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ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 
ПІД ЧАС СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ  

Недостатній рівень правової самосвідомості й законослухняності мо-
лоді, а також соціально економічна та психогенна обстановка в Україні в за-
гальній сукупності обумовлюють актуальність психологічного супрово-
дження заходів з охорони громадського порядку, зокрема, під час проведення 
спортивних змагань. 

Враховуючи це, підготовка працівників поліції до охорони громадського 
порядку під час проведення спортивних заходів повинна здійснюватися з ура-
хуванням не тільки специфіки виконання службових завдань, але й психоло-
гічних аспектів цього напрямку діяльності, що суттєво підвищить готовність 
особового складу до впливу негативних психогенних факторів. 

У зв’язку з цим постає нагальна необхідність підтримання на високому 
рівні саме показників екстремальної підготовленості. Морально психологічна 
підготовленість забезпечує високоморальну поведінку поліцейського при зі-
ткненні з будь якими труднощами службової діяльності. Основою морально 
психологічної підготовленості є морально психологічна стійкість – моральні 
якості працівника, його моральні погляди, переконання, самосвідомість, цін-
нісні орієнтації, внутрішні моральні норми поведінки (почуття обов’язку, 
честь, гідність, відповідальність, порядність, солідарність, взаємовиручка і 
т. п.) та інші особистісно психологічні якості, які обумовлюють поведінкову 
стійкість працівника в екстремальних умовах, дозволяють долати шкідливі 
прояви тривоги, побоювання, страху та проявляти професійну майстерність. 

Іншим, не менш важливим показником екстремальної підготовленості 
працівника є психофізіологічна стійкість – якість психофізіологічної сфери 
психіки, обумовлена особливостями нервової системи і вищою нервовою ді-
яльністю, здатністю зберігати оптимальні параметри функціонування в екст-
ремальних ситуаціях і умовах. 
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 До основних рис психофізіологічної стійкості належать: сила: інтенси-
вність, енергійність, вираженість психофізіологічних процесів; рухливість: 
швидкість виникнення і зупинення процесів; швидкість протікання процесів; 
урівноваженість: збалансованість активних спонукань і стриманості; ригід-
ність/пластичність; трудність/легкість утворення і зміни психофізіологічних 
зв’язків; активність; сенситивність: чутливість; емоційність; працездатність.  

Іншим ключовим показником екстремальної підготовленості поліцейсь-
кого під час проведення спортивних заходів є професійно- психологічна під-
готовленість, яка ґрунтується на основі професійно- психологічної стійкості 
працівника. 

Професійно-психологічна стійкість – це спеціально розвинена здатність 
працівника зберігати оптимальні параметри психічної діяльності, що забезпе-
чує успішне вирішення професійних завдань в екстремальних ситуаціях. 
Вона виражається в професійних здібностях працівника, його придатності до 
служби та стійкості всіх складових його психічної діяльності. Основною умо-
вою психологічної стійкості особистості є власна пошукова активність, зок-
рема, активність працівників поліції, залучених до навчально-професійної ді-
яльності. Потреба працівників у пошуку нових здібностей і можливостей про-
тидії негативним факторам, творче ставлення до себе та навколишньої дійс-
ності, готовність до засвоєння прийомів психологічних технік (групова пси-
хокорекція, соціально-психологічних тренінг тощо). 
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Статус жінки і чоловіка на всіх етапах суспільного розвитку зумовлю-
ється характером самого суспільства, рівнем досконалості його матеріальної 
і духовної культури. У зв’язку із цим виникає проблема дослідження усіх 
складових гендерної політики, яку слід розглядати із позиції багатофактор-
ного аналізу.  




