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ЩОДО ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ  

В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ 

Екстремальні ситуації – це несприятливий, складний 
стан умов людської життєдіяльності, що набув для окремої 
особи або групи осіб особливої значимості; це об’єктивно 
складні умови діяльності, що сприймаються й оцінюються 
як напружені та небезпечні. Це – зовнішня, об’єктивна сто-
рона проблеми. Суб’єктивно екстремальні ситуації набувають 
форми екстремальності особливого стану людської психіки 
(екстремум-стану), спричиненого незвичними чи екстраор-
динарними умовами, що породжують підвищену тривож-
ність та особливу емоційну напруженість. Ситуація стає для 
особи надзвичайно значимою, причому безвідносно до того. 
Людина так чи інакше психологічно залучена в екстремальну 
ситуацію: як її ініціатор, як жертва або як очевидець. 

Екстремальні ситуації діляться на чотири групи: 
1) спричинені надзвичайними умовами (стихійне лихо, 

природна чи техногенна катастрофа, війна, масові терори-
стичні акції тощо); 

2) життєві, повсякденні (пожежа, напад злочинця, гос-
трий брак часу, необхідність одночасного вирішення декіль-
кох однаково важливих завдань), тобто такі, що виникають 
у житті кожної людини; 

3) пов’язані з захопленням потенційно небезпечними 
видами хобі (альпінізм, підводне плавання, швидкісна їзда 
та ін.); 

4) службові, професійні – зумовлені виконанням фахо-
вих обов’язків [1]. 

© Особливець А. В., 2018 



Пріоритетні напрями діяльності Національної поліції  
України. Харків, 2018 

172 

У діяльності працівників поліції можлива кожна з зазна-
чених ситуацій. Останнім часом спостерігається тенденція 
підвищення екстремальності діяльності поліції, що пов’язано 
із затриманням злочинців і лихих водіїв, звільненням заруч-
ників, застосуванням зброї, забезпеченням правопорядку в 
період масових заходів, виконання службових завдань. 

Проблема психологічного забезпечення діяльності праці-
вників поліції в екстремальних умовах займає важливе мі-
сце серед інших завдань в органах внутрішніх справ. Ком-
плекс заходів психологічного забезпечення дозволяє цілесп-
рямовано формувати та розвивати професійні вміння, здіб-
ності працівників, підвищити їх професіоналізм, боєздат-
ність, а також зберегти життя та здоров’я під час виконання 
службових завдань [2, с. 10]. При виконанні працівниками 
правоохоронних органів своїх професійних обов’язків в екс-
тремальних ситуаціях можлива організація діяльності різ-
них рівнів, полярними з яких є: високий та низький рівень 
вольової регуляції поведінки. 

 Високий рівень вольової регуляції (адаптивна поведі-
нка, мобілізація) – виявляється у підсиленні регулюючих фу-
нкцій психіки, своєчасному прогнозуванні і врахуванні змін 
обставин, швидкому, чіткому й грамотному застосуванні за-
собів і прийомів дій, за необхідності їх видозміни. Підвищу-
ється ступінь вольової керованості діяльністю та її загальна 
ефективність. 

 Низький рівень вольової регуляції (неадаптивна пове-
дінка, дезорганізація) нездатність концентрувати увагу на го-
ловному, порушення впорядкованості психічних процесів, 
непослідовність і неточність виконання дій, ігнорування ми-
нулого професійного досвіду, стереотипне повторення пев-
них дій при відсутності такої необхідності, покваплива і сум-
бурна поведінка або ж загальмованість, заціпеніння [1]. 

Основоположними є принципи комплексності та систе-
мності. Цей принцип передбачає проведення ряду взаємо-
пов’язаних заходів, кожний з яких є важливим компонен-
том формування надійності персоналу поліції в цілому. А 
саме: якісний професійно-психологічний відбір кандидатів 
до роботи в екстремальних умовах; професійно-психологі-
чна підготовка та психологічний супровід; психологічна до-
помога після перебування працівників в екстремальних си-
туаціях (застосування зброї на поразку, надання екстреної 
психологічної допомоги працівникам поліції, що зазнали 
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впливу сильних стрес-факторів, постраждали від злочинців 
тощо) [2, с. 11]. 
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НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ 
ЯК ОРГАН, ЩО ЗДІЙСНЮЄ АДМІНІСТРАТИВНІ 

ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

Національне антикорупційне бюро України було ство-
рено на підставі прийняття Закону України «Про Націона-
льне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 
року. Під час його проходження у Верховній Раді України, 
як законопроекту, він називався Проект Закону України 
«Про систему спеціально уповноважених суб’єктів у сфері 
протидії корупції». Даний Закон набув чинності 25 січня 
2015 року. 
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