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професійної підготовки дає можливість активізувати весь спектр 
особистісних якостей особистості. Майбутні наші дослідження в цьому 
напрямку будуть спрямовані на комплексний опис інтерактивних методів 
з урахуванням різновікових аудиторій, що дасть нам змогу розв’язати 
багато питань щодо професійної підготовки фахівця нової доби. 
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Розроблено організаційно-методичні та практичні рекомендації науково-
педагогічному складу щодо розвитку управлінської компетентності 
майбутніх офіцерів поліції на етапі професійного навчання. Визначено цілі 
психологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх офіцерів 
Національної поліції України. 

При розробці нормативної документації щодо організації 
психологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх 
офіцерів поліції на ґрунті методологічних основ суб’єктно-діяльнісного 
навчання, визначенні цілей формування їх управлінської компетентності 
та обґрунтуванні змісту і послідовності реалізації відповідних 
психологічних розвивальних програм необхідно враховувати структуру 
організації їх професійної підготовки. Це вимагає передбачення на: 
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- цільовому етапі: постановки навчальної, виховної та розвивальної 
мети даного етапу; розкриття перспектив подальшої навчальної 
діяльності курсантів і можливостей застосування засвоєних знань і 
сформованих навичок і вмінь вироблених умінь і навичок у сфері 
управління; формування позитивної установки та мотивування 
навчальної діяльності курсантів; визначення та усвідомлення 
управлінської компетентності як основного інтегрального результату 
професійної підготовки майбутніх офіцерів поліції; визначення 
індивідуальних і середньогрупових рівнів та особливостей розвитку 
психологічних компонентів управлінської компетентності курсантів; 
подання навчального матеріалу у вигляді аналізу конкретних 
управлінських ситуацій з практики;  

- змістовному етапі: формування програми розвитку 
психологічних компонентів управлінської компетентності; підбір, 
відповідно до визначених особливостей, розвивальних психотехнічних 
вправ і квазіуправлінських завдань різного рівня складностей; 
актуалізації управлінських ЗНУ курсантів; ознайомлення їх з 
навчальним матеріалом (загальні уявлення); постановки індивідуальних 
творчих завдань та організації діяльності з розв’язання проблемних 
управлінських ситуації (визначення напряму пошуку; висування гіпотез; 
визначення оптимальної гіпотези; складання алгоритму її доведення; 
доведення; перевірки правильності її доведення; формулювання 
висновків; розкриття сутності конкретних елементів навчального 
матеріалу; ознайомлення з типовими завданнями та способами їх 
розв’язання); 

- процесуальному етапі: реалізації програми розвитку 
психологічних компонентів управлінської компетентності; проведення 
тренінгових занять із формування та розвитку навичок, умінь і культури 
ефективної поведінки в ситуаціях управлінської взаємодії; організації 
самостійної роботи курсантів (виконання квазіуправлінських завдань); 
взаємо- і самоконтролю та перевірки результатів діяльності; 
психологічне консультування, надання індивідуальної психологічної 
допомоги курсантам, повторення основних способів виконання 
квазіуправлінських завдань; самостійного і групового виконання 
квазіуправлінських завдань (репродуктивний та адаптивний рівні); 
застосування знань, навичок і вмінь у нових (нетипових) умовах: 
виконання ускладнених, нестандартних завдань, завдань альтернативної 
форми тощо (локально та системно-моделюючий, творчий рівень); 
вирішення майбутніми офіцерами поліції квазіуправлінських завдань з 
метою створення індивідуальної технології управлінської діяльності та її 
презентації;  



Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти 
та патріотичного виховання персоналу системи МВС України. Харків, 2018 

 66 

- контролюючому етапі: проведення підсумкового діагностичного 
дослідження рівнів розвиненості психологічних компонентів 
управлінської компетентності після проведення відповідної тренінгової 
програми; перевірки та оцінювання результатів підсумкового контролю 
за рівнем відповідності між очікуваним і наявним, за рівнями засвоєних 
знань, норм і цінностей; визначення та корекції напрямків подальшого 
психологічного впливу [1; 2]. 

Щодо визначення цілей психологічного забезпечення професійної 
підготовки майбутніх офіцерів Національної поліції України нам 
уявляється за необхідне наступне: 

- на етапі професійного добору, крім вивчення психофізіологічних 
особливостей, за основну мету мати визначення мотиваційної 
спрямованості, емоційно-вольових, інтелектуальних, операційно-
діяльнісних, особистісних та рефлексивних здатностей кандидатів на 
навчання; формування груп за спеціальностями та спеціалізаціями, 
визначення загальногрупових тенденцій та особливостей їх 
психологічного розвитку тощо; 

- при реалізації цільового компонента навчання основну увагу 
зосередити на таких аспектах: здійсненні професіографічного та 
психографічного опису службової діяльності офіцера поліції; визначенні 
змісту взаємопов’язаних блоків: управлінська компетенція – 
управлінська компетентність у професійній діяльності офіцера поліції; 
проведенні психодіагностичного зрізу рівнів розвиненості 
психологічних компонентів управлінської компетентності майбутніх 
працівників поліції, вивченні їх психологічних особливостей, які 
впливають на засвоєння та реалізацію функцій керівника; наданні 
теоретико-методологічних основ управління, визначенні критеріїв 
управлінської компетентності полісменів; 

- метою змістовного компонента є формування бази 
квазіуправлінських завдань відповідно до спеціальностей, відбір 
психотехнічних вправ з розвитку окремих навичок, умінь і загальної 
культури та формування професійно важливих якостей майбутніх 
офіцерів Національної поліції України; розробка тренінгової програми 
розвитку психологічних компонентів управлінської компетентності у 
напрямках оптимального їх корегування; 

- змістом процесуального компонента є безпосереднє формування 
та розвиток психологічних компонентів управлінської компетентності 
майбутніх офіцерів поліції, вироблення у них навичок, умінь та 
культури ефективної управлінської взаємодії, аналізу, прогнозування та 
прийняття рішення у складних управлінських ситуаціях в умовах 
обмеженого часу та відсутності оптимального об’єму інформації; 
накопичення майбутнім офіцером НПУ власного практичного досвіду 
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щодо вирішення проблемних управлінських ситуацій і створення 
індивідуальної технології управлінської діяльності; 

- завдання контролюючого компонента навчального процесу 
необхідно вирішувати послідовно, у процесі всього навчання з метою 
своєчасного визначення проблем у практичній реалізації програми 
розвитку управлінської компетентності та особливостей засвоєння 
курсантами її положень для корегування напрямків, методів та форм 
психологічного впливу при проведенні тренінгових занять. 

Таке цілепокладання психологічного забезпечення навчальної 
діяльності, на нашу думку, дозволить курсантам оптимально підходити 
до кожного навчального компонента професійно-орієнтованих 
дисциплін, інтегрувати різноманітні дисципліни його професійної 
підготовки з особистісним розвитком як фахівця, а найголовніше – 
курсант при такій організації психологічного забезпечення професійної 
підготовки проявляє себе як активний суб’єкт власного професійного 
досвіду, що дозволяє йому отримувати такі знання, формувати такі 
навички та вміння, які мають особистісний смисл. 
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