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роз’яснюються	цілі	і	завдання	антистресової	підготовки	та	фор-
мується	 мотивація	 і	 усвідомлення	 необхідності	 оволодіння	 ме-
тодами	довільного	керування	стресом.		

Нам	здається,	що	впровадження	таких	занять	в	систему	спе-
ціальної	 психологічної	 підготовки	 фахівців	 аварійно-рятуваль-
них	підрозділів	буде	сприяти	підвищенню	ефективності	 їх	про-
фесійної	діяльності	та	збереженню	професійного	здоров’я.	
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Оглянуто актуальні проблеми психологічного забезпечення 
професійної діяльності працівників Національної поліції. Відо-
бражено такі сфери функціонування поліцейської психології: 
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відбір кадрів; формування якостей, необхідних для ефективно-
го виконання службових обов’язків у процесі навчання (форму-
вання кандидата як повноцінного працівника поліції); надання 
психологічної допомоги поліцейським. 

Ключові слова:	 психологічний	 відбір	 кадрів,	 психологічне	
оцінювання	співробітників,	психологічний	супровід,	психоло-
гічне	 забезпечення,	 психологічна	 підготовка,	 управлінське	
консультування.	

У	 багатьох	 країнах	 світу	 поліцейська	 психологія	 вже	 давно	
стала	 визнаною	 складовою	 діяльності	 правоохоронних	 органів	
[1–5].	Прийоми	й	методи	поліцейської	психології	широко	засто-
совуються	там	під	час	вирішення	завдань	експертизи	у	криміна-
льних	 провадженнях,	 психологічного	 «портретування»	 злочин-
ців	 (підозрюваних),	 психологічного	 аналізу	 показань	 свідків,	
забезпечення	 переговорної	 діяльності	 та	для	 виконання	 інших	
професійних	завдань.	

В	Англії,	Сполучених	Штатах	Америки,	Іспанії	та	інших	краї-
нах	потреба	 в	 психологічному	 забезпеченні	діяльності	поліцей-
ських	 ставала	 особливо	 очевидною	 в	 періоди	 масових	 завору-
шень,	які	відбувалися	часто	на	етнічному	ґрунті	[1;	3;	4].	Психо-
логічні	дослідження	сприяли	реформуванню	поліції,	даючи	від-
повіді	 на	 питання	 про	 те,	 як	 залучити	 законослухняних	 грома-
дян	на	бік	поліції	та	завоювати	довіру	населення.	Сформувалися	
й	 отримали	 визнання	 такі	 напрямки	 практичної	 поліцейської	
психології,	 як	 переговорна	 діяльність	 із	 терористами,	 які	 захо-
пили	 й	 утримують	 заручників,	 з	 психічно	 неврівноваженими	
громадянами,	особами,	які	перебувають	під	загрозою	суїциду,	а	
також	поліцейська	конфліктологія,	слідчий	гіпноз	тощо.	

Наприклад,	 в	 Іспанії	 поліцейська	 психологія	 отримала	 офі-
ційне	визнання	як	галузь	психологічного	знання	ще	у	1984	р.	[5],	
що	 було	 ознаменовано	 бурхливим	 зростанням	 кількості	 науко-
вих	досліджень	і	розробок	та	формуванням	наукової	інфрастру-
ктури,	що	забезпечує	потреби	поліції	в	психологічних	знаннях	і	
технологіях.	Зараз	у	цій	країні	актуальність	і	питома	вага	психо-
логічних	знань	і	технологій,	що	застосовуються	в	роботі	з	персо-
налом	поліції,	помітно	перевищили	частку	психологічних	знань	та	
експертиз,	 що	 використовуються	 для	 вирішення	 проблем	 боро-
тьби	зі	злочинністю	та	розкриття	злочинів.	Поліцейська	психоло-
гія	 регулює	 такі	 організаційні	 процеси,	 як	 відбір	 кандидатів,	 їх	
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подальше	 становлення	 в	 лавах	 поліції	 як	 відповідальних	 і	 сум-
лінних	 працівників,	 здатних	 ефективно	 виконувати	 службові	
обов’язки,	 надавати	 адміністративну	 та	 внутрішню	 підтримку	
(професійна	психологічна	підтримка),	приймати	законне,	швид-
ке	 рішення	 в	 рамках	кримінального	 розслідування	 (аналіз	 зло-
чинної	поведінки)	тощо	[5].	

