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УДОСКОНАЛЕННЯ ВОГНЕВОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

У роботі розглядаються питання щодо професійної підготовки 

поліцейських, яка повинна включати в себе як фізичну, тактико-спеціальну, 

вогневу підготовки, так і психологічну. 

Ключові слова: вогнева підготовка, психологічна підготовка, службова діяльність, 

Національна поліція України.  

В умовах сьогодення, коли в нашій країні йде рух до вдосконалення та демократизації 
суспільства, європейської інтеграції, боротьба із внутрішніми та зовнішніми агресорами, 

одним із найважливіших напрямків діяльності держави є форсоване реформування системи 

органів внутрішніх справ. До неї необхідно віднести питання про професійну підготовку 

поліцейських до їх службової діяльності. Вона повинна включати в себе комплекси з вогневої, 
фізичної, психологічної, тактико-спеціальної та ряду інших дисциплін, котрі повинні 
підготувати майбутніх правоохоронців до виконання ними своїх службових обов’язків. 

Діяльність поліцейських пов’язана з правоохоронною практикою, що стикається з 
нестандартними ситуаціями під час несення служби. Такими можуть виступати як стрес, 
характер діяльності тощо. Вони безпосередньо пов’язані зі здоров’ям, та те як вони 

впливають на нього. 

Робота в правоохоронних органах потребує від працівника великої особистої 
сміливості, винахідливості, образної пам’яті, високого рівня організованості, наполегливості 
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та емоційної стійкості, уміння швидко та холоднокровно приймати рішення. Вони повинні 
вміти: логічно мислити і організовувати свою діяльність; проводити невідкладні дії, 
передбачені спеціальною тактикою оперативних та слідчих підрозділів; ефективно 

працювати з людьми, встановлювати психологічний контакт; протистояти негативному 

впливу з боку учасників процесу дізнання; швидко орієнтуватися в умовах, що змінюються; 

застосовувати різні підходи до оцінки ситуації, що виникла, без шаблонів та стереотипів 

мислення. 
Підвищення рівня психологічної підготовленості поліцейських до виконання 

службових завдань, психологічної та фізичної підготовленості осіб, підвищення рівня 
стресостійкості працівників ОВС до дій в екстремальних ситуаціях вивчалося низкою 
науковців. Серед них Бабенко І. В., Клименко В. О., Криволапчук Л. А., Кирієнко Ю. В., 
Котляр В. О., та багато інших.  

Основними нормативно-правовими актами які регламентують професійну підготовку 
та навчання правоохоронців є Закон України «Про Національну поліцію України» [1], 
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Національну 
поліцію» [2], Наказ МВС України «Про затвердження Положення про організацію службової 
підготовки працівників Національної поліції України» [3]. 

Та основною проблемою є те, що в жодному із вказаних нормативних документів, котрі 
безпосередньо регулюють діяльність правоохоронців, приділяється недостатньо уваги їх 
психологічній підготовленості. Це проявляється в необхідності роз’яснення таким особам ще 
під час проходження ними курсів первинної професійної підготовки того, як покращити 
взаємодію з особами під час спілкування, протистояти внутрішнім та зовнішнім чинникам 
стресу, можливості покращення умов адаптації до соціально-психологічного клімату в 
колективах практичних підрозділів, можливості протистояти проявам корупції тощо. 

Також неабияким важливим фактором впливу на психологічно-емоційний стан 
поліцейських є застосування та використання зброї. Це завжди є стресом, особливо якщо 
воно стосується життя та здоров’я особи. Саме це можна вважати за необхідність введення 
свого роду психологічних тренінгів щодо застосування вогнепальної зброї. На таких 
заняттях правоохоронцям необхідно розповідати та практично опрацьовувати ситуації 
протистояння особам, які зі зброєю в руках загрожують життю та здоров’ю не лише 
поліцейського, а й пересічних громадян. До того ж необхідно роз’яснити психологію 
правопорушників які беруть зброю до рук та як опанувати себе правоохоронцю, який 
опинився у такій ситуації для подальших адекватних дій з попередження та знешкодження 
таких осіб. Як показує нам практика є багато випадків не лише в Україні, а й за кордоном 
коли правоохоронці не змогли опанувати себе в цей момент і це призвело до сумних 
наслідків. Тому використання таких тренінгів є необхідним в підготовці працівників 
Національної поліції України. 

Також, хотілося б виділити як необхідне те, що такі тренінги необхідно додавати до 
системи підготовки та закріплювати їх в переліках на законодавчому рівні. 
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ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

Розглянуто питання основних якостей, які повинні бути притаманні 

поліцейському, їхню важливість для вирішення соціальних конфліктів та 

зменшення напруги в суспільстві. Виокремлено основні обов’язки до 

професійної поведінки поліцейського відповідно до затверджених Правил 

етичної поведінки поліцейських. 

Ключові слова: національна поліція, правоохоронні органи, поліцейський, професійна 

етика, професійні якості. 

В теперішній час, зважаючи на той соціальний тягар, який покладений на Національну 

поліцію, діяльність поліцейських є суспільно значимою в нашому суспільстві. Вони постійно 

перебувають в боротьбі з протиправними явищами, в центрі конфліктів, а тому повинні вміти 

професійно їх вирішувати. Таким особами повинен бути притаманний ряд професійних 

якостей, які сприятимуть досконалому виконанню посадових обов’язків, а відтак – зменшенню 

рівня злочинності, зменшенню соціальної напруги, покращення «суспільного клімату». 

Як вважають науковці, професіоналом є працівник поліції, який під час виконання 

своїх службових обов’язків діятиме виважено, в строгій відповідності до закону та посадової 
інструкції, буде чесним, твердим у своєму рішенні та справедливим у вирішенні суперечок. 

Кожного дня поліцейські в цілому світі стикаються із конфліктними ситуаціями, коли 

вирішальне значення для правильного їх вирішення мають вміння та знання поліцейського, 

фізична підготовка, моральні якості. Саме поєднання компонентів дозволяють підвищувати 

авторитет поліцейських серед людей, громадяни хочуть бачити в їх особі розсудливого, 

ввічливого, чесного, тактовного, гуманного, професійного грамотного представника влади. 

Саме такі особи беззаперечно підвищуватимуть престиж Національної поліції серед 

населення, підвищать авторитет професії поліцейського. 

Як визначено в статті 52 Закону України «Про Національну поліцію», проведення 

конкурсу на посаду поліцейського здійснюється з урахуванням рівня професійної 
компетентності, особистих якостей і досягнень кандидатів на прийняття на службу та 
зайняття вакантної посади. 

Правила етичної поведінки поліцейських, затверджені Наказ Міністерства внутрішніх 

справ України від 09.11.2016 року № 1179 – підзаконний нормативно-правовий акт, що 
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