 службу	 в	 поліції,	 професійна	 підготовка	 проводиться	 на	 базі	 вищих	
навчальних	закладів	МВС	із	специфічними	умовами	навчання	та	установ	(закладів)	Національної	
поліції,	що	діють	для	забезпечення	організації	відповідної	спеціальної	підготовки	поліцейських,	
уперше	 прийнятих	 на	 службу	 в	 поліції,	 а	 також	 підвищення	 кваліфікації	 і	 перепідготовки	
молодшого	 складу	 поліції,	 проведення	 окремих	 видів	 службової	 підготовки	 поліцейських	
(заклади,	 що	 здійснюють	 професійну	 підготовку)	 [2].	 Згідно	 п.2	 ст.	8	 розд.	 ІІ	 Положення	 про	
організацію	первинної	професійної	підготовки	поліцейських,	яких	вперше	прийнято	на	службу	в	
поліції,	 поліцейські	 не	 зараховуються	 до	 закладів,	 що	 здійснюють	 професійну	 підготовку	 у	
випадку	незадовільного	стану	здоров’я,	що	підтверджено	в	установленому	порядку	[2].	

Відповідно	 до	 ч.	9	 ст.	95	 закону	 України	 «Про	 Національну	 поліцію»	 [3]	 поліцейські	
зобов’язані	 щороку	 проходити	 комплексний	 медичний	 огляд	 (диспансеризацію),	 а	 за	
необхідності	 –	 цільові	 медичні	 огляди,	 психофізіологічні	 обстеження	 і	 тестування	 в	 порядку,	
визначеному	Міністром	внутрішніх	справ	України.	

Комплексний	 медичний	 огляд	 (диспансеризація)	 є	 медичним	 оглядом	 поліцейських,	 який	
проводиться	 протягом	 їх	 служби	 з	 метою	 активного	 спостереження	 за	 станом	 здоров’я	 та	
включає	 профілактичний	 медичний	 огляд,	 обов’язковий	 періодичний	 психіатричний	 огляд	 та	
обов’язковий	 профілактичний	 наркологічний	 огляд.	 (п.	1	 розд.	І	 Порядку	 проходження	
комплексного	медичного	огляду	(диспансеризації)	поліцейськими	[4]). 

Комплексний	 медичний	 огляд	 (диспансеризація)	 поліцейських	 проводиться	 в	 закладах	
охорони	здоров’я	МВС.	Для	профілактичного	огляду	поліцейських,	які	проживають	у	районах,	де	
відсутні	 заклади	 охорони	 здоров’я	 МВС,	 можуть	 використовуватися	 можливості	 закладів	
охорони	здоров’я	іншого	підпорядкування	в	установленому	законодавством	порядку.	

Обсяг	 клініко-діагностичних	 досліджень	 включає:	 аналіз	 крові	 (вимірювання	 швидкості	
осідання	 еритроцитів,	 гемоглобіну,	 лейкоцитів,	 цукру,	 холестерину),	 аналіз	 сечі	 на	 білок,	
вимірювання	 артеріального	 тиску,	 вимірювання	 внутріочного	 тиску	 (після	 40	 років),	
гінекологічний	 огляд	 жінок	 (цитологічне	 обстеження	 жінок	 віком	 18–60	 років),	 дослідження	
гостроти	 зору	 та	 слуху,	 електрокардіографічне	 обстеження,	 пальпацію	 молочних	 залоз	 та	
маммографію	жінкам	(з	40	років	–	один	раз	на	два	роки),	пальцьове	обстеження	прямої	кишки	(з	
30	 років),	 флюорографічне	 обстеження	 органів	 грудної	 клітки	 –	 один	 раз	 на	 два	 роки,	
ультразвукове	дослідження	простати	чоловікам	(з	40	років	–	один	раз	на	два	роки)	(п.	4	розд.	IIІ	
Порядку	проходження	комплексного	медичного	огляду	(диспансеризації)	поліцейськими	[4]).	За	
потреби	 лікар-терапевт	 залучає	 до	 проведення	 профілактичного	 медичного	 огляду	
(диспансеризації)	поліцейських	лікарів	інших	спеціальностей.	