Діяльність	 поліції	 супроводжується	 постійним	 та	 інтенсив-
ним	 застосуванням	 психологічних	 знань.	 Вона	 починається	 з	
моменту	 відбору	 кандидата	 до	 формування	 повноцінного	 спів-
робітника	 Національної	 поліції,	 який	 уміє	 швидко	 знаходити	
вихід	 із	 критичних	 і	 стресових	 ситуацій,	 де	 свобода	 та	 життя	
людини	залежать	від	здатності	правильно	й	ефективно	застосу-
вати	свої	психологічні	знання,	своєчасно	вирішувати	неордина-
рні	ситуації,	а	також	діяти	у	відповідності	до	принципів	конгру-
ентності,	можливості	та	пропорційності	[1].		

Професійна	 діяльність	 поліцейського	 не	 виключає	 застосу-
вання	 насильства	 з	 метою	 захисту	 цивільного	 населення,	 й	 у	
таких	випадках	цей	спосіб	захисту	має	здійснюватися	лише	пра-
цівниками,	які	характеризуються	психологічною	стабільністю	та	
діють	 тільки	 на	 благо	 суспільства,	 мінімізуючи	 шкоду	 для	 всіх	
учасників	і	ґрунтуючись	на	принципі	раціональності.	

Можна	виділити	три	основні	сфери	поліцейської	психології:	
відбір,	 формування	 якостей,	необхідних	для	ефективного	вико-
нання	 службових	 обов’язків	 у	 процесі	 навчання	 (формування	
кандидата	як	повноцінного	співробітника	Національної	поліції),	
та	 надання	 психологічної	 допомоги	 поліцейським.	 При	 цьому	
звертається	 увага	 не	 тільки	 на	 ті	 особистісні	 якості,	 які	 були	
виявлені	на	першій	і	початковій	стадіях	відбору,	але	й	на	набуті	
під	 час	 поліцейської	 кар’єри	 професійні	 якості	 та	 звички,	 щоб	
уникнути	 професійної	 деформації	 й	 знизити	 рівень	 суїциду	 се-
ред	 поліцейських.	 Таким	 чином,	 треба	 здійснювати	 постійний	
психологічний	контроль	за	поліцейськими	не	лише	у	професій-
ній	діяльності,	а	й	поза	її	межами.		

Суспільство	 вимагає	 від	 працівника	 поліції	 певного	 рівня	
освіти	 та	 професійних	 умінь	 (дослідних,	 комунікативних),	 кри-
тичного	мислення,	розуміння	різноманітних	соціальних	проблем	
і	вміння	їх	вирішувати.	Підвищені	фізичні	та	психологічні	наван-
таження,	пов’язані	з	ризиком	для	здоров’я	й	самого	життя,	вису-
вають	 вимоги	 до	 наявності	 певних	 фізичних	 даних	 (фізичний	
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розвиток	і	підготовленість)	та	особистісних	якостей.	До	бажаних	
характеристик	 особистості	 поліцейського	 відносять	 ініціатив-
ність,	 відповідальність,	 здатність	 діяти	 самостійно	 в	 складних	
умовах,	 успішно	 контактувати	 з	 представниками	 різних	 соціа-
льних,	 культурних	 та	 етнічних	 груп,	 швидко	 доходити	 суті	 в	
різних	 завданнях	 і	 ситуаціях;	 навички	 адаптації	 до	 технологіч-
них	 змін,	 бажання	 допомагати	 людям	 у	 біді,	 вміння	 розуміти	
інших,	емоційну	зрілість,	достатню	фізичну	силу.	

Незалежно	від	займаної	посади	як	досвідчений	поліцейський,	
так	і	кандидат	повинні	володіти	певним	набором	якостей,	зокрема	
здатністю	концентрувати	увагу	на	дрібницях,	здатністю	до	аналі-
зу	й	ефективного	прийняття	рішень	у	складних	ситуаціях,	розви-
неною	зоровою	пам’яттю	й	моторикою,	цілеспрямованістю,	ініці-
ативністю,	 вмінням	 працювати	 в	 колективі	 та	 здійснювати	 ком-
плексний	аналіз	своїх	дій,	уміннями	вирішення	конфліктів	тощо.	

