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– користуватися елекгрошокером у приміщеннях, де є легкозаймисті або 
вибухонебезпечні речовини [3]. 

Водночас, при підготовці поліцейських слід використовувати методики комбінованого 
використання електрошокера із іншими видами спеціальних засобів, коли особу, яка 
застосовує електрошокер контактно-дистанційної дії поряд страхує напарник із гумовим 
кийком для відбиття нападу від інших осіб. В окремих випадках поліцейського, який 
застосовує електрошокер можна з відстані декількох метрів страхувати іншим поліцейським 
з вогнепальною зброєю. 

Список бібліографічних посилань 
1. Про Національну поліцію : закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // База даних 

«Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 
show/580-19 (дата звернення: 05.04.2019). 

2. У Кривому Розі побили і забрали зброю поліцейських. Інцидент хотіли приховати // 
Українська правда : сайт. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2019/03/20/7209746/ (дата 
звернення: 05.04.2019). 

3. Інструкція про порядок застосування електрошокових пристроїв (електрошокерів) : 
затв. наказом МВС України від 13.02.1998 № 101. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ 
v0101320-98 (дата звернення: 05.04.2019). 

Надійшла до редколегії 10.04.2019 

 

УДК 361.77/351.741 

О. І. БОЙКО, 
викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки 
факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; 

  https://orcid.org/0000-0002-1030-5997 

КОМУНІКАЦІЯ ЯК ОСОБИСТИЙ ЗАХИСТ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 

Розглядається сутність мовленевої компетенції поліцейського, як здатність 
встановлення та розвитку контактів, необхідних для ефективної діяльності 
поліції. 

Ключові слова: професійна підготовка, мовленева компетенція, поліцейський, 
особиста безпека, комунікація, спілкування. 

В кожній державі поліцейські стоять на сторожі закону, бо є чимало людей, охочих 
його порушити. Вони – оплот безпечного суспільства. На них покладено відповідальність за 
життя громадян і порядок у країні. Тому саме людський фактор, особиста культура, 
освіченість, здатність до самовдосконалення, уміння застосовувати свої знання в різних 
сферах правоохоронної діяльності визначають ступінь успіху працівників поліції. 

Навчання – важлива, але, у жодному разі, не єдина форма професійної підготовки, якої 
потребують співробітники поліції для ефективного виконання своєї роботи в 
багатонаціональному суспільстві. Метою такого навчання повинно бути набуття 
співробітниками поліції конкретних компетенцій (тобто, поінформованості, знань та 
навичок), необхідних для роботи в такому середовищі. 

Безпека суспільства багато в чому залежить від співпраці поліції з населенням. На 
якість співпраці впливає вміння вести розмову, професійно спілкуватися з людьми. 
Спілкування – це складний процес встановлення та розвитку контактів, необхідних для 
ефективної діяльності поліції. Поліцейський має володіти технікою спілкування, знати як 
встановлювати психологічний контакт і визначати правильну лінію поведінки. Спілкування 
працівника поліції носить, як правило, офіційний характер і досить чітко регламентоване 
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законами, а саме тому є часто примусовим. Виконуючи оперативно-службові завдання 
поліцейський не має змоги вибирати спілкуватися чи не спілкуватися, залежно від того 
приємне чи неприємне йому це спілкування. Спілкування є діловим з метою отримання 
необхідної для справи інформації. Оскільки ділове спілкування регулює офіційні стосунки 
людей, працівникам поліції слід навчитися контролювати свої емоції та інтонації, які 
породжують міміку і жести. 

Можна стверджувати, що якість комунікативного процесу залежить від рівня 
мовленнєвої компетенції поліцейського. Мовленнєва професійна компетенція означає 
володіння способами формування і формулювання думок за допомогою мови під час 
фахового спілкування [1]. Ґрунтуючись на мовній компетенції, вона проявляється у здатності 
послугуватися професійною мовою в усній та письмовій формах. Мовна компетенція 
передбачає засвоєння та усвідомлення мовних норм, насамперед в фонетиці, лексиці та 
граматиці, для адекватного їх застосування в процесі використання мови. Мовна компетенція 
– це шлях до можливості якісно та ефективно спілкуватися іноземною мовою [2]. 

Отже, ефективна правоохоронна діяльність у багатонаціональному суспільстві 
залежить від встановлення відносин довіри, побудованих на основі регулярних контактів і 
практичного співробітництва між поліцією та меншинами. Зиск від такого співробітництва 
отримують всі сторони. Меншини – від того, що поліція стає більш сприйнятливою до їхніх 
проблем і більш дієвою до вимог щодо забезпечення особистого захисту і доступу до 
правосуддя. Покращуються результати діяльності самої поліції, оскільки налагоджене 
спілкування та співробітництво з населенням є ключовими факторами ефективної 
правоохоронної діяльності в будь-якій громаді. Інтеграція меншин, як і покращення 
ефективності поліції приносять користь державі. 
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Розглянуто педагогічну сутність та практичне значення дидактичних 
принципів системності й доступності в організації вогневої підготовки 
курсантів ЗВО МВС України. Обґрунтовано педагогічні умови та механізм 
реалізації вищезазначених принципів при навчанні поліцейських початкових 
вправ зі стрільби. 
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