Обов’язкові	 періодичні	 психіатричні	 огляди	 поліцейських	 та	 обов’язкові	 профілактичні	
наркологічні	 огляди	 поліцейських	 проводяться	 лікарями-психіатрами	 закладів	 охорони	
здоров’я	МВС.	
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При	виявленні	у	поліцейського,	який	пройшов	профілактичний	медичний	огляд,	хвороб,	що	є	
протипоказанням	 до	 виконання	 робіт,	 розладів	 психіки	 та	 поведінки,	 що	 можуть	 визначити	 їх	
непридатність	 до	 подальшої	 служби,	 керівнику	 органу	 поліції	 направляється	 інформація	 про	
поліцейського,	 який	 за	 станом	 здоров’я	 потребує	 направлення	 на	 огляд	 до	 медичної	 комісії	
закладу	 охорони	 здоров’я	 МВС	 для	 визначення	 його	 придатності	 до	 подальшої	 служби	 (п.	7	
розд.	III,	 п.	7	 розд.	 IV,	 п.	7	 розд.	 V	 Порядку	 проходження	 комплексного	 медичного	 огляду	
(диспансеризації)	поліцейськими	[4]).	

Отже,	 правом	 на	 інформацію	 про	 стан	 здоров’я	 при	 відборі,	 підготовці	 та	 проходженні	
служби	 співробітниками	 Національної	 поліції	 України,	 крім	 таких	 осіб,	 володіє	 також	 і	
Міністерство	 внутрішніх	 справ	 України	 в	 особі	 керівників	 органів	 поліції,	 які	 мають	 похідне	
право	на	інформацію	про	стан	чужого	здоров’я	в	силу	свого	спеціального	правового	становища,	
чи	в	інших	випадках	та	у	формі	й	обсязі,	передбачених	чинним	законодавством.	
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РОЛЬ КУРСУ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА  
В ПІДГОТОВЦІ КАДРІВ ПОЛІЦІЇ 

Реформування	правоохоронної	системи	–	це	складний	та	багатогранний	процес,	що	вимагає	
детального	 наукового	 підходу	 для	 удосконалення	 системи	 підготовки	 правоохоронців-
професіоналів.	 У	 період	 формування	 правової	 держави	 головним	 завданням	 вищої	 школи	 зі	
специфічними	 умовами	 навчання	 є	 підвищення	 якості	 підготовки	 поліцейських	 кадрів.	 Без	
основного	 та	 фундаментального	 курсу	 –	 курсу	 теорії	 держави	 і	 права	 неможливо	 належним	
чином	засвоїти	спеціальні	та	галузеві	юридичні	дисципліни.	

Теорія	держави	 і	права	є	базовою	фундаментальною	дисципліною,	яку	повинні	вивчати	всі	
правоохоронці,	 а	 не	 виключно	 майбутні	 юристи.	 Не	 засвоївши	 основних	 закономірностей	 і	
загальних	понять	про	державу	і	право,	не	можна	підготувати	кваліфікованого	правоохоронця	з	
високим	 рівнем	 правової	 свідомості	 та	 правової	 культури.	 Теорія	 держави	 і	 права	 є	 основою	
системи	правових	знань,	що	необхідні	правоохоронцю,	крім	того	вона	навчає	мислити	системно,	
логічно,	 формує	 правове	 мислення	 та	 вчить	 узагальнювати.	 Теорія	 держави	 і	 права	 здатна	
цілісно	надавати	інформацію.	З	її	допомогою	можна	сформувати	уявлення	не	тільки	про	окремі	
прояви	і	аспекти	державно-правових	явищ,	а	й	про	державно-правову	дійсність	в	цілому,	тобто	
можна	побачити	не	тільки	краплину	води,	а	й	річку.	

Теорія	 держави	 та	 права	 знайомить	 майбутніх	 поліцейських	 з	 основними	 категоріями	
юриспруденції,	 надаючи	 логічно	 завершену	 систему	 понять,	 які	 лежать	 в	 основі	 галузевих,	
спеціальних	 та	 інших	 юридичних	 наук.	 Основи	 тлумачення	 норм	 права,	 які	 закладає	 теорія	
держави	і	права,	слугують	однозначності	та	правильності	правозастосовної	діяльності.	
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