Важливими	є	вміння	складати	протоколи,	проводити	опиту-
вання,	залагоджувати	дрібні	конфлікти	та	сварки	в	родині	й	інші	
непередбачені	 ситуації,	 з	 якими	 щодня	 доводиться	 стикатися	
поліцейським.		

Психологічний	супровід	персоналу	поліції	у	Швеції	[4]	має	на	
меті	консультування	та	допомогу	в	разі	професійних	труднощів,	у	
тому	числі	на	основі	методу	кризової	інтервенції,	здійснення	всіх	
видів	психологічних	послуг,	пов’язаних	зі	стресом,	 індивідуальне	
та	групове,	а	також	сімейне	й	подружнє	консультування.	

Психологічне	 забезпечення	 оперативно-службової	 діяльно-
сті	 охоплює	 безпосередню	 участь	 і	 надання	 допомоги	 у	 вирі-
шенні	 оперативно-службових	 завдань,	 психологічне	 забезпе-
чення	й	ведення	переговорної	діяльності	в	ситуації	захоплення	
заручників	 і	 в	 разі	 загрози	 терористичних	 актів,	 розробку	 пси-
хологічних	 портретів,	 здійснення	 слідчого	 гіпнозу,	 проведення	
психологічних	експертиз,	пов’язаних	із	самогубством	[4].	

Дослідницький	напрямок	передбачає	вивчення	й	оцінюван-
ня	ефективності	психологічного	тестування	під	час	добору	кад-
рів	у	поліцію,	прогноз	сімейних	вбивств,	вивчення	причин	вико-
ристання	 кокаїну,	 аналіз	 ефективності	 навчальних	 програм	 за-
побігання	сімейному	насильству	та	ін.	[4].	

Психологічна	підготовка	співробітників	поліції	в	згадуваній	
раніше	Іспанії	використовується	не	тільки	у	професійній	діяль-
ності,	а	й	на	різних	рівнях	навчання	[5].	На	початковому	рівні	її	
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характеризують:	розвиток	у	поліцейських	професійно	значущих	
якостей	–	уваги,	спостережливості,	пам’яті	та	ін.;	навчання	спіл-
куванню	з	населенням,	колегами	(в	тому	числі	інших	служб)	та	
засобами	 масової	 інформації;	 навчання	 вмінню	 знімати	 стреси,	
які	негативно	 впливають	 на	 самопочуття	та	 стан	здоров’я.	 Мо-
лодих	поліцейських	навчають	розуміти	свою	роботу	у	складно-
му	й	динамічному	соціальному	полі,	розвивають	у	них	організа-
ційні	 вміння,	 здібності	 до	 керівництва	 й	 вирішення	 проблем,	
узгодження	взаємодії	поліції	та	населення	[5].	

Підготовка	 управлінської	 ланки	 поліції	 охоплює	 розвиток	
уміння	 керувати	 й	 вирішувати	 більш	 складні	 проблеми	 з	 розу-
мінням	соціально-психологічних	залежностей	і	впливів,	коорди-
нувати	 дії	 співробітників,	 організовувати	 населення	 для	 вирі-
шення	 правових	 проблем	 і	 розкриття	 злочинів.	 Для	 вдоскона-
лення	 взаємовідносин	 із	 громадянами	 психологічне	 навчання	
спрямовується	на	набуття	навичок,	які	повинні	допомогти	полі-
цейському	уникати	конфліктів	в	процесі	спілкування	або	прави-
льно	поводитися	в	конфліктних	ситуаціях.	Поліцейських	навча-
ють	 налагоджувати	контакти	з	 різними	групами	 населення,	ді-
тьми,	жінками,	представниками	різних	національностей.	

Поліцейська	психологія	в	Україні	робить	свої	складні	перші	
кроки	 в	 умовах	 тотальної	 трансформації	 правоохоронних	 орга-
нів.	Але	для	того,	щоб	така	важлива	ланка,	як	поліцейська	пси-
хологія	мала,	можливість	успішно	розвиватися	та	сприяти	успі-
шній	роботі	поліції,	в	Україні	необхідно	забезпечити	підготовку	
якісних	кадрів	психологів	у	навчальних	закладах	зі	специфічни-
ми	умовами	навчання.	
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Дан обзор актуальных проблем психологического обеспечения 
профессиональной деятельности работников Национальной 
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